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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), działając z urzędu, 

postanawiam 

I. Zmienić decyzję własną znak: WA. ZUZ.5.4210.703m.2021.AR wydaną w dniu 06 kwietnia 

2021 roku, w następujący sposób : 

w treści przedmiotowej decyzji: 

l.Zapis numeru ewidencyjnego działki : ,,288" 

otrzymuje brzmienie: 

,,288/1 i 288/2" 

2. Zapis numeru ewidencyjnego działki: ,,247" 

otrzymuje brzmienie: 

" 
247/2" 

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian. 

Uzasadnienie 

W dniu 06 kwietnia 2021 roku Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję znak: WA.ZUZ.5.4210.703m.2020.AR 
udzielającą Zarządowi Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk 

III 



Mazowiecki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, polegające na 
przebudowie urządzeń odwadniających pas drogowy oraz budowie systemu odwadniającego 
z wylotami kanalizacyjnymi do rowu w ramach przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowościach Zaręby oraz Ojrzanów - gmina 
Żabia Wola". Podczas wydawania decyzji omyłkowo wpisano niewłaściwe wielkości liczbowe 
stanowiące numery ewidencyjne działek będących przedmiotem niniejszej decyzji, które 
określone zostały w operacie wodnoprawnym stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie w.w. 
pozwolenia wodnoprawnego z późniejszymi uzupełnieniami. 

Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, popełniony błąd może podlegać 
sprostowaniu przez organ w każdym czasie na zasadzie określonej wart. 113 § 1 Kpa. W ocenie 
organu oczywistość opisanych powyżej omyłek nie budzi wątpliwości, wobec czego 
postanowiono jak na wstępie . 

Pouczenie 

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

z up. Dyrektora 

Otrzymują według strony następnej. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
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Otrzymują: 

l.Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie postanowienia na tablicy 

ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BlP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie 

okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej) 

@ arostwo Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie postanowienia na tablicy 

ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BlP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie 

okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej) 

3.Pan Marcin Płużyński- pełnomocnik wnioskodawcy 

Adres do korespondencji: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec 

4.Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

5.Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + tablica 

informacyjna 

6.Aa. 

Do wiadomości : 

l.NadzórWodnyw Grodzisku Mazowieckim PGWWody Polskie ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 
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