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GG.I.6622.1.1.2018.SK                                                                            Rawa Mazowiecka, dn. 21.04.2022 r. 

P o s t a n o w i e n i e 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – dalej: k.p.a.), Starosta Rawski - wykonujący 

zadanie z zakresu administracji rządowej,   działając z urzędu 

p o s t a n a w i a  

sprostować oczywistą omyłkę w załączniku do decyzji Starosty Rawskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku 

znak GG.I.6622.1.1.2018.SK w przedmiocie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie 

Gruntowej wsi Lewin gm. Sadkowice, wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i 

przysługujących im udziałów stanowiącym integralną część decyzji w ten sposób, że w główce w/w 

załącznika zmienia się oznaczenie znaku sprawy z „GG.I.6622.1.5.2018.SK” na 

„GG.I.6622.1.1.2018.SK.”  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. k.p.a. 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.   

Decyzja wydana przez Starostę Rawskiego z dn. 11 kwietnia 2019 r. GG.I.6622.1.1.2018.SK pod 

względem oznaczenia znaku sprawy nie była spójna z załącznikiem do tej decyzji, tj. z wykazem 

uprawnionych do udziału Wspólnoty Gruntowej wsi Lewin. W główce załącznika występuje znak 

sprawy GG.I.6622.1.5.2018.SK. Wykaz, jako załącznik stanowi integralną część decyzji, a znak sprawy 

jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy, dlatego w tym punkcie należało sprostować 

oczywistą omyłkę, aby doprowadzić do zgodności znaku sprawy załącznika i decyzji.  

Mając na uwadze powyższe, należało postanowić jak w sentencji.  

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi. Zażalenie 

wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia stronie.   

z up. Starosty 
Stefan Goryczka 

Dyrektor Wydziału Geodezji 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Otrzymują: 

1) Wójt Gminy Sadkowice 

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy, po tym czasie prosimy o przesłanie informacji o okresie wywieszenia) 

2) Sołtys wsi Lewin - Pani Marlena Banasiewicz 

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie prosimy o przesłanie 

informacji o okresie wywieszenia) 

3) Ewidencja gruntów i budynków w/m 

4) a/a 
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