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B.6740.15.5.2022.AP                     Siedlce, dnia 12.10.2022 r. 

 

Postanowienie 

 Starosta Siedlecki, działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), 

prostuje z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Siedleckiego nr 8/2022 

(znak: B.6740.15.5.2022.AP) z dnia 18.05.2022 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików 

Wielki – Szydłówka – Olszanka na odcinkach w miejscowości Radzików Wielki, Pióry Wielkie 

i Ostoje” na terenie gm. Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, 

w następujący sposób: 

 

- w części III decyzji, od wiersza 31 na stronie pierwszej wpisane jest:   

„zgodnie z projektem podziału nieruchomości wykonanym przez geodetę uprawnionego   

p. Marcina Dybowskiego nr upr. 19901, przyjętym do powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego w dniu 04.04.2021 r. pod numerem P.1426.2021.1583 – mapy zawierające 

projekt podziału nieruchomości jako załącznik nr 2 stanowią integralną część niniejszej 

decyzji:”,  

a powinno być:  

„zgodnie z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego   

p. Marcina Dybowskiego nr upr. 19901, które zostały przyjęte do powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego pod numerami: P.1426.2021.1750 w dniu 21.04.2021 r., 

P.1426.2021.1729 w dniu 20.04.2021 r., P.1426.2021.1589 w dniu 08.04.2021 r., 

P.1426.2021.1568 w dniu 08.04.2021 r. oraz P.1426.2021.1586 w dniu 08.04.2021 r. – mapy 

zawierające projekty podziału nieruchomości jako załącznik nr 2 stanowią integralną część 

niniejszej decyzji:”. 

Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian. 

 

Uzasadnienie 

 Starosta Siedlecki decyzją nr 8/2022 (znak: B.6740.15.5.2022.AP) z dnia 18.05.2022 r. 

zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok 

Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka na odcinkach w miejscowości 

Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” na terenie gm. Mordy, powiat siedlecki. 
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Powyższą decyzją zatwierdzono projekt podziału nieruchomości opracowany w pięciu 

operatach geodezyjnych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

w dniach 08.04.2021 r., 20.04.2021 r. i 21.04.2021 r. Spowodowało to nieprawidłowe 

przyporządkowanie zatwierdzonych map podziałowych co jest oczywistą omyłką w 

rozumieniu art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000). Mając na uwadze fakt, ze podział 

nieruchomości opracowano w pięciu operatach przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, a w niniejszej decyzji wymieniono tylko jeden operat, 

prostuje się ją niniejszym postanowieniem 

 Reasumując powyższe należało orzec ja w sentencji postanowienia. 

 

 Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego za 

pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W trakcie 

trwania biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia 

zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i 

prawomocne. 

                                                                                           z up. STAROSTY 

               Małgorzata Cepek    

                                                   Wicestarosta   

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Zarząd Powiatu w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce  

2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia 

Do wiadomości: 

1. Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce  

2. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy 

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w/m  

4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w/m  

5. a/a 

 


