
Mordy, dnia 14.07.2022 r. 

IN.6220.4.1.2021.JP 

 

POSTANOWIENIE 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 

postanawiam 

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Mordy                                  

z dnia 25.11.2021 r., znak IN.6220.4.2021.JP określającej środowiskowe uwarunkowania             

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków                  

w miejscowości Kolonia Mordy”, w następujący sposób: 

1) na stronie 3, akapit 1, uzasadnienia decyzji zdanie: 

„W związku z tym planuje się budowę nowych obiektów technologicznych, instalacji 

z dostosowaniem przepustowości nowej oczyszczalni ścieków do docelowych 

parametrów: (Qd)śr= 800 m
3
/d i RLM=800 uwzględniającej dalszą rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej i podłączeniem do niej nowych odbiorców”, 

 

zastępuje się zdaniem: 

„W związku z tym planuje się budowę nowych obiektów technologicznych, instalacji 

z dostosowaniem przepustowości nowej oczyszczalni ścieków do docelowych 

parametrów: (Qd)śr= 800 m
3
/d i RLM=8000 uwzględniającej dalszą rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej i podłączeniem do niej nowych odbiorców”. 

 

2) na stronie 4, akapit 1, uzasadnienia decyzji zdanie: 

„Przepustowość nowej oczyszczalni ścieków będzie wynosiła docelowo              

(Qd)śr= 800 m
3
/d i RLM=800 uwzględniającej dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej                     

i podłączeniem do niej nowych odbiorców”, 

 

zastępuje się zdaniem: 

„Przepustowość nowej oczyszczalni ścieków będzie wynosiła docelowo              

(Qd)śr= 800 m
3
/d i RLM=8000 uwzględniającej dalszą rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej i podłączeniem do niej nowych odbiorców”. 

 

3) na stronie 1, akapit 1 charakterystyki planowanego przedsięwzięcia, stanowiącej 

Załącznik nr 1  do przedmiotowej decyzji zdanie: 

„Przepustowość nowej oczyszczalni ścieków będzie wynosiła docelowo (Qd)śr= 800 

m
3
/d i RLM=800 uwzględniającej dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i 

podłączeniem do niej nowych odbiorców”, 

 



zastępuje się zdaniem: 

„Przepustowość nowej oczyszczalni ścieków będzie wynosiła docelowo (Qd)śr= 800 

m
3
/d i RLM=8000 uwzględniającej dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i 

podłączeniem do niej nowych odbiorców”. 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (dalej K.p.a) organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub 

na żądanie strony błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych 

przez siebie decyzjach. 

Opisany błąd jest oczywistą omyłką, o której mowa w powyższym przepisie. 

Wnioskiem z dnia 4 października 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy działający               

w imieniu Miasta i Gminy Mordy zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków     

w miejscowości Kolonia Mordy”. Do wniosku została dołączona karta informacyjna 

przedsięwzięcia w której jednoznacznie wskazano, iż przepustowość nowej oczyszczalni 

ścieków będzie wynosiła docelowo (Qd)śr= 800 m
3
/d i RLM=8000 uwzględniającej dalszą 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączeniem do niej nowych odbiorców. 

 

W świetle powyższego należało orzec, jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,             

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.  

2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. 

 

Otrzymują: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych                                  

ul. Kazimierzowska 9,08-110 Siedlce 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 

49, 08-300 Sokołów Podlaski  

4. Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  

/-/ Jan Ługowski 

 


