
W6jt (..iminy i.eIw
ul. SxczekocWlska 18

42-235 L16w
tel./fax (0-34)3550121

woj. śląskie

GR.6220.2.2020 Lelów, Unia 28 maja 2020 r.
Postanowienie

Na podstawie art. 171 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelów

postanawia

sprostować z urzędu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 maja 2020 r. znak
GR.6220.2.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi gminnej
689011S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+789, w ten sposób, że treść pouczenia
otrzymuje brzmienie:
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe
skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Uzasadnienie

W dniu 25 maja 2020 r. Wójt Gminy Lelów wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, znak GR. 6220.2.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
mostu w ciągu drogi gminnej 689017S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189.
W pierwotnym brzmieniu pouczenie przedmiotowej decyzji zawierał zapis mówiąc, iż zgodnie z art.
l5zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-79, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COyID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa
administracyjnego terminów od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej
przed sądem lub organem nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
W konsekwencji czego okres na wniesienie odwołania miał rozpocząć swój bieg w dniu
następującym po dniu ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Na podstawie
art. 46 pkt 20) ustawy z dnia 74 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przedmiotowy artykuł został
uchylony z dniem 16 maja br. W związku z powyższym powyższy zapis w pouczeniu był
bezpodstawny.

Zgodnie z art. 111 I i la KPA organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją
uzupełnić lub sprostować co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia
w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego
albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Przedmiotowe sprostowanie dotyczyło pouczenia o prawie odwołania, a zatem mogło
nastąpić w drodze wydania postanowienia na podstawie art. 111 la KPA.

Zgodnie z art. 84 ustawy 005 w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena
oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Wskutek wydania niniejszego postanowienia 74-dniowy termin do wniesienia odwołania biegnie od
dnia jego doręczenia lub ogłoszenia (art. 111 2 KPA. Na postanowienie o uzupełnieniu decyzji nie
służy zażalenie.
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Otrzymują:
J. PahMariusz Kowal

Ul. Malinowa 5, 44-144 Żernica
2. Strony postępowania:

poprzez Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów zgodnie z art. 49 KPA zamieszczone na:

— tablicy ogłoszeń w miejscowości Biała Wielka,
— tablicy ogłoszeń w Urzędzie 2fi1yte1ów,
— BlP Urzędu Gminy Lelów. /

3. Kopia ala

Do wiadomości: / /
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-7 27 Katowice.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski
4. Starosta Częstochowski

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
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