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DECYZJA

Olsztyn, dnia
2020 r.
Decyzja niniejsza siała alf
ostateczna w dniuDaLQ^a!C$01l'
wobec nie zaskarżenia jej przez
strony w ustawowym termini®.

Na podstawie art. 145 § 1 pkt. 5, art. 151 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 9 ust 2a ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2421) Prezydent Olsztyna reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania
z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu
postanawia
•j-

uchylić ostateczną decyzję Prezydenta Olsztyna znak: GGN.HL6821.126.2018.D z dnia 04.01.2019 r.
stwierdzającą nabycie przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego
po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie ' ?
tj. prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków obrębu 43 m. Olsztyna jako działka nr 161 o pow. 0,2824 ha i umorzyć postępowanie
w sprawie.
Uzasadnienie
Przepis art. 9 ust. 2a ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
stanowi, że podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie
z przepisami ustawy, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów
obowiązujących dó dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły
wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.
Natomiast w myśl art. 9 ust 2b ww. ustawy, z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa
nieodpłatnie z mocy prawa mienie tych podmiotów.
Nabycie przez Skarb Państwa zgodnie z ust. 2b ww. ustawy własności nieruchomości stwierdza,
w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na Dołożenie nieruchomości.
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• zgodnie z pismem Sądu
Rejonowego w Olsztynie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 września
2018 r. nie przerejestrowała się do KRS w związku z czym została w roku 1978 wykreślona z rejestru
Biorąc pod uwagę powyższe Prezydent Olsztyna decyzją z dnia 04 stycznia 2019 r. stwierdził
nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia
pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie |
,\V
tj. prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków obrębu 43 m. Olsztyna jako działka nr 161 o pow. 0,2824 ha.
Jednakże na podstawie pisma Sądu Rejonowego w Olsztynie VDI Wydziału Gospodarczego
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 lipca 2019 r. Organ ustalił, że podany numer REGON
odpowiada podmiotowi,
o numerze RS
>
, która dnia 5 lipca 2006 r. została przerejestrowana do rejestru przedsiębiorców pod numer KRS
Zgodnie z informacją pobraną z Centralnej Informacji KRS wynika, że
nadal istnieje. Jak wynika natomiast z wypisu z ewidencji gruntów i budynków właścicielem działki
nr 161 (obręb 43) jest ■
o numerze REGON:

*

Z uwagi na fakt, że wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności istniejące w dniu
wydania decyzji, a nieznane organowi, wydającemu decyzję znak: GGN.IH.6821.126.2018.D z dnia
04.01.2019 r., organ działając z urzędu wznowił postępowanie.
Postanowieniem znak: GGN.IIL6821.26.2018.D z dnia 25.10.2019 r. Prezydent Olsztyna
zawiadomił strony o wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną
decyzją znak: GGN.IH.6821.126.2018.D z dnia 04.01.2019 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kpa w dniu 18.12.2019 r. powiadomił, że stronom przysługuje
prawo zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów
przed wydaniem decyzji administracyjnej.
W związku z tym, że ,
____
w dniu 5 lipca 2006 r. została przerejestrowana do rejestru przedsiębiorców pod numer KRS
i nadał istnieje, nie jest zasadnym stwierdzenie na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym nabycia z mocy
prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. na rzecz Skarbu Państwa mienia pozostałego po wykreślonym
podmiocie ' " tj. prawa własności zabudowanej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i Budynków obrębu 43 m. Olsztyna jako
działka nr 161 o powierzchni 0,2824 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta
”
a zatem należało uchylić ostateczną decyzję Prezydenta Olsztyna znak:
UGN.III.6821.126.2018.D z dnia 04.01.2019 r. i umorzyć postępowanie w sprawie.
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Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna, w terminie 14 dni od jej
doręczenia.
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.
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wobec nie zaskarżała- Jej przez
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Na podstawie art. 25e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(t.j. Dz. U. z 2018 poz 986) w związku z art 9. ust. 2a, 2b oraz 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2014 r., poz.1924)
oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Prezydent Olsztyna reprezentujący Skarb Państwa,
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu
stwierdza
r"

nabycie z dniem 1 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta
Olsztyna nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego
podmiocie
. , tj. prawa własności zabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 43 m. Olsztyna
jako działka nr 161 o pow. 0,2824 ha.
Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księdze
wieczystej^ : . ■"
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 25e ust. 1 i 10 cytowanej wyżej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru
podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem
właściwy organ, z chwilą wykreślenia z rejestru. Nabycie na Skarb Państwa prawa własności lub
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy
ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
W niniejszym przypadku organem właściwym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej
jest Prezydent Olsztyna.
'
.
Przepis art. 9 ust. 2a cytowanej na wstępie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym
Rejestrze Sądowym stanowi, że podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, które byty wpisane do rejestru sądowego na podstawie
przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r.
nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.
Natomiast w myśl art. 9 ust 2b ww. ustawy, z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa
nieodpłatnie z mocy prawa mienie tych podmiotów.
Przedmiotowe prawo własności gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków obrębu
43 m. Olsztyna jako działka numer 161 o powierzchni 0,2824 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta
stanowi mienie pozostałe po wykreślonym z Krajowego Rejestru
Sądowego podmiocie tj.'
Na podstawie pisma Sądu Rejonowegow Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 10 września 2018 r. ustalono, że
dnia 12.12.1978 r. wykreślono z Rejestru.
W związku z faktem, iż do dnia 31.12.2015 r. ;
nie została przerejestrowana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zasadnym
stało się stwierdzenie na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy
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wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia
2016 r. na rzecz Skarbu Państwa mienia pozostałego po wykreślonym podmiocie ......
, tj. prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 43 m. Olsztyna jako działka numer 161
o powierzchni 0,2824 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta
Ponieważ nieruchomość położona jest na terenie miasta Olsztyn, a zgodnie z art. 9 ust. 2i
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
organem właściwym do wydania deklaratoryjnej decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez
Skarb Państwa jest Prezydent Olsztyna. Również siedziba wywykreślanego z rejestru sądowego
podmiotu położona była W Olsztynie, zatem Skarb Państwa reprezentowany jest w niniejszym
postępowaniu przez Prezydenta Olsztyna jako wykonującego zadania z zakresu administracji
rządowej.
•
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Biorąc powyższe pódl uwagę orzeczono jak w sentencji.
Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ujawnienia prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
w księdze wieczystej.
>

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samoiządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna, w terminie 14 dni od jej
doręczenia.
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