
Karsin, dnia 1 czerwca 2017r.

Nr Rgś.6220.11.13.2016.2017 

 

POSTANOWIENIE 

Działając z urzędu na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
23 ze zm.), Wójt Gminy Karsin 

     
postanawia 
 

I. Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach Wójta Gminy Karsin z dnia 25 maja 2016 r. Nr Rgś 
6220.11.11.2016.2017 dotyczącej zadania pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ 
Karsin”,   w niżej wymienionym zakresie: 

1. w punkcie nr 3, akapit zaczynający się od: „Z karty informacyjnej 
przedsięwzięcia wynika, iż:  (…), tiret pierwszy: 
 „Przeprowadzona analiza obliczeniowa wykazała, iż poziom hałasu na 
terenach podlegających prawnej ochronie akustycznej nie przekroczy wartości 
normatywnej dla pory dziennej oraz nocnej. Dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [t.j. 
Dz. U. z 2014r., poz. 112] zostaną dotrzymane a funkcjonująca stacja 110/15 
kV GPZ Karsin w wariancie alternatywnym 1 nie będzie stanowiła zagrożenia 
dla klimatu akustycznego”;  
zastępuje się w następujący sposób: „Przeprowadzona analiza 
obliczeniowa wykazała, iż poziom hałasu na terenach podlegających prawnej 
ochronie akustycznej nie przekroczy wartości normatywnej dla pory dziennej 
oraz nocnej. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112] 
zostaną dotrzymane a funkcjonująca stacja 110/15 kV GPZ Karsin 
w wariancie wybranym do realizacji nie będzie stanowiła zagrożenia dla 
klimatu akustycznego”; 
 

2. w załączniku nr 1 do przedmiotowej decyzji, pierwszy akapit: 
”Przedmiotowa inwestycja polega na budowie stacji 110/15 kV GPZ Karsin wraz 
z infrastrukturą, na działkach ewidencyjnych nr: 25, 31, 92, 97, obręb 0003 
Dąbrowa, gmina Karsin, woj. pomorskie.”  

 zastępuje się w następujący sposób: „Przedmiotowa inwestycja polega na 
budowie stacji 110/15 kV GPZ Karsin wraz z infrastrukturą, na działkach 
ewidencyjnych nr: 25, 31/1, 92, 97, obręb 0003 Dąbrowa, gmina Karsin, 
woj. pomorskie.” 

 
3. w załączniku nr 1 do przedmiotowej decyzji, drugi akapit, tiret czwarty: 

ukształtowania i ogrodzenia terenu stacji, ogrodzony oraz oświetlony, 
wyposażony w wiatę magazynową wykonaną jako wolnostojący obiekt, 
w technologii drewnianej i zwieńczoną jednospadowym dachem o konstrukcji 



ciesielskiej o wymiarach zewnętrznych ~20 x 5,5 m i wysokości max. 4 m od 
poziomu przyległego terenu.  
 zastępuje się w następujący sposób: - ukształtowania i ogrodzenia terenu 
stacji,  

II.  Pozostałe ustalenia w wyżej wymienionej decyzji pozostawić bez zmian. 

UZASADNIENIE 

Sprostowanie błędów pisarskich nastąpiło z Urzędu, ze względu na 
popełnione oczywiste omyłki pisarskie.   

Analiza dotycząca klimatu akustycznego powołana w przedmiotowej decyzji 
środowiskowej dotyczy wariantu wybranego do realizacji, a nie jak omyłkowo 
wpisano – alternatywnego 1. 

Z przedłożonych do akt sprawy dokumentów, a w szczególności z karty 
informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia wynika jednoznacznie, że 
przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin”, będzie realizowane na 
działkach ewidencyjnych nr: 25, 31/1, 92, 97, obręb 0003 Dąbrowa, gmina Karsin, 
woj. pomorskie.  

Z karty wynika również, że przedmiotowa inwestycja nie obejmuje terenu 
oświetlonego, wyposażonego w wiatę magazynową wykonaną jako wolnostojący 
obiekt, w technologii drewnianej i zwieńczoną jednospadowym dachem o konstrukcji 
ciesielskiej o wymiarach zewnętrznych ~20 x 5,5 m i wysokości max. 4 m od poziomu 
przyległego terenu. Zostało to wpisane omyłkowo. 

Wójt Gminy Karsin podkreśla, że sprostowanie nie prowadzi do zmiany 
merytorycznej orzeczenia i nie przyczynia się do zmiany rozstrzygnięcia w sposób 
odbiegający od zawartego w decyzji. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego postanowienie, za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin. 

 

 

 

Otrzymują:  
1. Małgorzata Czarnecka (pełnomocnik wnioskodawcy) – SAG ELBUD Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 

80 – 557 Gdańsk  

2. Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie 

3. Urząd Gminy Karsin, a/a 

 

Do wiadomości: 
1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 

  


