
Swarzędz, 09 kwietnia 2010

ROS.7624-0029/013/2009

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

postanawia
sprostować oczywistą omyłkę

w załączniku do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 05 marca 2010 roku, znak 
ROS.7624-0029/011/2009,  w  sprawie  określenia  środowiskowych  uwarunkowań  na  realizację 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2407P - odcinek ul. Swarzędzkiej 
i ul. Cieszkowskiego w m. Gruszczyn oraz Swarzędz

w następujący sposób:

w charakterystyce przedsięwzięcia tj. z załączniku do niniejszej decyzji jest:

Inwestycja zlokalizowana będzie na działach o numerach ewidencyjnych:

− Gruszczyn; 307/4, 198, 187/13, 187/14, 187/15, 187/16, 313/26, 317/2, 187/17, 320, 223,  
222, 224, 225

− Swarzędz; 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 123/1, 123/2, 2
− Gortatowo; 1, 2, 111, 95/3

Winno być: 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działach o numerach ewidencyjnych:

− Gruszczyn;  307/4,  198,  187/13,  187/14,  187/15,  187/16,  313/26,  317/2,  187/17,  320,  
223, 222, 224, 225, 341

− Swarzędz; 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 123/1, 123/2, 2
− Gortatowo; 1, 2, 111, 95/3

Uzasadnienie

W decyzji nr ROS.7624-0029/011/2009 z dnia 05 marca 2010r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz  określił  środowiskowe uwarunkowania  dla  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na 
przebudowie drogi powiatowej nr 2407P - odcinek ul. Swarzędzkiej i  ul.  Cieszkowskiego w m. 
Gruszczyn oraz Swarzędz.

W  załączniku  do  niniejszej  decyzji  tj.  charakterystyce  przedsięwzięcia  omyłkowo  nie 
wpisano  numeru  ewidencyjnego  działki  341  obręb  Gruszczyn,  na  której  między  innymi 
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. 

Błąd  ten  wynika  z  tego,  iż  przy  sporządzaniu  niniejszej  decyzji  za  pomocą  komputera 
podczas przepisywania działek z dokumentacji, przeoczono jeden numer.  Błąd należy uznać jako 
oczywistą omyłkę. Przedmiotowa działka została ujęta w załączniku do wniosku o wydanie decyzji 
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środowiskowej z dnia 15 maja 2009r. wśród działek, przez które przebiega inwestycja, jak również 
została zaznaczona na mapie ewidencyjnej załączonej do wniosku. Przedmiotowa działka stanowi 
w  terenie  grunty  pod  wodami  powierzchniowymi,  płynącymi  (brzeg  koryta  rzeki  Cybiny).  W 
rzeczywistości nad tą działką remontowany będzie most przez który przebiega droga Swarzędzka. 
Przedmiotowy  teren  był  ujęty  podczas  opracowywania  przedsięwzięcia,  jak  również 
niejednokrotnie  zaznaczany  i  analizowany  w  raporcie  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 
środowisko.

Sprostowanie tej oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia 
decyzji i nie spowoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy 
pisarskie  i  rachunkowe  oraz  inne  oczywiste  omyłki  w  wydanych  przez  siebie  decyzjach.  W 
przedmiotowej  sprawie  mamy  do  czynienia  z  „inną  oczywistą  omyłką”,  o  której  mowa
w art.  113 § 1 k.p.a.  

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie

Na  postanowienie  stronom  przysługuje  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
4. Tablica ogłoszeń Gruszczyn
5. a/a
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