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Wójt Gminy Sadowne 
ul. Kościuszki 3 

07-140 Sadowne 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 $ 1, w związku zart. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej ,„k.p.a.”), 

postanawiam 

sprostować postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej 
„Regionalnym Dyrektorem”) z dnia 29 listopada 2021 r., znak: WOOŚ-I.4221.22.2021.MŚ.3, 
odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni 

Fotowoltaicznej PV Szynkarzyzna” o mocy 0,99 MW położonego na działce o nr ew. 710 
w miejscowości Szynkarzyzna, gmina Sadowne, w ten sposób, że: 

I.  wuzasadnieniu postanowienia na str. 2, w akapicie 6 zapis w brzmieniu: 
„Działka o nr ew. 770 porośnięta jest luźno i kępowo występującym zadrzewieniem śródpolnym 
w rozumieniu $ 3 ust. I pkt 3 Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. 
w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.” 

otrzymuje brzmienie: 
„Działka o nr ew. 710 porośnięta jest luźno i kępowo występującym zadrzewieniem śródpolnym 
w rozumieniu $ 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. 
w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.” 

II. _ w uzasadnieniu postanowienia na str. 2, w akapicie 11 zapis w brzmieniu: 
„Mając powyższe na uwadze, realizacja farmy fotowoltaicznej na działce o nr ew. 770 
w m. Szynkarzyzna narusza $ 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 
15 marca 2005 r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego(...)” 

otrzymuje brzmienie: 

„Mając powyższe na uwadze, realizacja farmy fotowoltaicznej na działce o nr ew. 710 

w m. Szynkarzyzna narusza $ 3 ust. l pkt 3 Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 
15 marca 2005 r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego(...)” 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 listopada 2021 r. Regionalny Dyrektor postanowił odmówić uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Szynkarzyzna” 

o mocy 0,99 MW położonego na działce o nr ew. 710 w miejscowości Szynkarzyzna, gmina Sadowne.



W uzasadnieniu, na str. 2, w akapicie 6 i 1l ww. postanowienia wskutek omyłki zaistniał błąd 
polegający na tym, że wpisano błędnie wpisano numer działki inwestycyjnej. Prawidłowy numer działki 
znajduje się w sentencji ww. postanowienia. 

Zgodnie z art. 113 $ 1 w związku z art. 126 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu 
prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki 
w wydanych przez ten organ postanowieniach. Według obowiązującej wykładni tego przepisu, 

sprostowanie takie jest możliwe m.in. wtedy, gdy w treści decyzji (postanowienia) pojawiły się błędy 
spowodowane wadliwą obsługą edytora tekstu komputera i w związku z tym sporządzono wydruk 
dokumentu z elementami obcymi w rozpatrywanej sprawie, mechanicznie włączonymi do któregoś 
z elementów postanowienia. W przedmiotowym przypadku sytuacja taka miała miejsce. Z powodu 

dużej liczby spraw o podobnym charakterze, rozpatrywanych przez tutejszy organ, nastąpiło omyłkowe 
włączenie do zapisów sentencji przedmiotowego postanowienia błędnych informacji. 

W związku z powyższym należało sprostować ww. oczywistą omyłkę i orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

W oparciu o art. 113 $ 3 k.p.a. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie 

Arkadiusz Siembida 
/podpisano elektronicznie/ 

Signatur Ngii gnature NaCZ NEA 

Dokument podpisź 
Arkadiusz Siembrda 

Równocześnie Regionalny Dyrektor prosi o poinformowanie stron PAŻedłAfołów 6 6SBępKWania o wydaniu 

niniejszego postanowienia. Jednocześnie informuje, że postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa). 
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