
Murów, 23 sierpnia 2021 r. 

RO.6220.3.9.2020 
 

POSTANOWIENIE 

Wójt Gminy Murów działając z urzędu na podstawie art. 113 § 1oraz art. 123 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 

postanawia: 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RO.6220.3.8.2020 z dnia 10.03.2021 r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ’’Rozbudowa istniejących 
hal produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu „VITROTERM – MURÓW” S.A., 46 – 030 Murów, 
ul. Wolności 33” firmie „VITROTERM – MURÓW” S.A. z siedzibą w Murowie przy ul. Wolności 33 
w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, w ten sposób, że:  
 
[1] w Puncie I sentencji decyzji na końcu zdania pierwszego przed kropką wpisuje się treść „w wariancie 
1 proponowanym przez inwestora”  
 
[2] w punkcie IV sentencji decyzji dotychczasowa treść ,,Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest 
zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii’’ otrzymuje prawidłowe 
brzmienie ,,Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie stwarzało 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” 
 

[3] w miejsce dotychczasowego brzmienia punktu VI wpisuje się punkty od VI do IX w brzmieniu  

„VI. Nie stwierdzam konieczności:  
− wykonania kompensacji przyrodniczej, 
− zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

VII. Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: 
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, po uruchomieniu projektowanej hali – w dwóch punktach 
pomiarowych na granicy terenów najbliższej zabudowy przy ul. Wolności 29 oraz ulicy Wolności 26 
przeprowadzić pomiary hałasu, następnie prowadzić pomiary w w/w punktach systematycznie; 
okresowo, co dwa lata. 
VIII. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko stwierdza się, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagał utworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania. 

IX. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.  

 

[4] dotychczasowa treść punktu VI otrzymuje oznaczenie punkt X. 

 

Uzasadnienie 

Sprostowanie błędu pisarskiego nastąpiło z urzędu, ze względu na popełnioną oczywistą omyłkę 

pisarską. Zdaniem organu z treści osnowy i uzasadnienia decyzji wynika jednoznacznie, iż zamiarem 

organu było wskazanie zamieszczonych w preambule decyzji w/w punktów, które są bardzo istotne 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wynikają bezpośrednio z treści uzasadnienia decyzji. 

Przy czym konieczność ich zamieszczenia wynika zarówno z treści wniosku, zakresu planowanej 



inwestycji, jak i wymogów wynikających bezpośredni z przepisów prawa. Dokonane sprostowanie nie 

wpływa na uzgodnienia i zalecenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pod nazwą „Rozbudowa istniejących hal produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu ,,VITROTERM 

– MURÓW” S.A. 46 – 030 Murów, ul. Wolności 33” firmie „VITROTERM – MURÓW’’S.A. z siedzibą 

w Murowie przy ul. Wolności 33. 

Sprostowanie stanowi jedynie niezbędną korektę decyzji o treści od początku wymagane przepisami 

prawa i meritum sprawy. Nie prowadzi do zmiany merytorycznej orzeczenia i nie powoduje do zmiany 

rozstrzygnięcia w sposób odbiegający od zawartego w decyzji. Sprostowanie było konieczne z uwagi 

na potrzebę nadania decyzji kształtu niezbędnego dla prawidłowej realizacji inwestycji.  

 

Pouczenie 

Na  niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. Strona niezadowolona z treści postanowienia 

może złożyć do Wójta Gminy Murów wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy wnieść 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia 

odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, 

który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi  administracji publicznej oświadczenia o  zrzeczeniu 

się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu. 

 

Wójt 

/-/ Michał Golenia 
 
 
 
                        
Niniejsze postanowienie umieszcza się: 
1. Strona internetowa bip Urzędu Gminy w Murowie: http://bip.murow.pl/ 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy 
3. Tablica informacyjna w miejscowości Murów 
Otrzymują:  
Strony postępowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.). 
Do wiadomości:  

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu 

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu 

 
 

http://bip.murow.pl/

