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OBWTESZCZENIE
Prezesa Samorządowego Kolegium odwoławczego

z dnia Ż6 sierpnia 201 0 r.

,ł.6, a/
w Ciechanowie

Na podstawie art' 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z Ż000r ' nr 98, poz. I07I z póżn. zm') w zw.
z arl. ]4 ust. 3 ustawy z dnia 3 październtka 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art' 11 ust. 2
ustawy Z dnia 12 październlka 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
(tekst jednolity:Dz'U' nr 79 z200Ir'' poz. 856 zpóżn' zm.)

zawiadamiam wszystkie strony postępowania

żę w dniu 23 sierpnia 2010 r. Samorządowe Kolegium odwoławcze w Ciechanowie
po przeplowadzeniu postęp owania zażaleniowego wydało postanowienie sygn.
SKO/LĄ//93 8/2010 uchylające w całości i przekazujące do ponownego rozpaIrzenia
postanor'vienie Wójta Gminy Lubowidz z dnia 21 października 2009 r. Nr
162411012009 w sprar,vie nałozenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu
oddziĄwania na środow-isko planowanego przedsięwzięcia, pn. (treśó Wg
zaskarŻonego postanowienia): ,,rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 relacji Lubawa
_ Zuronin * Sierpc - Dobrzyń n/Wisła na odcinku od granicy r'vojewództwa
mazowieckiego z województwem rvarmińsko-mazurskim do skrz1,żowania z drogą
grninną nr 3705 15W w krn ok. 94+000 tzn. odcinek Wykno-Lipniki oraz od
skrzyŻorvania z drogą krajową nr 10 w km ok. 86+550 do skrzyżowania z drogą
gminnąnr 370811W w km ok. 89+600''

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upłpvie 14 dnia od dnia
publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego
Kolegium odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądŹ w siedzibie
Urzędu cminr Lubowidz. Urzędu cmin1 i Miasta Zuromin. Urzędu Miasta iCminy
Bieżuń, Urzędu Gminy Lutocin' Urzędu Gminy Rościszewo, Urzędu Gminy Sierpc,
Urzędu Miasta Sierpc.
Na niniejsze postanowienie słuzy stronom prawo złożenia skargl do Wojewódzkeigo
Sądu Adrninistracyjnego w Warszawie lv terminie 30 dni od daty otrzymania
postanowienia, za pośrednictwem tut. Kolegium.

Niniejsze obwieszczęnie podaje się do publicznej wiadorności poprzez'.
- zamieszczenie w Biuletynie lr-rforrnacj i Publicznej Samorządowego Kolegiurn
odrł olawczego w Ciechanowie.
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzęclu Gminy Lubowidz' Urzędu Gminy i Miasta
Zuromin, Urzędu Miasta i Gminy BieżLrń' Urzędu Gminy Lutocin, Urzędu Gminy
Rościszewo, Urzędrr Gminy Sierpc, Urzęr1u Miasta Sierpc.


