Pabianice, dnia 10 września 2020 r.
GG.6810.41.2020

Postanowienie
Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4), art. 123, art. 124 i art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
postanawiam
zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu
Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk, położonej w gminie
Lutomiersk, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 14 Lutomiersk jako działki nr: 24,
66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
o łącznej powierzchni 67,6154 ha, do czasu rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi sprzeciwów na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca
2020 r. znak: RT-II.7511.7.2019 w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej Statut Spółki
Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk.
UZASADNIENIE
Na wniosek Dariusza Rządzińskiego, pełnomocnika Janiny Rządzińskiej, zostało
wszczęte przed Starostą Pabianickim postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
zmian do statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk,
położonej w gminie Lutomiersk, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 14 Lutomiersk
jako działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866,
896, 919, 922, 925 o łącznej powierzchni 67,6154 ha.
Decyzją znak: GG.6810.30.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Starosta Pabianicki
zatwierdził statut Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk. Od
decyzji zostały złożone odwołania do Wojewody Łódzkiego, który decyzją znak: RTII.7511.7.2019 z dnia 19 czerwca 2020 r. uchylił decyzję organu I instancji w całości. Na
decyzję Wojewody Łódzkiego zostały złożone sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi, gdzie aktualnie toczy się postępowanie w przedmiocie ich
rozpatrzenia.
Stosownie do treści art. 97 § 1 pkt. 4 Kpa organ administracji publicznej zawiesza
postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a rozpatrzenie przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyżej opisanych sprzeciwów jest zagadnieniem
wstępnym, od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji
w przedmiocie zatwierdzenia zmian do statutu Spółki.
Z uwagi na powyższe, do czasu rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi sprzeciwów na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. znak: RTII.7511.7.2019 w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej Statut Spółki Wspólnoty
Gruntowej wsi Lutomiersk, postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Spółki
zostaje zawieszone.
Zgodnie z art. 123 K.p.a. w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje
postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku
postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią

inaczej.
Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie
(art. 103 K.p.a.).
Na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Łódzkiego
za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z up. STAROSTY
Anna Dobrosz
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Otrzymują:
1. Dariusz Rządziński – pełnomocnik Janiny Rządzińskiej.
2. Wójt Gminy Lutomiersk (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk)
3. Sołtys Wsi Lutomiersk (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lutomiersk)

