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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 s 1 ustawy z dnia 14 czerwca |960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz.107I zpóżn. zm.),

postanawiam

sprostować zurzędu

ocz1łvistą omyłkę, w treści postanowienia Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy z dnta 15 paŹdzierntka 2012 r., znak'. woo.4242.148.2012.DB.1,

uzgadniającego rcalizację przedsięwzięcia pn': ,'Rozbudowa instalacji naleŻącej do GoTEC
Polska Sp. z o. o. ZakŁad w Jastrzębiu wraz z budowąinstalacji redukcji lotnych zwlązkow

organicznych'', w następuj ący sposób :

w przedmiotowym postanowieniu na str. 3 jest - ,,Wnioskowany teren

o powierzchni 37850 m2 nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejsco\Ąrym

planem zago spodarowania przestrzenn€ go.'' ;

winno być - ,,Wnioskowany teren o powierzchni 37850 m2 częściowo jest objęty

aktualnię obowiązującym nriejscowym planem zagospodarowania

przestrzennęgo.''.

Pozostała treśó pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgoszczy v,rydając ww postanowięnie

popełnił oczywistą omyłkę, po1egającą na błędnym wpisaniu informacji w zakresie objęcia

wnioskowanego terenu miej scowym planem zagospodarowania przestrzennego

Artykuł 113 $ 1 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi o mozliwości

prostowania pTzez organy administracji, z urzędu. błędów pisarskich i rachunkowych oraz
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\\innych oczywistych omyłek w wydanych przez te organy decyzjach. Katalog t1,ch

przypadkow, kiedy organ administracyjny moze dokonać sprostowania, jest katalogiem

zamkniętym. Przepis ten nie moŻę być interpretowany w sposób rozszerzający.

W niniejszej sprawie poza zainteresowaniem pozostają błędy pisarskie i rachunkowe,

gdyŻ dokonane przez organ sprostowanie dotyczyło oczywistej omyłki.

oczywistość omyłki stanowi zatem granicę przedmiotowej dopuszczalności

sprostowania decyĄl. W orzecznictwie oraz w doktrynie utrwalił się pogląd, iż ,,oczywistość

omyłki'' naleŻy rozumieć jako widoczne, n|ezgodne z zamierzonym, niewłaściwe użyeie

wyrazu, widocznie mylna pisownia, czy teŻ opuszczenie jakiegoś .vq1razu. Istota omyłek

polega na tym, Że w orzeczeniu organu wyrazono coś, co jest widocznte niezgodne z myślą

organu' a tylko zostało wypowiedziane ptzez organ przez ptzeoczenl'e, niewłaściwy wybór

słow (tak wyrok NSA z dnia 10 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Kr 723193, opubl. ONSA

199512165, wyrok NSA z dnia 17 pużdziernika2000 r., sygn. akt II SA 1099/01, wyrok WSA

z dnia 18 maja 2005 r., sygn. akt IV SłWa 395105).

Biorąc powyŻsze pod uwagę otzeczonojak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniej sze postatrowienie przysługuj e stronom zaŻalęnię do Generalnego Dyrektora

ochrony Srodowiska w Warszawie, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora

ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Termin nazłoŻenie zaŻalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
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[p wo;t Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 8'7 -3Ż1 Bartrriczka
2. Pan Krzysrtof. Bartnicki GOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polna '/,

55-300 Sroda Sląska
3' RpoŚ - a/a.
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