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Postanowienie 

Na podstawie art. 113 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego — dalej Kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 735 z pó 'zn.zm.), Wójt Gminy 
Złota z urzędu 

postanaw,  ja 

sprostować  oczywistą  omyłkę  pisarską  w treści decyzji Wójta Gminy Złota Znak: 
GPI-I-6730.5.21 z dnia 2022.08.02 ustalającej warunki zabudowy dla budowy stacji bazowej 
telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410C" wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na 
działkach w Złotej, w następujący sposób: 

na stronie pierwszej decyzji zamiast: Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach 
ewidencyjnych 1145, 1131/2, 1131/1, 264 obręb 0013 Złota, gm. Złota pow. pińczowski, woj. 
świętokrzyskie. 

wprowadza się  zapis : Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 1145, 
1131/2, 1131/1, 264/1 obręb 0013 Złota, gm. Złota pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie. 

Pozostałe zapisy decyzji pozostają  bez zmian. 

Uzasadnienie 

W dniu 02 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Złota wydał  decyzję  o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer 
„PIN4410C" wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na działkach w Złotej, na rzecz P4 
Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa ,złożonego przez pełnomocnika 
Panią  Dorotę  Mielczarską  , Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok.10 ,03-140 Warszawa 

Wnioskiem z dnia 02 września 2021 r. Pani Dorota Mielczarska jako pełnomocnik firmy 
P4 Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa wskazała błąd w numerze 
działki występujący w zapisie decyzji Wójta Gminy Złota z dnia 02.08.2021 „znak GPI-I-
6730.5.21 

Strona wskazała, że w wymienionej decyzji omyłkowo użyto numeru działki 264 „zamiast 
264/1 przez którą  będzie prowadzona inwestycja. Tut. Urząd po analizie akt stwierdził  że w 
toku postępowania uzgodnień  i powiadomień  dokonywano dla działki nr 264/1 natomiast w 
rozstrzygnięciu decyzji została wpisana działka 264 co stanowi oczywistą  omyłkę  pisarską. 

Należy podkreślić, że sprostowai$prżedmiotoWą  omyłki nie prowadzi do zmiany 
merytorycznej orzeczenia i nie pfzyczynia się  do ziiany rozstrzygnięcia w sposób 
odbiegający od zawartego w decyzji: ,; 



Zgodnie z art. 113 1 kpa, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie 
strony prostować  w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste 
omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

W związku z powyższym, mając na uwadze oczywisty charakter omyłki pisarskiej, 
postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom nalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kielcgh-ża-pośrednictwem Wójta Gminy Złota, w terminie 7 dni od daty 
jego doręczenia. 

Otrzymują: 

Strony zgodnie z wykazem w aktach 
a/a 
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