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POSTANOWIENIE 

 
 
Zgodnie z art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

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

postanawiam 

sprostować z urzędu omyłkę i błąd pisarski w decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  

nr TRM-9110-04/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku dla zarządcy infrastruktury kolejowej „Kopalnia Piasku 

Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kotlarni polegający na zastąpieniu: 

- w wierszu trzydziestym ósmym, na stronie 3 decyzji, wyrazu „4,069 mln zł” wyrazem, który powinien 

nosić brzmienie „4,969 mln zł”. 

- w wierszu trzydziestym drugim i trzydziestym trzecim, na stronie 11 decyzji, wyrazów „zarządca nie 

przedstawił wykonanych kosztów usług dodatkowych, gdyŜ w latach 2009 – 2010 takich usług nie 

świadczył” wyrazami, które powinny nosić brzmienie „dodatkowych wyniosło 112,376 tys. zł”. 

Uzasadnienie 

Prostuje się omyłkę i błąd pisarski jak w sentencji, w celu określenia prawidłowej informacji zgodnej z danymi 

zawartymi na stronie 2 i 11 „Kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do 

infrastruktury kolejowej, za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz za usługi dodatkowe  

i pomocnicze” stanowiącej załącznik do wniosku zarządcy infrastruktury „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie 

Kolejowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kotlarni o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie  

z infrastruktury kolejowej nr 344/DK/KN/03/11 z dnia 11 marca 2011 r. 

PowyŜsze sprostowanie dotyczy omyłki i błędu pisarskiego, które to nie wpływa na podjętą przez Prezesa UTK 

decyzję nr TRM-9110-04/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty 

podstawowej oraz opłat dodatkowych na rozkład jazdy pociągów 2011/2012.  

Pouczenie 

Stronie niezadowolonej z niniejszego postanowienia słuŜy prawo złoŜenia do Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, 

zgodnie z art. 113 § 3, art. 127 § 3 i art. 141 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

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

 

Otrzymuje: 

„Kopalnia Piasku Kotlarnia – 
Linie Kolejowe” Sp. z o.o. 
ul. Dębowa 3 
47-246 Kotlarnia 


