
Wierzbinek, 16.02.2023 r. 

Wójt Gminy Wierzbinek 

OŚiZP.6220.14.2020.TW 

POSTANOWIENIE 

Wójt Gminy Wierzbinek działając z urzędu na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 123 ustawy                  

z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. 

zm.), 

postanawia: 

- sprostować oczywiste omyłki pisarskie w decyzji Wójta Gminy Wierzbinek znak: 

OŚiZP.6220.14.2020.TW z dnia 09.02.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia melioracji wodnych 

– rowów nawadniających na działkach nr 5084; 43; 335; 337 obręb Synogać, gmina 

Wierzbinek, w ramach zadania pn. „Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja 

wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny””, w ten sposób, że: 
 

na stronie czwartej w uzasadnieniu decyzji wyrazy: 

„Na podstawie treści dokumentacji ustalono, że realizacja planowanego 

przedsięwzięcia ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny, 

zwiększenie wartości użytkowej terenu objętego wnioskiem oraz gruntów do niego 

przyległych. Z karty informacyjnej wynika, że planowane rowy będą wykorzystywane 

do nawadniania podsiąkowego terenu o powierzchni ok. 9,04 ha wodami opadowymi        

i roztopowymi oraz wodami pochodzącymi z odwodnienia odkrywki Tomisławice, 

prowadzonymi przez ciek Dopływ z Zielonki w okresach suszy, a w czasie okresów 

mokrych będą służyły do odprowadzania wód opadowych i nadmiaru wód 

gruntowych.” 

Zastąpić: 

„Na podstawie treści dokumentacji ustalono, że realizacja planowanego 

przedsięwzięcia ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny.” 
 

na stronie czwartej w uzasadnieniu decyzji wyrazy: 

„Ziemia pozyskana w trakcie prowadzonych prac zostanie wykorzystana                               

do wyrównania zadoleń wokół rowów oraz do wywyższenia otaczającego je terenu.” 

Zastąpić: 

„Ziemia pozyskana w trakcie prowadzonych prac zostanie rozplantowana.” 
 

na stronie czwartej w uzasadnieniu decyzji wyrazy: 

„Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja będzie 

połączona z ciekiem Dopływ z Zielonki, a jej realizacja nie będzie się wiązać z 

piętrzeniem wody z wykorzystaniem urządzeń do tego służących. Przewiduje się 

jedynie zwolnienie przepływu wody poprzez zastosowanie materiałów naturalnych 

takich jak: kamień naturalny, kamień łamany, faszyna leśna i paliki drewniane.” 

Zastąpić: 

„Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja będzie 

połączona z rowem Dopływ z Zielonki, a jej realizacja nie będzie się wiązać z 

piętrzeniem wody. Przewiduje się jedynie zwolnienie przepływu wody poprzez 

zastosowanie zastawek z materiałów naturalnych takich jak: kamień naturalny, 

kamień łamany, faszyna leśna i drewniane deski oraz paliki.” 

 

na stronie piątej w uzasadnieniu decyzji wyrazy: 

„Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, 

obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.” 

Zastąpić: 

„Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, 

obszarach górskich, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.” 



 

na stronie piątej w uzasadnieniu decyzji wyrazy: 

„Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, 

uwzględniając fakt, iż elektrownia fotowoltaiczna, w trakcie swojej eksploatacji nie 

będą źródłem emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 

pkt 1 lit. d ustawy „ooś”, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza                     

w rejonie zainwestowania.” 

Zastąpić: 

„Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, 

uwzględniając fakt, iż wykonane urządzenia wodne, w trakcie swojej eksploatacji nie 

będą źródłem emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 

pkt 1 lit. d ustawy „ooś”, nie przewiduje się ich wpływu na stan jakości powietrza                

w rejonie zainwestowania.” 

 

na stronie piątej w uzasadnieniu decyzji wyrazy: 

Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie 

zlokalizowane na gruntach leśnych, które jak wskazano w karcie, w przeszłości były 

bagienne i podmokłe, a w chwili obecnej są suche.  

Zastąpić: 

Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie 

zrealizowane na gruntach leśnych. 

 

w załączniku do decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia): 

„Planowane rowy będą wykorzystywane do nawadniania podsiąkowego terenu  

o powierzchni ok. 9,04 ha wodami opadowymi i roztopowymi oraz wodami 

pochodzącymi z odwodnienia odkrywki Tomisławice, prowadzonymi przez ciek 

Dopływ z Zielonki w okresach suszy, a w czasie okresów mokrych będą służyły  

do odprowadzania wód opadowych i nadmiaru wód gruntowych.” 

Zastąpić: 

„Planowane rowy będą wykorzystywane do nawadniania podsiąkowego terenu  

o powierzchni co najmniej 9,04 ha wodami opadowymi i roztopowymi oraz wodami 

pochodzącymi z odwodnienia odkrywki Tomisławice, prowadzonymi przez ciek 

Dopływ z Zielonki w okresach suszy.” 

 

w załączniku do decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia): 

„Ziemia pozyskana w trakcie prowadzonych prac zostanie wykorzystana  

do wyrównania zadoleń wokół rowów oraz do wywyższenia otaczającego je terenu.” 

Zastąpić:  

„Ziemia pozyskana w trakcie prowadzonych prac zostanie rozplantowana.” 

 

w załączniku do decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia): 

„Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja będzie 

połączona z ciekiem Dopływ z Zielonki, a jej realizacja nie będzie się wiązać  

z piętrzeniem wody z wykorzystaniem urządzeń do tego służących. Przewiduje się 

jedynie zwolnienie przepływu wody poprzez zastosowanie materiałów naturalnych 

takich jak: kamień naturalny, kamień łamany, faszyna leśna i paliki drewniane.” 

Zastąpić:  

„Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja będzie 

połączona z rowem Dopływ z Zielonki, a jej realizacja nie będzie wiązać się  

z piętrzeniem wody. Przewiduje się jedynie zwolnienie przepływu wody, poprzez 

zastosowanie zastawek z materiałów naturalnych takich jak: kamień naturalny, 

kamień łamany, faszyna leśna i drewniane deski i paliki, mające na celu stopniowe 

rozsączanie jej w obszarze oddziaływania inwestycji.” 

 

 



 

Uzasadnienie 

Sprostowanie błędów pisarskich nastąpiło na wniosek inwestora, ze względu na popełnione 

oczywiste omyłki pisarskie. Organ całe postępowanie administracyjne prowadził zgodnie ze 

złożonym wnioskiem inwestora, tj. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia melioracji 

wodnych – rowów nawadniających na działkach nr 5084; 43; 335; 337 obręb Synogać, gmina 

Wierzbinek, w ramach zadania pn. „Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna 

– przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny””, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 89 

lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tekst jednolity/ 

na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 5084; 43; 335; 337 obręb 

Synogać, gmina Wierzbinek. Zebrane w toku postępowania przez organ opinie organów 

współdziałających również prawidłowo określały rodzaj przedsięwzięcia. Zgromadzona                     

w postępowaniu dokumentacja dowodowa w pełnym zakresie odnosiła się wyłącznie                    

do przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia melioracji wodnych – rowów 

nawadniających na działkach nr 5084; 43; 335; 337 obręb Synogać, gmina Wierzbinek,                  

w ramach zadania pn. „Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – 

przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny””. Organ wyłącznie w redagowaniu 

uzasadnienia samej decyzji dopuścił się oczywistych omyłek pisarskich wskazując jedynie             

w treści uzasadnienia błędne elementy opisu przedsięwzięcia, mimo, iż w części tej decyzji 

dotyczącej podstawy prawnej, orzeczenia oraz wydanych warunkach prawidłowo odniósł się 

do analizowanego w postępowaniu przedsięwzięcia. Błędne omyłkowo zapisy wkradły się              

z innego prowadzonego przez organ gminy postępowania administracyjnego. 

Oczywistość powstałych błędów pisarskich wynika bezpośrednio z porównania: 

- z podstawą prawną decyzji i jej orzeczeniem,   

- z treścią wniosku o wydanie decyzji, 

- z treścią wniosków organu o wydanie opinii przez organy współdziałające, 

- z treścią opinii organów współdziałających, 

- z treścią załącznika do decyzji będącego charakterystyką planowanego przedsięwzięcia                  

i innymi dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania. 

Sprostowanie w żadnym wypadku nie prowadzi do zmiany rozstrzygnięcia decyzji, które 

prowadziłoby do ponownego rozstrzygnięcia sprawy. 

Przedmiotem sprostowania nie są też mylne ustalenia faktyczne organu, czy mylne 

zastosowanie przepisu prawnego. Sprostowane błędy pisarskie w uzasadnieniu charakteryzują 

się bezwzględnie cechą oczywistości i w żadnym wypadku nie prowadzą do merytorycznej 

zmiany decyzji. 

Mając na uwadze „oczywistość” nieistotnych wad stwierdzonych w decyzji, które zaszły 

przez przeoczenie, organ uważa ich sprostowanie w świetle art. 113 §1 k.p.a. za zasadne. 

Pouczenie: 

 

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, 

za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbinek. 
 

Wójt Gminy Wierzbinek 

dr Paweł Szczepankiewicz 

 

 

Otrzymują: 

1. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konin 

ul. Gajowa 2 

62-510 Konin 

2.   Wszystkie strony postępowania zgodnie 

      z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 

a/a 


