Zawiadomienie
Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, na podstawie art.
162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15.03.2019r.
stwierdza wygaśnięcie
Decyzji Starosty Pabianickiego nr 1/2019 znak: AB.6740.715.2018 z dnia 01.02.2019r. zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej, tj. rozbudowy drogi gminnej – ulicy Gruntowej w Pabianicach, w
skład której wchodzi budowa kanału sanitarnego z odgałęzieniami, budowa sieci wodociągowej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa oświetlenia ulicznego i
sieci elektroenergetycznej, na wymienionych niżej nieruchomościach bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów: powiat pabianicki, Miasto Pabianice; jednostka ewidencyjna: 100802_1
Miasto Pabianice, obręb: 0029 P-29; działki nr ewid. 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246,
220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7,
135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234,
223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2,
189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, obręb: 0001 P-1; 224, 225/1, 225/5, 225/6, zatwierdzającej
projekt budowlany i projekt podziału nieruchomości gruntowych.
Uzasadnienie
W dniu 15.03.2019 r. Prezydent Miasta Pabianic złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2019 znak: AB.6740.715.2018 z dnia
01.02.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości gruntowych i udzielającej
pozwolenia na rozbudowę drogi gminnej – ulicę Gruntową w Pabianicach, w skład której wchodzi
budowa układu drogowego, budowa odwodnienia układu drogowego, budowa kanału deszczowego,
budowa kanału sanitarnego z odgałęzieniami, budowa sieci wodociągowej, budowa oświetlenia
ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, na wymienionych niżej nieruchomościach bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji
gruntów: powiat pabianicki, Miasto Pabianice; jednostka ewidencyjna: 100802_1 Miasto Pabianice,
obręb: 0029 P-29; działki nr ewid. 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216,
207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3,
126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3,
191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251,
322, 296, 319, 233, obręb: 0001 P-1; 224, 225/1, 225/5, 225/6 – uzasadniając, iż powołana wyżej
decyzja stała się bezprzedmiotowa, a jej wygaśnięcie leży w interesie stron.
W art. 162 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego są uregulowania ustanawiające dwie normy prawne, tj. postanowienia odnoszące się do dwóch alternatywnych dla siebie
sytuacji. Bezprzedmiotowość decyzji, zarówno ostatecznej jak i takiej, na podstawie której strona nie
nabyła prawa, daje podstawę organowi administracyjnemu I instancji, do stwierdzenia jej wygaśnięcia albo z mocy odrębnego przepisu prawa, albo też po ustaleniu przez organ, że leży to w interesie
społecznym lub w interesie strony.
W związku z faktem, iż bezprzedmiotowość decyzji wynika z ustania prawnego bytu elementu
stosunku materialnoprawnego nawiązanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a to zaś

wynika z powodu rezygnacji z uprawnień nadanych w niej stronie, i jednocześnie wygaśnięcie powołanej wyżej decyzji administracyjnej leży w interesie Wnioskodawców, będących jedynymi stronami w postępowaniu – należało stwierdzić jak na wstępie.
W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w tutejszym wydziale,
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek "C", I piętro, pokój 106 codziennie w godz. pracy
urzędu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godz. 9.00-17.00, piątek w
godz. 8.00-15.00).

