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Olsztyn, dnia b czerwca 2017 r.

SKO.73.490.2016

POSTANOW IENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie na
posiedzeniu w składzie:
Przewodniczący - Anna Barkowska
Członkowie
- Radosław Stypułkowski
- Wojciech Fiebig
postanowiło:
sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w decyzji własnej z dnia 24 marca 2017 r., nr
SKO.73.490.2016 uchylającej decyzję nr 13/2016 wydaną z upoważnienia Burmistrza Mikołajek przez
Sekretarza Gminy w dniu 23 września 2016 r. (znak: PBI.6733.8.2015.4) w przedmiocie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji Mazurskiego Centrum
Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej - przebudowa Stacji Terenowej Wydziału Biologii,
instytutu Zoologii UW w Urwitałcie, na fragmencie działki o nr 5/3 w obrębie Łuknajno, gm. Mikołajki,
dla której inwestorem jest Uniwersytet Warszawski w punkcie 5 i umarzającej postępowanie z wniosku
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz utrzymującej zaskarżoną decyzję w
pozostałym zakresie w mocy
- w ten sposób, że na stronie pierwszej, w wierszu 11 i 12 od góry oraz na stronie czwartej w
wierszu 7 od dołu zwrot „Parku Krajobrazowego” zastąpić zwrotem: „Parku Narodowego”
Uzasadnienie:
Decyzją z dnia 24 marca 2017 r. znak SK0.73.52.2016 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Olsztynie orzekło o uchyleniu decyzji nr 13/2016 wydanej z upoważnienia Burmistrza Mikołajek przez
Sekretarza Gminy w dniu 23 września 2016 r. (znak: PBI.6733.8.2015.4) w przedmiocie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji Mazurskiego Centrum
Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej - przebudowa Stacji Terenowej Wydziału Biologii,
Instytutu Zoologii UW w Urwitałcie, na fragmencie działki o nr 5/3 w obrębie Łuknajno, gm. Mikołajki,
dla której inwestorem jest Uniwersytet Warszawski w punkcie 5 i umorzyło postępowanie z wniosku o
nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz o utrzymaniu zaskarżonej decyzję w
pozostałym zakresie w mocy. W treści decyzji, na stronie pierwszej i czwartej powołując pełną nazwę
składającego odwołanie Stowarzyszenia podano, iż chodzi o „Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i
Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego”.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie zważyło, co następuje:
Podczas sporządzania uzasadnienia opisanej wyżej decyzji we wskazanych miejscach omyłkowo
określono nazwę skarżącego Stowarzyszenia jako: „Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia i Ochrony
Mazurskiego Parku Krajobrazowego”, podczas gdy z akt sprawy jak również innych fragmentów
uzasadnienia bezspornie wynika, iż odwołanie wniosło Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Ochrony
Mazurskiego Parku Narodowego.
Wskazany wyżej błąd, zaistniały w opisanej decyzji, stanowi oczywistą omyłkę pisarską,
podlegającą sprostowaniu w trybie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie. Jednakże strona niezadowolona
z postanowienia może zwrócić się do tutejszego Kolegium w terminie 7 dni od doręczenia
postanowienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Członkowie

Otrzymują:
1) strony postępowania i uczestnicy zgodnie z wykazem z zał. nr 1;
2) strony postępowania zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki

