
Znak: GN-I.6620.5.26.2022.DG Kielce, 2022- 10-05 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735/ 

postanawia: 

sprostować omyłkę pisarską w decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 28.09.2022r. 
znak: GN-1.6620.5.26.2022.DG ustalającej, że nieruchomość położona w obr. ewid. 
Zaborowice gm. Mniów stanowi mienie gminne, w następujący sposób: 
na stronie 1 decyzji w wierszach 9 i 14 od góry i wierszu 13 od dołu zamiast nr działki „412" 
powinien być nr działki „421". 

Uzasadnienie 

Starosta Kielecki decyzją z dnia z dnia 28.09.2022r. znak: GN-I.6620.5.26.2022.DG 
ustalił, nieruchomość położona w obr. ewid. Zaborowice gm. Mniów stanowi mienie gminne, 
przy czym na stronie 1 ww. decyzji w wierszach 9 i 14 i wierszu 13 od dołu omyłkowo 
wpisano nr działki „412" zamiast nr działki „421". 

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa 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. 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Wojewody Świętokrzyskiego, 

za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
postanowienia. 

W trakcie biegu terminu do/wniesfenia jwniosku strona może zrzec się prawa do 
wniesienia środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał 
postanowienie. Z dniem doręczenia organowi A dministracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia pfzez ostatnią ze stron postępowania 
postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu. 

Otrzymują: N^... 

1. Wójt Gminy Mniów 
26-080 Mniów 
ul. Centralna 9 
- 3 egz. w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń UG na okres 14 dni, 
zamieszczenia w BIP i w prasie lokalnej, 
a następnie zwrotu do tut. Urzędu 
z potwierdzeniem okresu ogłoszenia po upływie ww. terminu 

2. Sołtys wsi Zaborowice 
26-080 Mniów 
- w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń wsi na okres 14 dni 
oraz zwrotu do tut. Urzędu 
z potwierdzeniem okresu ogłoszenia po upływie ww. terminu 
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