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Znak spmw),: CK.V-7625- l/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie ań' ll3 $ 1 w z\|iaJku z art'126 ustawy z dlria 14 czelwca 1960 f'. Kodeks
pt]stępowania adnń1istlaci'rego (Dz. U' z 2000 l. Nr 98 poz' ] 07 ] z późn. zm.)

postantwiI się

na wniosek staroslwa Powiatlt iagańskiego sprosro\łać iv postanowieniu Burmistźa lłowej łlak:
CK.V.'1625-1i09 z dnja 27.01.2009 r. w sprawie potrzeby przeprorvadrenia oceny oddziat''vania na
środorvisko. rvydancgo dIa Powiafu Żagańskiego' ul. Dworcotva 39' ó8-lo0 Żagań

następujące błędy Pisarskici
. na stlonie pięIwszęj postłln()wjenia w wierszu 14 i 15 w tekścię:
jesl:

..przebudowie drogi powiatowej nr 1078F w knr l7+220.00 do l9+890,00"
powinno b},ć:

.pr budolrie drogi po\riato$ej nr 1078F rv km 17+200,00 do f+r835,00"

. na slrcnie pieru'szej pos|aDowienia \Y \\ iersz 2l i 22 w tekście:

JCSII
.,pvebudowie drolli powinlowej 1078F w knl l7+220,00 do 19+E90,00"
powinno być:

lpruebudowie drogi powiatowcj nr 1078F w krn l7+200,00 do l9+835,00'r

. na stronie pieńvszej postanowienia w ŃieEzu 28 i 29 lv tckście:

Jest:
,,przebudo\yic drogj powiabrvej nr 1078f rv l(m l7+220.00 do l9+890.00'
powinno być:
!'plzel'udo}vie drogi powiatowej nr l078F \ł' km l7+200!00 do 19+835'00l,

UZASADNIINItr

w dniu 27.0l.2009 r. BrtrmistŹ Iłowe.j Ńydał poslano\Yięnie znak: GK.v-7625-l.!09 z dnia
21.0| '2009 r' $ sprawie potżebv przepro\\.adzenia oceny oddfiały\ł,ania na środot}isko. $!.d1nego dla
Pl'rr iatu Źagaristiego. ul' D\'orco\a ]a. 08. In0 Zagan'
Po ptzeanalizorvaniu wDiosku stalost$.a Powiatowcgo lv Zaganiu i stwierdzeniu pŹez tut. organ
błędnie wpisanego w planowanyn pŹedsięwzięoiu fakesu kilometfólv dla przebudorvy drogi
powiatowej nr 1078}. tj' od km 17+220'0() do l9+890'00 niż był we wnioskll i kalcie planowancgo
ptzedsięwzięcia tj' od km 17+200'00 do 19+835'00. zgodnie Z ań' 1l3 $ l Kpa postanowiono
skorygować w/q'zapis.

Biorąc poilyźsze pod uwagę postanowio|lo orfec jak w sentencj i pos(anowienia.
Na ńnicjsze postanowienie pż}'sfuelje stronom zażalcnie do samoPądo[€go KolegiuD]

odrvołan.czego rt' Zieloncj cóŹe za pośrednict\\em Burmistr7a lło\\.ej rt terminie 7 c|ni od dnia doĘczenia
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