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POSTANOWIENIE

Na podstawie ań. l13 s l usta\\'\'z dnia 14 cze$vca l960 r. - Kod€ks postępowania

ad inistracjnego (Dz. U. z 2000 r' Nr 98 poz. l0.7 | z póżĄ. z|n.)

postan!wia 5ię

sprostorvać na lvniosck Zarz4du Dróg wojew&zkich Al. Niepodle8łości 32' 65-042 zie|ona Góra,
w postanowieniu Bu'misrŹa llo\t€j znak: cc.v.7ó25.l3l0ó z dnia 07.08.200ó r. w spmwie odsĘpienia od
obo\viązku spo|zqdzenia raportu o oddział}.taniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na

',Przebtldorvie 
drogi rvojewódzkiei nr 296 na odci ku zagali Iłowa od kln 27+900 do 36+200",

następujące błędy pisarskie:
. na stronie pierwszej postanowienia w wicrszu 2E \Y tekście:
rest:

.,postanowieniem znakl RoŚiB'III.7633.Vl6- |8/06 z dnia 04'08'2006 r','
porvinno być:

,poslenowienicm znakr ROSiB.I[.7633-U16-15/06 z dnia 04.08.2006 r."

UZASAD1!.IENIE

w dniu 07'08.200ó r. Bunnistrz lło\ł'ej $}da| postanowięnie znak: cc.v'7625'l3/06 w spre\łie
odstqPienia od obowiĘuku sporządze|ria raportu o oddZialywaniLl na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na ,,PrzebudoNie drogi wojewódzlriej nr 296 na odcinku Zagań _ Ilowa od km 27+900 do
36+200".
w pżedmioto\\}m postano\,!.ieniu Bunnistrza llowej sntierdzono błędnie rvpisany mak sprawy
postanowienia rvydanego przez starostwo Powiatowc w Zaganiu tj' .'znak: RoSiB'IIl.7a3-aIś-18l06
z dnia 23'o8'2006 r.'' a powinno być ,,z akI RosiB.ltI.7633.I/1ó-15/06 z dnir 04.08.2006 r.''

zgodnie z a.1.' l l 3 s l Kpa postanowiono skorygować \'w zapis.

Biorąc po\!^ze pod u*.agę PoslanoNiono orzecjak.rv sentencji postanowienia'

Na niniejsze postano\Yienie przysługuje stronom zaża|enie do samorządowego Kolcgium
odtvo|aNczego w ziclonej Górze za pośrednictwem Blrmistrza lłowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
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