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S,€n. a,LlSKOG(l/l903/14
POSTANOWIENIE
SaDon4dov€Kol.giumOtlBoltwe€Y Cdafsku
- Add Dobroeolski Gp.)

Lilisa wz€si€n-Bo.€k
- Kat@tra Zese-BEoka

m posie&miu w dniu 07.08.2014.!o rczpoznei! skagi Tonaszawitka na .ie zalatwienje
pEez W6jla Cniny SraryTds w tminie miosku z dnia 3012.201h o rf,krgl€nie z
snimej €widencjizabltkdv bndlnku nieszkalnegoposdo{ioneeo na dzialcero 2652 w
Na podstawi€srt,37 | 2 w n. z d't. I pkt l ustasyz.lnia 1408,1960r.Kod€kspos&po@ia
adnidstFoyjnego(tj. Dz. U, z 2013r, poz.267)
pdtr.{r.
o.lm6wiasyzmcze r W6jiowi Cmiry Strry T.rg dod.lkowego terDinu do zrbrwie a
r *!l6ku

UZASADNIENIE
Pismen z dnia30.l2.2ol3r, zlozonlm w Urzg&i€ Gninv SlaryTds Ton6z wi&a Mi6sl o
m dzialce
ryl(r€ilmie z Cnin.j ewid€trcjiabt'*6w bulyriu oi€szkln€go posadowioneso
tu 26512w Stdt1nTrrs!.
W odpowiedzina le. Miosek W6jt Gniny SlaryTdg pisnen z dnia 10,04.2014!PzeslEl
mioskodawcy n.it, kopil PGna Ponoslieco Wojew6dzkieso(onseNatora Zabltt6w z
dnia 10.04.2014i.i zaprcponowalponome vystqpieniez mios|im po rvddin d€clzji
Tonasz Witka powoluj4csi9 an lT l9a zlort do Kolegiun
Pin€n z dnia 22.04-2014r.
MiNku z
skdge na bezczlmoSdW6jia Cmiry StaryTde polesajqc4na ni€zalatwieniujego
i2
pzebies
postepowmia
i
skeai'
dnia lo.l2.2o13r. W usadnieniu skart4cypEdsueil
zgodniez an. lo4 kpa orgdy adrninisnacjilublicznej zdat{iaj4 sprawvpopP€z sadmie
d6rzji adrninistncyjn€j.
Rozpatrujqcsprawg(olecim z$"zylo co ndl9puje:
Zgodnie z art. 35 $ 3 kp! zalatwiede spra$! s'tnagljqcej postlpowd'a
qajainiajqceso powimo msl4pid nie p62niej niz w ciqg! miesiqcaod dnia *z.z9cia
posrepo*ada, a sprasy szczeg6lnieskonplikowej - nie !62niej ni2 w ci4gu dwch
niesiacy od dniawszczwiaposrepo*@1a
Do r;i!6w
okrcilorych w prrePisach popzedzaj4cvchnie wlicz sie temin6w
pzewidzianych w przelisach prawa dla doko.$ia okrcilonvch czldosci, okEsb{

awieszenia post9powmia oru ol@sdw op6rnien slowodowaych z winy strcny albo z
przyczyn ni€zal€znychod orgeu (.n. 35 g s kpa).
Ponadto stosoMie do tr€Sci an. 36 $ I kpa o kazdyr pzypadku .iezalaiwienia spra$1 w
leminie o*]tslonra w art. 35 lub * pzepisach szczeg6lnychorgan Edministracji publiczn€j
jest obowlqzdy zsiadonia stony, podajqc przyczFy nloki i wskuuj4c now' lenin
Na niezalarwienie spm*f w rcminie okiealon m w an. 35, y pzepisach szzegilnych,
Btalonym w mygl an. 36 lub na pzewlektc pmwadzenieposlepoMnia sronie stu ry za,ahih
do orgenu *r^z€go stopnia, a jezeli nie na laldego orgdu
sezwanje do usuni€cia
lmszdia p6ws , ari. 37 S I l!a.
Aft. 37 $ 2 kpa pzewiduje, i2 orym *Tnieniony w S 1. Majqc zazal€nieza rlaadhione,
{tznaca dodatko}y temin alaiwienia spraq oro zarzqdza *da6niede pzycz}r i
usiarenieosnb *imych niezaJaiwieniasp6$y { teminie, a w raie polrzeby lakze podj€cie
Sbdk6w zapobiegajqcychlrmszuin lemin6w zalaMdia spraw w prztszloSci, Orgo
siwiddza jedn@zeinie, czy niezalatwieni€ spmwy w leminie nialo miejsce z Ezqc)m
W tln ni€jscu nalezy lodkrgli6. i2 lymcz€nie oremowi adnintlracji publicznej na
lodstawie art. 3? $ 2 kpa dodatkow€goteminu zalatwienia spra*y no2e dotycld iedv.ie
spraw a.Lninistrryin€i w rczuiaiu
arr. r dd. I rTe nale4cej do wlaicisSci leco orsmu,
.ozsFzEmej w drodze decyzji Ednrinistncyjn€j. w literat@e i oz€caictwie st(l6v
admini$acyjnych Rskouje sit, i2 r6Mie, p
niek6rych spmwrh kt6!€ maj4 byi
lozstrzygni+e postanowieniennp. koicz4clm postq?owdie w spraMe, albo mzslrzyeaj4.)m
ju, po jeso zlomzenin nozliwe jesl zloz€tri€ skrsi
spdwe co do isloty, czy tez ryddF
na bezczynnolaoryanu. Sytuacjalala ni€ doryczyje&Ek postuowien, kt6€ nie zalatwiaj4
spnsy co do ttoq/ i nie koncz4postFlowmia w spmwie i v pulpadk! sdy orgd nl€ qdaF
takiego posiflowi€ni4 albo d€crzji adni.ish-aoyjnejnie nozm zskaryd jego b€zczymooci,
a orse *yzsz€j ini,icji nie moz€wlzmczya dodatkosego teminu do zalatwieniasprawy,
R6Miez spmwadotyczqs sytralenia z cnimej ewidencji zb'llu }"ismeco do tej
widacji nie jesi alaMmia w fomie decyzji adninisr.&yj.ej, czy tez posr@owieniai w
tahej sltuacji bnL jest podstaw do przmczmia orgmowi wlajciwenu do dokomia
v4kJetl.niado!!tlowe8otminu do doroldia rej(/l,uroici.
Zsod e z ari. 22 trst. 4 uta{y z dnia 23.07.2003r o ochDnie zab}rk6w i opiee nad njDi
(Dz. U, Nr 162, poz. 1563 z 2n.) w6jr (bmhtrz, prezydenr niasla) powldzi smifl4
ewidencje zabFk6w v fomie zbioru kan arlr*ovFh zablrk6w nimcnonycn z tqqu
w prreci{iensFie do qisyivmia czy t€z slkrglmis z rej*rin zab/l6w prcradzon€so
pzez wojw6dzkiego konswatoE zabltk6w, {?h zabrtl! do snim€j widacji zabnk6w.
czy lez jeso "ke3lenis nic sq dotonyede na podsi.wie d€clzji adminislGcyjnej (an. 9 i
PEepisy usl!*y o ocbmnie zaby&6v i opiece md nini nie dajq podsllsy do dokondit
*?isu czy tez $rk€(lenia zablaku z goimej ewidencji zab'*6w w fomie decyzji
adnilhlncyjnej, Takiej podsia*y nie zawiemr6Mie2 rozporzqdreniez dnia 26 naja 2OtI r
w sprawr€ plowadzenia rcjeshx zab)lk6w, kajow€j, wojew6dzki€j i snimej ewidocli
zab'ikd* oi@ knjow€co ryk@ abr1l6s sk€dziotrych lub *'Niezionych a sranicF
n,agodn'e z pnwm okealaj4ce sposb r)rcwadzeniarejshn zabyrk6w, kajowej ewidocji
zabr*6w, wojew6dzkich€widacji zab)al6v, gninnych ewidacji zahy&6w oro kajoweso
uykEzu ab}1t6w skadzionych lub {)Tiezionych za ennice niezsodnie z praw€n (Dz. U.

w wFku z dnia 06.10.2011r,tu il SA/k 991/ll (!ua LEX 984768)Wojw6dzki Sqd
Adninisliacyjny w Kralowie wskazal,i2 czynnoscpolesajqcana ujgciu w shituej ewideicji
za6trt6w inych zab)1&6wnimcbomych (lj. nieqisdy.b do rej*ln i nie 2mjduj4cych st
w woj€w6dzkj€j ewide.cji zab)*6v) ryzaczonycn puez w6jla Onmistrza, pMydora
niasra) w poromieniu z woje{6dzlin *onse&aloEn zablk6w srmowii noz€ cz}moid z
zarresu admidstracji publicznej dotyczqce upEMion lub obowiezl6{ Ddkajqcych z
prepis6w plawa (arl. 3 $ 2 pk 4 p.p.s.a.).R6Mie2 z reici teeo s)rcku Rynik!, iz czymosc
*Tisuia zabttku do gbinoej eMd€ncji zabrtkdv ni€ stalowi declzji adniiist dcyjnej.
Podobnqkonslalacjc moaa odniesi do czrmoici *?kc3lehje ablrku z snimej ewiddcji
zablrk6\ czy te, odboll dokomia rali€go wrtre$enia.
Nalez/ podkJeglic, i2 podstawowq zsad4 pnwa adminishacyjnego Fst z6ada
pra@zEdlo6ci. Zgodnie z art. 6 kla orsmy adminislracji publicaej dzialajq na podsra{ie
pzcph6w pnwa. Dzialmie m po.lsrawiep6wa oaacza dzialmie w opuciu o obowi4zujq@
pzephy pnwa. wydawde decyzj€adninistracyjne iakladaj4ce ra ic! adresar6wobowiqzki
lub odnawiojqce przybmia in okeSlorych upramien nusze niea swoF opa(ie w
konki'rnych. obowiazujqcycnp%pisach p6wa adniristFcyjnego natqialneso. Smoislr€j
podsta*.'' s)dmia d*yzji adni slracyjnej nie steoryi art. 104 kpa. Orgdy administrlcji
uldajEc d€clzjt adminislr&yjdq n6ze jq opzei na syaZnie *kaz{€j
nomie p6Mej i
nie woho in pz€kmzyi grdic jakie ta noma *}mcza. Rozwazdia le odmsza sie
r6Mi€2 do postdowien.
w niniejszej sprawi€jal juz ww bE& j6t konlaebeso !-@isu plawa narai'lneso.
kl6ry m6glby st4owid podstawpdo r5/dmia d@'zji adnidstacyjnej onekaj4cej za6Mo o
qpisi€ zabr*n do gnimej ewidencji abrrk6w, jat t€2 o Fgo *ykre(l€triu. pzelis@ takin
iie jest takz aa. 104 kpa, h6ry stdowi jedlnie proceduab4 (a nie marnah4) po&raN9
*ydawdia declzji adminisFacyjnycn- w bkiej slruacji ryIEil€nie zabr*u z snimej
esidencji zabrt6\
czy rez odno$a doko.oia taliego wykreglenia de sr&owi at(hr
adninishacyjneso zalaMajqcego spraw adrni.ish&yjna ale jesl ni€zskarzrln4 camo$i4
oareriolm-latricznq do k16rejnie na zslosowmi. an. l? tq'a
Maj4c na uwadze po}rxrc nalezywskda6. iz skalsa Tmsza wi&a na bezcarrosi W6jta
Gminy slary Trg w pzedni@i€ zaiatwienia hiosku z tuia 30.12.20t3r. o syk@llenie z
zabrtl6w budynku mi6zkalnego posadowionesom dzial€ tr 26sl2 *
eniuej qidacji
Starrm Tdeu nie no2e rcsl& uwglednio@ i bFk j6t podst w pmMych do wzn@oia
v/v orsmowi dodalkowegotminu do alarwienia w miosku.
Pu c.[biotowe rostanoMeni€ jest osraleche i nie s]uzyna nie zazalenie.
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