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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Biesiekierz

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

ministracyjnego  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096  z  późn.  zm.)  zawiadamiam

o wydaniu  postanowienia  w sprawie  sprostowania  z  urzędu  oczywistej  omyłki  w  decyzji

nr UG.Or.PP.6733.25.2018.KK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce   nr 23/14, położonej

w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.

Inwestor: P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

w następujący sposób:

 w punkcie 3a), tiret 1:

 zamiast:  ustala  się  lokalizację  wieży  wolnostojącej  o  konstrukcji  słupowej
o wysokości całkowitej do 56 m npt. z antenami nadawczymi, z urządzeniami zasila-
jąco-sterującymi  umiejscowionymi  w  szafach  technicznych  na  terenie  działki
nr 23/14 położonej w obrębie Tatów;

 powinno  być:  ustala  się  lokalizację  wieży  wolnostojącej  o  konstrukcji  kratowej
o wysokości całkowitej do 56 m npt. z antenami nadawczymi, z urządzeniami zasila-
jąco-sterującymi  umiejscowionymi  w  szafach  technicznych  na  terenie  działki
nr 23/14 położonej w obrębie Tatów;

 UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie
strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez
siebie decyzjach.
W rozpatrywanym przypadku, w wyniku automatycznego stosowania technik komputerowych
pojawiła się oczywista omyłka.
Poprawione zapisy odpowiadają stanowi faktycznemu ustalonemu w trakcie prowadzonego
postępowania administracyjnego o sygnaturze jak wyżej.
Sprostowanie niniejsze nie prowadzi do ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od
pierwotnego, nie jest mylnym ustaleniem stanu fatycznego, ani też mylnie zastosowaniem
przepisem prawnym. 

http://bip.biesiekierz.eu/


W  celu  zapewnienia  trwałości  rozstrzygnięcia  decyzji  administracyjnej  oraz  zgodności
rozstrzygnięcia ze stanem faktycznym sprawy postanowiono jak w sentencji.

Na  niniejsze  postanowienie  służy  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz w terminie
7 dni od daty jego doręczenia.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/ Andrzej Leśniewicz 
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