
Swarzędz, 25.11.2022 r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
Nr sprawy: WAU.6733.45.2022-15

    POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zmianami), 
działając z urzędu

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Nr 
46/2022, znak WAU.6733.45.2022-11 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji kanalizacji deszczowej 
KD400 - etap 1 i etap 2 wraz z retencją, dwoma wylotami do rowu, dwoma seperatorami i 
dwoma osadnikami na terenie działek o nr ewid. 87/13, 87/14, 87/15, 87/16, 87/1, 87/4, 
87/6, 87/9 położonych w miejscowości Jasin, ul. Augusta.

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wydał decyzje Nr 46/2022, 
znak WAU.6733.45.2022-11 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegającej na budowie instalacji kanalizacji deszczowej KD400 - etap 1 
i etap 2 wraz z retencją, dwoma wylotami do rowu, dwoma seperatorami i dwoma 
osadnikami na terenie działek o nr ewid. 87/13, 87/14, 87/15, 87/16, 87/1, 87/4, 87/6, 87/9 
położonych w miejscowości Jasin, ul. Augusta.
W dniu 24.11.2022 r. inwestor poinformował o omyłce pisarskiej w decyzji Nr 46/2022 
z dnia 18.11.2022 r. w zakresie danych wnioskodawcy.
Po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono, że omyłka pisarska nastąpiła w 
wydanej decyzji na stronie pierwszej tj. 
zamiast

Greenbud Development Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Malwowa 15, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

wpisano

Greenbud Development Sp. z o.o. 
ul. Malwowa 15, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Wobec powyższego omyłkę pisarską należało sprostować, co czyni się niniejszym 
postanowieniem.



Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w 
terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

...................................................
podpis i pieczęć imienna1

1
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy.
3. a/a.
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