
  
Sośnicowice, 15.07.2022r 

 
znak : RGG. 6733.1.2022.ET 

 

    O B W I E S Z C Z E N I E 

POSTANOWIENIE 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

 
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2021 poz. 735) 
prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji  nr  I/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGG.6733.1.2022.ET pn. 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”, przewidzianej do realizacji w miejscowości Turze, przy ulicach Rudzkiej, Kościelnej i 
Stawowej, na działce nr 474 i części działek nr 465, 447, 430, 578, 583, 513, 181/3, 562, obręb ew. Turze 0008 
w zakresie zmiany daty wydania decyzji " 27.05.2022r." na "27.06.2022r."   

UZASADNIENIE 
 W decyzji nr I/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGG.6733.1.2022.ET Burmistrz  Gminy Sośnicowice popełnił oczywistą 
omyłkę wpisując niewłaściwą datę wydania decyzji. 
 Niezwłocznie po stwierdzeniu powyższego błędu uznano, że decyzja nr I/2022 znak: RGG.6733.1.2022.ET wymaga sprostowania. 
 Zgodnie z art. 113 § 1 kpa 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.  
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Sośnicowice, w terminie 7-miu dni od daty jego otrzymania. 
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 144 w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec sie 
prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia prze ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje sie ostateczne  i prawomocne. 

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 lit.h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 
2006r. /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm./ 

 

 

 
w przedmiotowej sprawie INFORMACJE  można uzyskać w  Urzędzie Miasta i Gminy w Sośnicowicach, w Wydziale Gospodarki Gminnej – Planowanie 
Przestrzenne (II piętro, pokój nr 16) w następujących  godzinach:   
                od  8:30  do  17.00     poniedziałek  
                od  7:30  do  15:30    środa, czwartek,    
                od  7:30  do  14.00     piątek  
W terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości można w w/w Urzędzie składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia  
Pisma należy adresować do w/w. Urzędu powołując się na znak niniejszego obwieszczenia. 


