Strona nr 1
KARTA USŁUG NR: 52
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami
GMINA I MIASTO
DRZEWICA

Strona 1

Zmiana 07.11.2018r.

Nazwa usługi:
PROSTOWANIE AKTÓW WŁASNOŚCI ZIEMI
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm. ),

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do pobrania w Referacie Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami
2. Aktualny wypis z rej. gruntów
3 Dowód osobisty lub odpis aktu małżeństwa bądź aktu urodzenia, bądź aktu zgonu
Opłaty:
 Postępowanie nie podlega opłatom

Przewidywany termin załatwienia sprawy


Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku oraz uzyskania dokumentów źródłowych ze Starostwa
Powiatowego w Opocznie do przeprowadzenia analizy treści przedłożonego do sprostowania Aktu Własności
Ziemi.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Nazwa Stanowiska: Podinspektor –Teresa Szklarczyk
 Nr pokoju: II piętro , pok. 22
 Nr telefonu:48 375 67 93.
30
30
30
30
 Godziny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7 do 15 i środa od 8 do 16
Tryb odwoławczy:
Od postanowienia o sprostowaniu bądź odmowie sprostowania dokumentu służy stronie prawo wniesienia
zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Burmistrza Gminy
i Miasta w Drzewicy w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Uwagi:
W trybie art.113 § 1 k.p.a. mogą być prostowane błędy i omyłki oczywiste, to znaczy widoczne, niezgodne z zamierzeniem,
niewłaściwie użyte wyrazy, widocznie mylna pisownia, czy też opuszczeniu jakiegoś wyrazu.
W orzecznictwie sądowym pojęciom „ błędy pisarskie, ”
„ błędy rachunkowe”, „oczywiste omyłki ” nadaje się następujące znaczenia:
- „ błąd rachunkowy” oznacza omyłkę w wykonaniu działania matematycznego, np. dodawania lub dzielenia,
- „ błąd pisarski” – widocznie, wbrew zamierzeniu, niewłaściwe użycie wyrazu,
- „ oczywiste omyłki” – należy przez to rozumieć tylko omyłki, co do swej istoty stojące na równi z błędami pisarskimi, a
zatem tylko omyłki polegające na tym, że w decyzji wyrażono coś, co widocznie jest niezgodne z istotą decyzji.

Miejsce na notatki:

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22

