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POSTANOWIENIE

Na podsta\łie a!t' 113 s ] ustarq'z dnia ]4 cfel\\.ca 1960 r'. Kodeks !oslq]]o(l]lj'L
administracyjncgo (Dz. U' z 2000 r. Nr 98 poz. 10.7 | ?' póż|l' zm')

postanatl'ia się

na rvniosek starost\ła Po\riatu Ża.eańskiego znak: FuE.l-j090/6jlo9 f d a ]5'06']009 l.
( data rtpłyrr u 1 6.06.2009 r') sprostorvać rł. dec1,zj i Burmistrza Iklrrej zrrak: CK,\..76]5-l 09 z Jnl.r
03.03.2009I' rv sprarvie polrzeby pż-eprowadzenia occny oddzial).\\a ia na środo*.isko' rr)dane.go
dla Polviatu Zagańskiego, ul. D$'oIcowa 39,68-100 Zagań

naslępujase bIęd!' pisarskie:
- na stlonic pierwszej decyzji w wierszu l] i 14 u.tekście:
icst:
..pźebudowie dlogi po\\ iato1vej l078F rv kn ]7 r220.00 do l9 r 890.00'
po\vinno b)'ć|

,,przcbudonie drogi porviatorvej nr l078Frv km l7+200,00 do 19+835,00"

- na st.onjc pielwszej dcc).7ji w u'iglszu 23 \ł'1ekścic:

.jest:
..przebudorvie drogi po\siato$ej nI 1078F !\. kn1 l7+210.00 do l9+890.00"
porlinno być:

,pl7ebudorf ic drogi poryiatorvej nr 1078F $ km l7+200,00 do 19+835,00 "

- na slronię picn\.szej dec-vzji rt.rvierszu 30 i 3l \\ tekście:
jest:

..przebudorvie drogi po\ iato\\ej 1078F * km l7+220.00 clo l9+ti90.00'
porvinno b1'ć:

,,przebudorvic drogi porviato\rej nr 1078F rv krn 17+200,00 do 19+835,00"

- na stronie dlugicj decyzji w wierszu 32 w tekściel
jcst:
..przcbudor|ic drogi po$iator.vej nr 1078F r'; km l T-220.00 do l9+890.00"
polrinno być:
,przebudo\r'ie d.ogi porviatolvej nr 1078F $ km lT+200,00 do l9+835,00"

- na stronie czwańej dec!'zji \ \łje$zu 5 i 6 $ tekście:
jesr;

,.prrebudo$ic drogi po\viato$ej ff 1078F rv km I7+220.00 do l9+890,00"
po\\ ilx]o b).ć|

,'pżebudorr'ie drogi porr,iatorYej nr l078F rr km l7+200'00 do l9+835'00'.
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UZASADNTENIE

W dniu 03.0j.2009 r. Burmistrz lłorvej rvydal decyzję znak: GK.V'7625-|/09 z dllia
03.03'2009 r. rv sprarvie rł1dania środowisko\ł]ch u\}arunkort'aniach dla Porviatu Zagańskiego. ul'
Drvorcorł'a 39. 68-100 Żagań'
Po pzcanalizouaniu wniosku Starostwa Pot\ialo\ego u Laganiu isl\\ierdzcnilr fr/ez l(rL orrlin
błędnic wpisanego lv planowanym przedsięwzięciu zakesu kilometrów dla przebudorvy clLogl
powiatowej 1078F tj' od km 17+220'00 do l9+890.00 niŹ był we wnioskl] ikarcie planorritnr.r'rLl
przedsięwzięcia tj. od km 17+200.00 do 19+835.00. zgodnie z a ' l13 $ 1 Kpa postano\iono
skoĄ'gować rł'/$ zapis.

Biorąc po\ryższę pod uwagę postano\\.iono orzcc jak rr. sentencji postano\\ lenla'
Na niniejsze posnnorvienic przysługuje strononr zażalenie do Samorządorregtl Kolegiunl

odrroławczego rv Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłou.ej rv terminic 7 dni ocI clnia
doręczęnia
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Ot|zymują|
'1. Starosl\ro Po\riatowe rv Zaganiu. ul. Du,orcorva 39.68-100 Zagari
2. ala

Do wia1Ęmości:

o)Tab|ica ogloszeń i BIP Urzędu Miejskiego \\ |ło\!ej


