
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF- PP.747.90.2022.BZK

Wrocław, dnia 30 czerwca 2022 r.

POSTANOWIENIE Nr I-P-17/22
Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.; dalej: kpa),

postanawiam 
sprostować oczywistą omyłkę

w decyzji Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją 
przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork -  Oleśnica -  
Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego 
-  Oleśnica -  Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 2: Łukanów — Wrocław Sołtysowice 
od km 136,640 do km 158,174

w następujący sposób:

1. w treści decyzji Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. Wojewody Dolnośląskiego 
na str. 12 w Tabeli nr 2 pod poz. 40 w kolumnie dotyczącej powierzchni ograniczenia 
w korzystaniu z terenu (ha) wpisano:

L.p.

Nr działki do 
ograniczenia 
(pierwotny 

lub po 
podziale)

Nr działki 
przed 

podziałem
Nazwa obrębu AM

Powierzchnia 
ograniczenia 

w korzystaniu 
z  terenu 

(ha)

Powierzchnia 
działki wg 

ewidencji (ha)

Zakres prac

G m in a: D łu g o łęk a

40 345 - Borowa - 0,0235 3,2000 budowa sieci 
elektroenergetycznej

winno być:

L.p.

N r działki do 
ograniczenia 
(pierwotny 

lub po 
podziale)

Nr działki 
przed 

podziałem
Nazwa obrębu AM

Powierzchnia 
ograniczenia 

w korzystaniu 
z terenu 

(ha)

Powierzchnia 
działki wg 

ewidencji (ha)

Zakres prac

G m in a: D łu g o łęk a

40 345 - Borowa - 0,0253 3,2000 budowa sieci 
elektroenergetycznej
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2. w treści decyzji Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r. Wojewody Dolnośląskiego 
na str. 15 w Tabeli nr 2 pod poz. 106 w kolumnie dotyczącej powierzchni działki wg ewidencji 
(ha) wpisano:

L.p.

N r działki do 
ograniczenia 
(pierwotny 

lub po 
podziale)

Nr działki 
przed 

podziałem
Nazwa obrębu AM

Powierzchnia 
ograniczenia 

w korzystaniu 
z  terenu 

(ha)

Powierzchnia 
działki wg 

ewidencji (ha)

Zakres prac

G m in a: O leśn ica  -  o b sza r  w ie jsk i

106 255/1 - Smardzów - 0,0056 0,0722 budowa sieci gazowej

winno być:

L.p.

Nr działki do 
ograniczenia 
(pierwotny 

lub po 
podziale)

Nr działki 
przed 

podziałem
Nazwa obrębu AM

Powierzchnia 
ograniczenia 

w korzystaniu 
z  terenu 

(ha)

Powierzchnia 
działki wg 

ewidencji (ha)

Zakres prac

G m in a: O leśn ica  -  o b sza r  w ie jsk i

106 255/1 - Smardzów - 0,0056 0,0772 budowa sieci gazowej

UZASADNIENIE

Dnia 30 maja 2022 r. tutejszy Organ wydał decyzję Nr I-Pk-24/22 o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 143 w związku z realizacją 
przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork -  Oleśnica -  
Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: „odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego 
-  Oleśnica -  Wrocław Mikołajów” dla odcinka nr 2: Łukanów -  Wrocław Sołtysowice 
od km 136,640 do km 158,174. W treści przedmiotowej decyzji Wojewoda Dolnośląski, na str. 12 
w Tabeli nr 2 pod poz. 40 w kolumnie dotyczącej powierzchni ograniczenia w korzystaniu z terenu 
dla działki nr 345 obręb Borowa, omyłkowo wpisał powierzchnię 0,0235 (ha) zamiast: 0,0253 (ha), 
natomiast na str. 15 w Tabeli nr 2 pod poz. 106 w kolumnie dotyczącej powierzchni działki 
wg ewidencji dla działki nr 255/1 obręb Smardzów, omyłkowo wpisał powierzchnię 0,0722 (ha) 
zamiast: 0,0772 (ha).

Wobec zaistniałej omyłki, tutejszy Organ postanowił zastosować przepis art. 113 § 1 kpa, 
zgodnie z którym organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować 
w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych 
przez ten organ decyzjach. Przepis ten nie ogranicza przedmiotu sprostowania do niektórych 
składników decyzji, co oznacza, iż możliwe jest prostowanie oczywistych omyłek zaistniałych 
zarówno w sentencji, jak i uzasadnieniu decyzji, bowiem dopiero łącznie te elementy stanowią 
decyzję.

Konieczność wydania niniejszego postanowienia, a więc dokonania rektyfikacji decyzji 
powoduje, że w obrocie prawnym funkcjonuje pierwotna wersja decyzji wraz z postanowieniem 
wydanym w trybie art. 113 § 1 kpa w celu jej sprostowania.
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POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wojewody 
Dolnośląskiego.

Otrzymują:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław (2 egzemplarze).
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu Oleśnickiego.
2. Starosta Powiatu Wrocławskiego.
3. Prezydent Wrocławia (2 egzemplarze).
4. Burmistrz Miasta Oleśnica.
5. Wójt Gminy Oleśnica.
6. Wójt Gminy Długołęka.
7. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
8. Sąd Rejonowy dla Wrocławia -  Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
9. Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
10. Wydział Infrastruktury, Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań.
11. Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury i Budownictwa.
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