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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.), zwanej dalej „kpa”, oraz mając na uwadze, że stosownie do treści 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1718) – jest obecnie 
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, zwany dalej „Ministrem”.  

postanawiam

sprostować z urzędu błąd pisarski w decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 października 2020 r., znak: DLI-
I.7621.33.2019.PS.21 (DLI-I.4621.20.2019),  w następujący sposób:  

I. w pkt II rozstrzygnięcia decyzji, znajdujący się na stronie 6, w wierszu 3, licząc od dołu strony oraz 
w uzasadnieniu decyzji, znajdujący się na stronie 14, w wierszu 20 licząc od góry strony, zapis:

„130/4”, 

zastępuje się zapisem: 

„139/4”,

II. w pkt II rozstrzygnięcia decyzji, znajdujący się na stronie 7, w wierszu 3, licząc od góry strony oraz 
w uzasadnieniu decyzji, znajdujący się na stronie 14, w wierszu 24 licząc od góry strony, zapis:

„178/5”, 

zastępuje się zapisem: 

 „176/5”.

Uzasadnienie

Minister Rozwoju decyzją z dnia 2 października 2020 r., decyzję znak: DLI-I.7621.33.2019.PS.21 (DLI-
I.4621.20.2019), zwaną dalej „decyzją Ministra Rozwoju”, uchylił w części i orzekł w tym zakresie 
co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję Wojewody Lubelskiego 
nr 7/2019 z dnia 24 maja 2019 r., znak: IF-I.7820.12.2018.BT o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy 
Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”; część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie 
„Kraśnik Południe – bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez 
węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km, zwaną dalej „decyzją Wojewody Lubelskiego”.

W wyniku analizy wydanego rozstrzygnięcia Minister stwierdził, iż decyzja Ministra Rozwoju zawiera 
oczywiste omyłki wymagające sprostowania. 
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Zwrócić należy uwagę, iż w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Wojewody 
Lubelskiego, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej „inwestorem”, reprezentowany 
przez Pana Mirosława Czecha - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Lublinie, wystąpił z wnioskiem z dnia 24 stycznia 2020 r. o korektę decyzji Wojewody Lubelskiego 
poprzez dodanie zapisu: „Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości na potrzeby wykonania 
czynności związanych z konserwacją i usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, odpowiednio 
na rzecz każdoczesnego gestora sieci, zgodnie z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „ugn”, dla działek 
objętych ograniczeniem w korzystaniu, wskazanych w tym piśmie, w tym działek nr 139/4 (powstałej 
z podziału działki 139/2), z obrębu 0011 Polichna Pierwsza oraz nr 176/5 (powstałej z podziału działki 
176/2), z obrębu 0006 Felinów. Jednocześnie inwestor przy piśmie z dnia 14 maja 2020 r. przedłożył 
zamienny rys. nr 00 (legenda)  mapy w skali 1:1000, przedstawiającej proponowany przebieg drogi, 
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, 
opisujący linię przerywaną koloru czarnego jako „Linię określającą granice terenu niezbędnego 
do budowy lub przebudowy: dróg innej kategorii, zjazdów, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych 
i melioracji wodnych szczegółowych oraz rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, jak również określająca granice obszaru objętego 
ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomości”.

W konsekwencji organ II instancji, w punkcie II decyzji Ministra Rozwoju, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 
kpa, dokonał stosownej zmiany w treści decyzji Wojewody Lubelskiego oraz załączniku graficznym 
do decyzji Wojewody Lubelskiego, zatwierdzając w to miejsce dokument przedłożony przez inwestora 
przy ww. piśmie z dnia 14 maja 2020 r.

Jak jednak wykazała analiza rozstrzygnięcia decyzji Ministra Rozwoju, w pkt II tej decyzji, w zapisach 
znajdujących się na stronie 6, w wierszu 3 (licząc od dołu strony) oraz na stronie 7,  wierszu 3 (licząc od góry 
strony), zawierających oznaczenie nieruchomości, na które zgodnie z art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ugn,  
nałożono ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora, natomiast na potrzeby 
konserwacji i usuwania awarii sieci uzbrojenia terenu - na rzecz każdoczesnego właściciela sieci, organ II 
instancji błędnie wskazał numery działek, tj. nr 130/4 z obrębu 0011 Polichna Pierwsza i nr 178/5 z obrębu 
0006 Felinów, zamiast nr 139/4 z obręb 0011 Polichna Pierwsza i 176/5 z obrębu 0006 Felinów. 
Powyższe błędy zostały także powielone w uzasadnieniu na stronie 14 decyzji Ministra Rozwoju, gdzie 
błędnie przywołano treść pisma inwestora z dnia 24 stycznia 2020 r. w zakresie numeracji ww. 
nieruchomości. 

Stosownie do orzecznictwa sądowoadministracyjnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 21 września 2012 r., sygn. akt II OSK 940/11), błąd pisarski to widoczne, wbrew zamierzeniu organu 
administracji publicznej, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia, widoczne, niezamierzone 
opuszczenie jednego lub więcej wyrazów. Jak zaznaczył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
20 lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 323/10, oczywistość tego rodzaju błędu pisarskiego można stwierdzić 
porównując treść decyzji z zawartymi w aktach sprawy dokumentami, co też ma miejsce w niniejszym 
przypadku.

Jak wynika z akt sprawy, w szczególności z map z projektami podziału ww. nieruchomości, 
stanowiących, odpowiednio, załącznik nr 2.4.1. (1÷592) i nr 2.9 (1.1÷41) do decyzji Wojewody 
Lubelskiego, działka nr 139/2 z obrębu  0011 Polichna Pierwsza dzieli się na działki o nr 139/3 i 139/4, 
natomiast działka nr 176/2 z obrębu 0006 Felinów dzieli się na działki o nr 176/3, 176/4 oraz 176/5. 
Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie na załącznikach graficznych do decyzji Wojewody 
Lubelskiego, tj. mapie z proponowanym przebiegiem drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla 
obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, na których, działki nr 139/4 z obręb 0011 
Polichna Pierwsza i 176/5 z obrębu 0006 Felinów, objęte zostały linią przerywaną koloru czarnego, 
zdefiniowaną zgodnie z załącznikiem nr 3 (legenda) do decyzji Ministra Rozwoju, jako „Linia określającą 
granice terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy: dróg innej kategorii, zjazdów, sieci uzbrojenia 
terenu, urządzeń wodnych i melioracji wodnych szczegółowych oraz rozbiórki istniejących obiektów 
budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, jak również określająca granice obszaru 
objętego ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomości”. W treści pisma z dnia 24 stycznia 
2020 r. inwestor wskazał również prawidłowe numery działek (odpowiednio nr 139/4 oraz 176/5), jako 
mające podlegać wskazanym ograniczeniom.

W związku z powyższym oczywistość opisanych powyżej omyłek pisarskich nie budzi wątpliwości, wobec 
czego postanowiono jak na wstępie. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrqguytc
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 POUCZENIE

W związku z faktem, iż niniejsze postanowienie zostało wydane w pierwszej instancji przez Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii nie przysługuje na nie zażalenie. Jednakże strona niezadowolona 
z rozstrzygnięcia może, na podstawie art. 127 § 3 kpa, w związku z art. 144 kpa, zwrócić się do Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia niniejszego postanowienia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się 
prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii. Z dniem doręczenia Ministrowi Rozwoju Pracy i Technologii oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, 
postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Otrzymują:
1. Wojewoda Lubelski
     (za pośrednictwem platformy ePUAP),
2. Pan Mirosław Czech

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie
pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
(za pośrednictwem platformy ePUAP),

3. Stowarzyszenie na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej
     (za pośrednictwem platformy ePUAP),
4. A/a. 

Do wiadomości:
1. Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
2. Sąd Rejonowy w Kraśniku
     V Wydział Ksiąg Wieczystych
3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa (za pośrednictwem platformy ePUAP),
4. Urząd Gminy w Kraśniku (za pośrednictwem platformy ePUAP),
5. Urząd Miejski w Modliborzyce (za pośrednictwem platformy ePUAP),
6. Urząd Gminy Szastarka (za pośrednictwem platformy ePUAP).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, kancelaria@mr.gov.pl, 
tel. +48 411 500 123.

    MINISTER ROZWOJU, 
    PRACY I TECHNOLOGII

                    z up.

    Bartłomiej Szcześniak
   /podpisano elektronicznie/
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2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii: 
Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 
0-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mr.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu prowadzenia 
postępowań administracyjnych realizowanych na podst. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej 
„KPA”, oraz w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, 
z późn. zm.).

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu wskazanym powyżej, 
Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami 
danych mogą być:

a) strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów KPA;

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;

c) inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, przetwarzają dane osobowe, dla 
których Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również Wojewoda Podlaski, w związku z korzystaniem 
przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich 
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 164).

8. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji 
o ich przetwarzaniu;

b) prawo do ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia jeżeli są 
niekompletne;

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem art. 2a § 3 KPA - wystąpienie 
z żądaniem nie wpływa na tok i wynik postępowania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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