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Mordy, dnia 24.03.2022 r. 

IN.6220.05.2016.2022.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 09.06.2016 r., znak In.6220.05.2016.ID, ustalającej środowiskowe uwarunkowania                   

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu 

do 60 000 stanowisk brojlerów (240 DJP) 4 zbiorników na gaz płynny i infrastruktury 

towarzyszącej planowanej na działkach o nr ew. 526/1 i 526/2 w miejscowości Leśniczówka, 

gmina Mordy”, w następujący sposób: 

1) w pouczeniu zawartym na stronie 4, akapit 4, uzasadnienia decyzji zdania:  

„Decyzja jest ważna przez okres czterech lat od dnia w którym stała                          

się ostateczna. Termin ważności może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 

przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji                              

o środowiskowych uwarunkowaniach”, 

 

zastępuje się zdaniami:  

„Decyzja jest ważna przez okres sześciu lat od dnia w którym stała się ostateczna. 

Termin ważności może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo 

oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach”. 

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

Wnioskodawca w dniu 18.03.2016 r. złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu 

do 60 000 stanowisk brojlerów (240 DJP) 4 zbiorników na gaz płynny i infrastruktury 

towarzyszącej planowanej na działkach o nr ew. 526/1 i 526/2 w miejscowości Leśniczówka, 

gmina Mordy”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 09.06.2016 r. wydano decyzję  

znak In.6220.05.2016.ID, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

W dniu 21.03.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach wpłynął wniosek                    

o sprostowanie oczywistej omyłki w treści pouczenia przedmiotowej decyzji, dotyczącej 

okresu ważności, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być 

wykorzystana.  

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) – obowiązującej w dniu wydania 

decyzji,  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wykorzystana w okresie 

6 lat od dnia w którym stała się ostateczna. 

Z kolei według art. 72 ust. 4 ww. ustawy, okres sześciu lat może ulec wydłużeniu                     

o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz                     

nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

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. Pełnomocnik Inwestora  

2. a/a  

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  

/-/ Jan Ługowski 
 


