
 

 

                                                                                                           Stanisławów, dnia 03.09.2020 roku 

RIiOŚ.6220.11.2019 

                                                                

 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 

ze zm.),  

 

Wójt Gminy Stanisławów postanawia   

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Stanisławów sygn. akt 

RIiOŚ.6220.11.2019 z dnia 03.08.2020 roku, o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia  polegającego  na „Budowie biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych 

pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej na działce o numerze ewidencyjnym 3007/24 w 

obrębie Stanisławów, powiat miński” w następujący sposób: 

na stronie 1 w 6 wierszu decyzji zapis brzmi: 

 3 ust. 1 pkt 54 lit. Rozporządzenia Rady Ministrów(…) 

Powinien być o brzmieniu: 

 3 ust. 1 pkt  78 Rozporządzenia Rady Ministrów(…) 

 

Uzasadnienie 

W decyzji  sygn. akt sygn. RIiOŚ.6220.11.2019 z dnia 03.08.2020 roku, o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biologicznej oczyszczalni 

ścieków przemysłowych pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej na działce o numerze 

ewidencyjnym 3007/24 w obrębie Stanisławów, powiat miński”,  popełniono oczywistą omyłkę w ten 

sposób, że błędnie została wpisana podstawa prawna. 

W myśl przepisu art. 113  § 1 Kpa organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na żądanie 

strony w drodze postanowienia błędy pisarskie lub rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych 

przez ten organ decyzji. Wobec powyższego zachodzi konieczność sprostowania oczywistego błędu 

pisarskiego. W związku z tym, że za wydaniem postanowienia przemawia słuszny  interes strony, należało 

postanowić jak na wstępie. W tym stanie rzeczy należało oczywistą omyłkę sprostować. 

 

 

 



 

 

Pouczenie 

 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał 

postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronie. 

 Postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Stanisławów i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stanisławów. 

 
 
Otrzymują: 
1. Inwestor 
2. Pełnomocnik 

3. aa  

 

Do Wiadomości: 

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim 

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 


