
                                                                                                             Przytyk, dnia  09 maja 2019 r. 

OŚR.604.2.2018.2019 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, 

ze zm., zwanej dalej „Kpa”) 

 

prostuję 

 

na żądanie strony oczywiste omyłki pisarskie w decyzji Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 lipca 2018 r., 

znak OŚR.604.2.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, odcinek Przytyk- Sukowska 

Wola. W ten sposób, że: 

1) strona 1, wers 12- zapis „ rozbudowie” otrzymuje brzmienie „budowie” – nazwa przedsięwzięcia 

    Otrzymuje brzmienie „Budowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk,  

    odcinek Przytyk- Sukowska  Wola”. 

2) strona 1, wers 31 - zapis „rozbudowie” otrzymuje brzmienie „budowie”; 

3) strona 2 wers 28 - zapis „rozbudowie” otrzymuje brzmienie „budowie”; 

4) strona 4, wers 1 - zapis „rozbudowie” otrzymuje brzmienie „budowie”; 

5) strona 4, wers 39 - zapis „przebudowa” otrzymuje brzmienie „budowa”; 

6) strona 4, wers 47 - zapis „rozbudową” otrzymuje brzmienie „budowa’; 

7) strona 5, wers 6 -  zapis  „rozbudową” otrzymuje brzmienie „budową”; 

8) strona 5, wers 26 - zapis „rozbudowy” otrzymuje brzmienie „budowy”; 

9) strona5, wers 33 - zapis „rozbudowa” otrzymuje brzmienie „budowa” 

10) załącznik do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  wers 5 - zapis „rozbudowę” 

otrzymuje brzmienie „budowę”. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 07.05.2019 r.  do Urzędu Gminy Przytyk wpłynęło pismo pełnomocnika; Pracownia 

Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik, ul. Szachowa 1 bud. OKW lok. 11, 04-894 Warszawa, 

znak:41a/12176/2019 skierowane do Wójta Gminy Przytyk, o sprostowanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚR.2.2018 z dnia 02.07.2018 r. w zakresie nazwy 

inwestycji, która powinna brzmieć: „Budowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – 

Jedlińsk,  odcinek Przytyk- Sukowska  Wola”. Wynika to z omyłkowego wskazania nazwy we 

wniosku z dnia 16.03.2018 r. 

 

Zgodnie  z art. 13 § 1 Kpa organ administracji publicznej może na żądanie strony prostować w drodze 

postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ 

decyzji. 

 

Sprostowaniu mogą podlegać błędy, niewymagające przeprowadzenia dodatkowych badań lub ustaleń 
i nie dotyczące merytorycznej strony postępowania. W przedmiotowym przypadku sytuacja taka miała 

miejsce. W wyniku omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej wskazano niewłaściwą nazwę 
przedsięwzięcia. Istotną cechą błędu lub innej omyłki, pozwalają na zastosowanie trybu sprostowania 

na podstawie art. 113§ 1 Kpa, jest jego oczywistość. 
 



W związku z powyższym należało sprostować oczywiste omyłki i orzec jak w sentencji. 

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Radomiu, składane za pośrednictwem Wójta Gminy Przytyk, w terminie do 7 dni od daty doręczenia 

postanowienia. 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Przytyk 

                                                                                                   /-/  Dariusz Wołczyński 

 

 

 

 

 

Otrzymują; 
 

1.Grzegorz Kowalik, ul. Szachowa 1 bud. OKW lok. 11,  04-894 Warszawa 

    - pełnomocnik  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu. 
2. strony postepowania zgodnie z art.49 Kpa. 

• Biuletyn Informacji publicznej  Urzędu Gminy w Przytyku www.bip.przytyk.pl 

• tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 

• sołtys sołectwa:  Podgajek i Sukowska Wola 

   - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
3.aa. 

     

 

Do wiadomości: 

1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 -015  Warszawa ul. Sienkiewicza 3.  

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ; 26-600 Radom ul. Gen. L. Okulickiego 9 A. 

3.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej , Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu; 26-600 Radom,   

   ul. Wernera 4 A.  

4.Starostwo Powiatowe; Wydział Rolnictwa i  Środowiska ; 26-600 Radom ul. T. Mazowieckiego  7. 

 


