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Grodzisk Mazowiecki dnia 21 listopada 20 18r. 

POSTANOWIENIE nr 12/2018 

Na podstawie art. 113 § l Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 

2018 poz. 2096 z późń. zm. ) Starosta Grodziski z urzędu 

postanawia 

sprostować jako oczywistą omyłkę w decyzji Nr 166/2018 Starosty Grodziskiego z dnia 
17 września 2018r. sygn. akt WN.683.9.2018 orzekającej o ustaleniu odszkodowanie w 
łącznej wysokości 5.902 zł ( słownie pięć tysięcy dziewięćset dwa złote), na rzecz 
byłych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 21100 położoną w obr. 70 
w Grodzisku Mazowieckim 

w następujący sposób: 

- w wierszu 13 liczonym od góry na stronie 3 w punkcie 2 decyzji zmienić błędnie 

wpisana kwotę odszkodowania ,,27,32 zł ( słownie: dwadzieścia siedem złotych 

trzydzieści dwa grosze)" na prawidłową ,,27,40 zł ( słownie: dwadzieścia siedem 

złotych czterdzieści groszy) " 

- w wierszu 15 liczonym od góry na stronie 3 w punkcie 2 decyzji zmienić błędnie 

wpisana kwotę odszkodowania ,,27,32 zł ( słownie: dwadzieścia siedem złotych 

trzydzieści dwa grosze)" na prawidłową ,,27,40 zł ( słownie: dwadzieścia siedem 

złotych czterdzieści groszy) " 

Uzasadnienie 

W dniu 17 września 2018r. Starosta Grodziski wydał decyzję nr 166/2018 sygn. 

akt WN.683.9.2018 na mocy której orzekł o ustaleniu odszkodowanie w łącznej 

wysokości 5.902 zł ( słownie pięć tysięcy dziewięćset dwa złote), na rzecz byłych 

właścicieli nieruchomości za nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 211 00 położoną 

w obr. 70 w Grodzisku Mazowieckim która przeszła na rzecz Gminy Grodzisk 

Mazowiecki 



W punkcie 2 decyzji wskazano, wysokość odszkodowania dla poszczególnych 

współwłaścicieli nieruchomości. W rozliczeniu błędnie wskazano wysokość 

odszkodowania dla Pani Dominiki Nowak i dla Pani Marzeny Zarzyckiej. Zamiast 

wskazanej kwoty 27,32 zł powinna być przyznana kwota 27,40 zł. 

Po stwierdzeniu oczywistej omyłki Starosta Grodziski z urzędu dokonał 

sprostowania punktu 2. decyzji poprzez wpisanie prawidłowej nazwy miejscowości 

Wobec tego, iż jest to oczywista omyłka pisarska postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 113 § 3 w nawiqzaniu do art. 141 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
na powyższe postanowienie stronie służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. 
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