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 Namysłów, dnia 29.09.2016 r.  

 
GK.6220.22.2016.IK 
 
 
 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) 

 

postanawiam 

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 12.09.2016 r. 

Nr GK.6220.22.2016.IK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii 110 

kV relacji GPZ Pokój – GPZ Namysłów”, inwestor: TAURON Dystrybucja Spółka 

Akcyjna, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w następujący sposób: 

 

Na str. 4 i 5 przedmiotowej decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej 

załącznik do przedmiotowej decyzji, zapis: 

„Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach: 

- 1010/100, 370/100, 327/100 k. m. 3 obręb 0014 Pokój; 

- 700, 699/3, 699/2 k. m. 3 obręb 0061 Świerczów; 

- 150 k. m. 1 obręb 0020 Jastrzębie; 

- 579/18, 579/20, 579/21, 579/22 k. m. 16 obręb 0038 Namysłów” 

zastępuje się zapisem: 

„Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach: 

- 1010/100, 370/100, 327/100 k. m. 2 obręb 0014 Pokój; 

- 700, 699/3, 699/2 k. m. 5 obręb 0061 Świerczów; 

- 150 k. m. 5 obręb 0020 Jastrzębie; 

- 579/18, 579/20, 579/21, 579/22 k. m. 6 obręb 0038 Namysłów” 

 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 12.09.2016 r. znak GK.6220.22.2016.IK Burmistrz Namysłowa 

stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ 

Pokój – GPZ Namysłów”, inwestor: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział  

w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole. 

Omyłka nastąpiła w podaniu numerów karty mapy przy przedmiotowych działkach,  

w związku z czym tut. organ postanowił ja sprostować. 

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ 

administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 

oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. 

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki. 
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Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 7 dnia od 

daty doręczenia niniejszego postanowienia. 

Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


