
Zdzieszowice, dnia 15.05.2019 r.

OŚ.6220.3.2018.AK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia pn.:

modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie  -  etap II  
(wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)

postanawia, co następuje:

1. Dokonać sprostowania z urzędu oczywistego błędu pisarskiego zawartego w treści decyzji 
Burmistrza Zdzieszowic nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 w ten sposób, że w 
miejscu występowania wyrażeń ,jaz Krępna” oraz „stopień wodny Krępna” wpisuje się 
odpowiednio:, jaz  Krępa” oraz „stopień wodny Krępa”.

2. Pozostałe zapisy wyżej wymienionej decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul Sienkiewicza 2 Dział Realizacji Projektów w Opolu ul. 
Katowicka 39 przez pełnomocnika Panią Katarzynę Budzianowską DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. 
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa wystąpił w dniu 30.04.2018 z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego w głównym 
zakresie na przebudowie jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z 
nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Krępa.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego 
wniosku wnioskodawca wpisał nazwy własne „jaz Krępa” oraz „stopień wodny Krępa”.

Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w tym ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze 
zmianami) tutejszy organ przeprowadził postępowanie administracyjne zakończone decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.3.2018.JBG z 
dnia 18.07.2018. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 06.08.2018r. W treści decyzji 
użyto wyrażeń ,jaz Krępna” oraz „stopień wodny Krępna” . W związku z powyższym dokonano 
sprostowania oczywistej omyłki w tym zakresie.

Zgodnie a art. 113 § 1 Kodeku Postępowania Administracyjnego organ administracji 
publicznej morze prostować z urzędu lub na żądnie strony w drodze postanowienia błędy pisarskie i



rachunkowe oraz inne omyłki oczywiste w wydanych przez ten organ decyzjach. W tej sprawie 
organ uznał, iż mamy do czynienia z „błędem pisarskim”, o którym mowa w powyżej podanym 
przepisie kpa.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od treści niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu, w terminie 7 dni od dnia otrzymana niniejszego postanowienia, za pośrednictwem 
Burmistrza Zdzieszowic.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik inwestora - Pani Katarzyna Budzianowska DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- na tablica ogłoszeń w budynku UM w Zdzieszowicach;
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie- httD://www.ekoriortal. gov.pl.
- B1P
3. Urząd Gminy Walce
4. A/a
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu -  ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
- PPIS w Krapkowicach -  ul. Ks. Koziołka 30,47-303 Krapkowice
- Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej u. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Pouczenie:

http://www.ekoriortal

