Pleszew, dnia 24 maja 2019 r.
NR.6821.1.41.2018

DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), powoływanej dalej jako ,,kpa”, po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa
Energa Operator S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Olszewskiego

Starosta Pleszewski:
zmienia decyzję Starosty Pleszewskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. znak NR.6821.1.41.2018
w następujący sposób:
Punktowi 3 decyzji nadaje się nowe brzmienie:
,,3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości ustanawia się na czas dwóch dni roboczych z
przedziału czasowego wynoszącego 90 dni od momentu rozpoczęcia robót budowlanych.”

Uzasadnienie
Decyzją z dnia 24.04.2019 r. znak NR.6821.1.41.2018 Starosta Pleszewski zezwolił na
udostępnienie przedsiębiorstwu Energa Operator S.A. nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, oznaczonej jako działka nr 50, ark. mapy 3, obręb Broniszewice, gm. Czermin w celu
wykonania prac remontowych elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia.
Wnioskiem z dnia 26.04.2019 r. przedsiębiorstwo Energa Operator S.A. wystąpiło o
skorygowanie zapisów decyzji odnośnie okresu udostępnienia nieruchomości, zgodnie z żądaniem
wniosku, poprzez zmianę na dwa dni robocze z przedziału czasowego wynoszącego 90 dni od
momentu rozpoczęcia robót budowlanych. Dotychczasowy zapis decyzji przewidywał obowiązek
udostępnienia nieruchomości w okresie dwóch dni roboczych przypadających w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy od dnia wydania decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w
każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją
wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Ponieważ przepisy szczególne nie sprzeciwiają się wnioskowanej zmianie decyzji i przemawia
za tym słuszny interes strony, orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za
pośrednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Starosty
Marcin Sitnicki
Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju
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