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OS-I.7222.4.7.2011.DW                                                              Rzeszów, 2012-07-04 

 

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

 

Działając na podstawie: 

- art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze. zm.),  

 

p o s t a n a w i a m 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 2012r., znak: OS-I.7222.4.7.2011.DW zmieniającej  

decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007r., znak: ŚR.IV-6618-

44/1/06, udzielającą Zakładom Metalowym „DEZAMET” S.A. pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o całkowitej objętości wanien 

procesowych 37,125 m3, w której wykonywana będzie powierzchniowa obróbka 

metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych w związku  

z prowadzoną w spółce produkcją konstrukcji metalowych i ich części, narzędzi, 

wyrobów metalowych, broni, amunicji oraz wykonywaniem usług w Nowej Dębie przy 

ul. Szypowskiego 1. w następujący sposób: 

1. W punkcie V.2 decyzji w tabeli 15 wersie Lp.1 jest:          

TABELA 15 

Lp. Rodzaj materiałów i surowców Jednostka Wartość 

1. Energia elektryczna MWh/rok 750 

 

powinno być: 

TABELA 15 

Lp. Rodzaj materiałów i surowców Jednostka Wartość 

1. Energia elektryczna MWh/rok 950 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

Decyzją Marszałka województwa Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 2012r., 

znak: OS-I.7222.4.7.2011.DW zmieniono decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 

30 kwietnia 2007r., znak: ŚR.IV-6618-44/1/06, udzielającą Zakładom Metalowym 

„DEZAMET” S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni 

o całkowitej objętości wanien procesowych 37,125 m3, w której wykonywana będzie 

powierzchniowa obróbka metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych  

i chemicznych w związku z prowadzoną w spółce produkcją konstrukcji metalowych i 

ich części, narzędzi, wyrobów metalowych, broni, amunicji oraz wykonywaniem usług 

w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1.  

W decyzji Marszalka Województwa Podkarpackiego zaistniała omyłka 

pisarska polegająca na wpisaniu w tabeli 15 niezgodnej z wnioskiem ilości 

maksymalnego zużycia energii elektrycznej  [MWh/rok]. 

Opisany powyżej błąd w treści ww. decyzji stanowi oczywistą omyłkę pisarską 

powstałą podczas składu komputerowego i nie ma wpływu na merytoryczna teść 

decyzji oraz  podlega sprostowaniu na podstawie art. 113 ustawy Kpa. 

Uwzględniając powyższe postanowiono jak w osnowie.  

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra Środowiska w Warszawie w 

terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

 

 
Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

 

Andrzej Kulig 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

 

 
Otrzymują: 
 1. Zakłady Metalowe „DEZAMET”  S.A. 
    ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba 
2. OS-I -   a/a 
Do wiadomości: 
1.Minister Środowiska  
ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa 
2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów 

 
 


