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Sokółka ,

GKN-111.6623.15.15.2017

dnia 16

października

2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego I t.j. Dz.U. 2017.1257 z późn . zm./ , art. 7d pkt 1 lit. a, art. 20 ust.1, 3, art.
22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne I
t.j. Dz.U.2017.2101, z późn. zm./, § 44 pkt 2 i§ 66, 67 i 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków I t.j.
Dz.U.2016.1034/, § 3, 4 pkt 4 i 5 ust. 1 pkt 5, 1O, 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów I Dz.U.2012.1246/ z u
rzędu

Starosta Sokólski orzeka
ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: KUŹNICA, jednostka
ewidencyjna Kuźnica w działkach Nr 1418, 1429, 1427, 1425, 1423/3, 1423/1, 1423/2,
1421 , 1419, 1439, 1405, 133, 1387, 310, 1400, 1401, 1402 i 1398, zgodnie z danymi
zawartymi w projekcie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji włączonym do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13.04.2018 r. pod identyfikatorem
ewidencyjnym Nr P.2011 .2017 .499 i wykazanymi na mapie klasyfikacyjnej stanowiącej
integralną część niniejszej decyzji (załącznik Nr 1 w aktach sprawy).
2. o umorzeniu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie :
KUŹNICA, jednostka ewidencyjna Kuźnica w działkach Nr 1404, 191 , 192, 300 i 954.
3. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do wprowadzenie zmian w operacie ewidencji
gruntów i budynków obrębu : KUŹNICA, jednostka ewidencyjna Kuźnica .
1. o

Uzasadnienie
Do zadań starosty, stosownie do art. 7 d pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne , należy prowadzenie dla obszaru powiatu: ewidencji
gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Art. 20 ust. 3 stanowi, że grunty
rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzoną w sposób
jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. Sposób i tryb
przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów normują przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zgodnie
z § 3 i § 4 pkt 4 starosta dokonuje klasyfikacji z urzędu na gruntach, na których zarządził
przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych
ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych, podlegających klasyfikacji.
Czynnością formalną prowadzonego postępowania klasyfikacyjnego jest wydanie decyzji o
ustaleniu klasyfikacji (§ 5 ust. 1 pkt 5).
Starosta Sokólski z dniem 19 kwietnia 2017 r. wszczął z urzędu postępowanie
administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku z
realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu
KUŻNICA, jednostka ewidencyjna Kuźn ica, wykonywanej na podstawie art. 24a ustawy z dnia
17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne . Wykonawca realizujący prace
zgodnie z umową Gl-MZUT.0742.11.2016 z dnia 3.11 .2016 r. przy piśmie z dnia 13 kwietnia
2017 r. wskazał działki, które należy objąć ww. postępowaniem. Zawiadomienie z dnia
19.04.2017 r. znak GKN-111.6623.15.15.2017 o wszczęciu niniejszego postępowania
doręczono właścicielom ww. działek na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres

czternastu dni: w Starostwie Powiatowym w Sokółce i Urzędzie Gminy w Kuźnicy. W
zawiadomieniu tym, zgodnie z przepisami § 6 ust 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji
gruntów wskazano: podstawę prawną przeprowadzenia klasyfikacji, numery działek objętych
klasyfikacją, miejsce i termin rozpoczęcia klasyfikacji w terenie przez upoważnionego
klasyfikatora gruntów Daniela Tusk, harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji.
Czynności klasyfikacyjne w terenie przeprowadził klasyfikator Daniel Tusk działając na
podstawie upoważnienia Starosty Sokólskiego z dnia 13 kwietnia 2017r. znak GKN111.6623.15.2017 zgodnie z przepisami rozporządzen ia Rady Ministrów z dnia 12 września
2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i urzędową tabelą klas gruntów,
sporządzając w dniu 26 maja 2017 roku protokół z przeprowadzenia klasyfikacji gruntów.
W wyniku przeprowadzonych czynności został opracowany projekt ustalenia
gleboznawczej klasyfikacji gruntów, który podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach:
21 grudnia 2017 r. -03 stycznia 2018 r. w siedzibie tut. urzędu. O terminie i miejscu wyłożenia
ww. projektu strony zostały poinformowane zgodnie z§ 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie
klasyfikacji gruntów zawiadomieniem z dnia 15 listopada 2017 roku znak GKN111.6623.15.15.2017. W podanym terminie zostało złożone jedno zastrzeżenie do projektu
ustalenia klasyfikacji dotyczące działki Nr 1419, o następującej treści "nie wyrażam zgody na
zmianę użytku Ł na Ls. Faktyczny sposób użytkowania to zadrzewienia i zakrzaczenia tj. Lzr
występujący w granicach zmienionego użytku drzewostan nie stanowi lasu. Na analizowanym
fragmencie działki 1419 rosną pojedyncze drzewa liczne zakrzaczenia. Zastrzeżenie zostało
uznane za zasadne i uwzględnione przez wykonawcę prac zgodnie z żądaniem strony.
Wykonawca prac wprowadził na mapie klasyfikacji zmianę oznaczoną kolorem czerwonym,
wykazując kontur użytku Lzr/ŁV ( grunt zadrzewiony i zakrzewiony na roli klasy piątej).
Wykazany wcześniej w operacie ewidencyjnym kontur użytku LsV (las klasy piątej) pozostał
niezmieniony.
Projekt ustalenia klasyfikacji gruntów dotyczący przedmiotowych działek sporządzony w
formie operatu technicznego, obejmującego mapę klasyfikacyjną oraz protokół w sprawie
przeprowadzenia klasyfikacji gruntów został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 13.04.2018 roku pod identyfikatorem ewidencyjnym Nr
P.2011 .2018.499.
Wykonawca realizujący prace zgodnie z umową Gl-MZUT.0742.11.2016 z dnia 3.11.2016
r. przy piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r. wystąpił o wyłączenie z ww. postępowania działki Nr
1404, 191 , 192, 300 i 954 położone w obrębie Kuźnica.
Zawiadomieniem znak GKN-111.6623.15.15.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. na podstawie
art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
poinformowano strony o możliwości zapoznania się z całością dowodów i materiałów na
podstawie, których zostanie wydana decyzja w sprawie aktualizacji użytków i klas gruntów w
przedmiotowych działkach . W podanym terminie zostało złożone jedno zastrzeżenie do
projektu ustalenia klasyfikacji dotyczące działki Nr 1419. Zastrzeżenie zostało uznane za
zasadne i uwzględnione przez wykonawcę prac zgodnie z żądaniem strony.
Starosta Sokólski decyzją znak GKN-111.6623.15.15.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. orzekł
o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: KUŻNICA, jednostka ewidencyjna
Kuźnica w działkach Nr 1418, 1429, 1427, 1425, 1423/3, 1423/1, 1423/2, 1421, 1419, 1439,
1405, 133, 1387, 310, 1400, 1401, 1402 i 1398 oraz o umorzeniu postępowania w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie : KUŻNICA, jednostka ewidencyjna Kuźnica w
działkach Nr 1404, 191 , 192, 300 i 954.
W ustawowo przewidzianym terminie od decyzji złożyła odwołanie Olga Matuk - właściciel
działki Nr 1419 położonej w obrębie Kuźnica jednostka ewidencyjna Kuźnica , nie godząc się
z jej rozstrzygnięciem, jednocześnie zarzucając wydanej decyzji:
1. Naruszenie art. 107 § 1 pkt 3 w związku z art. 8 oraz 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa) poprzez brak imiennego
oznaczenia stron, którym doręczona została zaskarżona decyzja.
2. Naruszenie art. 107 § 1 pkt 5 w związku z art. 8 § 1 oraz art. 9 kpa poprzez nie
powołanie
w treści zaskarżonej decyzji właściwego i skonkretyzowanego
rozstrzygnięcia.

3. Naruszenie art. 107 § 1 pkt 7 w związku z art. 6 i 127a kpa oraz w związku z 16 ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 935) poprzez podanie błędnego
pouczenia o możliwości zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania od
zaskarżonej decyzji.
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4. Naruszenie art. 62 w związku z art. 28 kpa poprzez wydanie jednego rozstrzygnięcia
dotyczącego odmiennych sfer interesów różnych podmiotów - właścicieli odrębnych
nieruchomości. W opinii skarżącej każda n ieruchomość (działka ewidencyjna) stanowi
odrębny przedmiot postępowania, dotyczy bowiem wyłącznie sfery uprawnień jej
właściciela, co z kolei, w myśl art. 1 kpa , kreuje odrębną sprawę administracyjną
prowadzona wyłącznie dla danej nieruchomości (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia
4 marca 2008 r. sygn .. li Sa/Rz 890/07
Odwołanie zgodnie z art. 133 Kpa wraz z aktami sprawy, przy piśmie z dnia 04 czerwca 2018
r. zostało przekazane do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektowa Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego w Białymstoku.
Decyzją z dnia 03 lipca 2018 r. znak GK-11.7513. 16.2018. IŚ Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku uchylił zaskarżoną decyzję w
całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Przy
ponownym rozpatrzeniu sprawy Starosta Sokólski zastosował się do zaleceń zawartych w ww.
decyzji.
Starosta Sokólski obwieszczeniem - zawiadomieniem znak GKN-111.6623.15.15.2017 z
dnia 29 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 1O§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego poinformował strony o możliwości zapoznania się z całością
dowodów i materiałów na podstawie, których zostanie wydana decyzja w sprawie aktualizacji
użytków i klas gruntów w przedmiotowych działkach oraz o podaniu tej decyzji stronom
postępowania
do wiadomości poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie doręczono
właścicielom ww. działek na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, podano do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres czternastu dni: w
Starostwie Powiatowym w Sokółce i Urzędzie Gminy w Kużnicy oraz umieszczono w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce . W podanym terminie nie wpłynęły
żadne wnioski i zastrzeżenia.
Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków powstałych w wyniku powyższego
opracowania ujawnione są na podstawie stosownej dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, opracowanej w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Wobec powyższego i w kontekście właściwości wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, z którego wynika, że starosta prowadzi
ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów, jak również zapisu
§ 5 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów - mówiącego , iż przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje
wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa nin iejszą decyzje podaje się do wiadomości poprzez
obwieszczenie i uznaje się za doręczoną wszystkim stronom postępowania po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia .
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B iałymstoku ul.
Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok w teJRJfłfle·
stu dni, od daty jej doręczenia za
pośrednictwem Starosty Sokólskiego. (ć:..:>) P·~ · ~
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eferatu Ewidencji Gruntów i Budynków
GeC<!ez~ . KatutnJ i NieruchomoSci
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1.

Właściciele działek objętych klasyfikacją ~ika na adres wskazany w ewidencji gruntów i

2.
3.
4.

budynków oraz w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach w Urzędzie
Gminy w Kuźnicy, Starostwa Powiatowego w Sokólce, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Sokólce.
Wójt Gminy Kuźnica - celem wywieszenia na tablicy og«:>szeń na okres 14 dni
16-123 Kuźnica , Pl. 1000-lecia PP
Ewidencja gruntów i budynków w/m - decyzja ostateczna
Sąd Rejonowy w Sokólce IV Wydział Ksiąg Wieczystych
16-1 OO Sokółka , ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7 - decyzja ostateczna
a/a

5.
6.

Sprawę

prowadzi: Krystyna Czajkowska, tel. 85 711 08 46, e-mail: krystyna.czajkowska@sokołka-powiat.pł
pokój 68, li piętro . godz.:7:30-15:30
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DO DECYZJI
z dnia 16 października 2018 r. znak GKN-111.6623.15.15.2017
ZAŁĄCZNIK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

„

Albina Eliaszewicz, Marian Gilewski - dzi ałka Nr 1405
16-123 Kuźnica , ul. Leśna 7
Andrzej Czepiel - działka Nr 1398
ul. Zygmunta Starego 11, 16-100 Sokółka
Andrzej Januszkiewicz - działka Nr 1400
ul. Leśna 28, 16-123 Kuźnica
Bogusława Januszkiewicz - dzi ałka Nr 1400
ul. Leśna 28, 16-123 Kuźnica
Bartłomiej Laszuk - działka Nr 1427
ul. Kościuszki 10, 16-123 Kuźnica
Beata Tu miel - działka Nr 1425
Kuźnica, 16-123 Kuźnica
Andrzej Żyliński - działka Nr 310
ul. Kościuszki 33, 16-123 Kuźnica
Dariusz Tumie! - działka Nr 1425
67-100 Nowa Sól, ul.Grobla 10
Bronisława Borowik - działka Nr 1423/ 1 i 1423/2
ul. Podlipska 7, 16-123 Kuźnica
Dorota Krawiel - działka Nr 1387
ul. Rolna 7, 16-123 Kuźnica
Krzysztof Kra wiei - działka Nr 1387
ul. Rolna 7, 16-123 Kuźnica
Edyta Kołban -działka Nr 192
16-123 Kuźnica, Wojnowce 6
Krzysztof Kołba n - działka Nr 192
16-123 KUŻNICA, WOJNOWCE 6
Jędrzej Garkowski - działka Nr 1402
ul. M. Konopnickiej 25, 16-100 Sokółka
Jerzy Kościółkiewicz - działka Nr 1425
40-754 Katowice, ul. Kijowska 55/22
Sylwia Beata Wytrych - działka Nr 1425
66-600 Krosno Odrzańskie, Stary Raduszec 53
Krzysztof Garkowski - działka Nr 1418
ul. Polna 24, 16-123 Kuźnica
Sylwester Garkowski - działka Nr 1418
ul. Polna 24, 16-123 Kuźnica
Eugeniusz Szoka - działka Nr 1429
ul. Graniczna 9, 16-123 Kuźnica
Krzysztof Tumie! - działka Nr 1425
43-300 Bielsko Biała, ul. Grażyny 13/4
Lucyna Kopeć - działka Nr 1439
ul. Krótka 18, 16-124 Sidra
Stanisław Kopeć - działka Nr 1439
ul. Krótka 18, 16-124 Sidra
Michał Tu miel - działka Nr 191
ul. Sokólska 7, 16-123 Kuźnica
Mirosława Anna Jakuć - działka Nr 1421
ul. Nowodzielska SON9, 16-123 Kuźnica
Olga Izabela Matuk - działka Nr 1419
ul. Widawska 27/7, 01-494 Warszawa
Skarb Państwa - działka Nr 1423/3
Parafia Prawosławna - działka Nr 954
ul. Sidrzańska 12, 16-123 Kuźnica
Stanisław Freling - dzialka Nr 1401
ul. Kowalskiego 12 A/39, 16-400 Suwałki
Ludmiła Sienkiewicz - działka Nr 133
ul. Nowodzielska 5, 16-123 Kuź nica
Emilia Szczawińska, Jan Szcza wiński - działka Nr 1404
16-123 Kuźnica, ul. Kopernika 10
Tatiana Czepiel - dz iałka Nr 1398
ul. Osiedle Zielone 12/ 18, 16-100 Sokółka
Regina Trocewicz -działka Nr 300
15-888 Bialystok, ul. Wyszyńskiego 4/71
Jerzy Antoni Szumiński - działka Nr 1425
66-200 Swiebodzin, Os. Widok 13B/6
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