Naruszewo, dnia 10.07.2008 roku

Nr 7624/8a /06/08

D E C Y Z J A Nr 8a / 06 / 08
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku Starosty Płońskiego 09-100 Płońsk ul. Płocka 39 o uchylenie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 7624/8/06
z dnia 22 sierpnia 2006 roku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi
powiatowej Nr 07775 Wichorowo – PostróŜe dla odcinka od km 6+600 do km 7+393,75
na odcinku graniczącym z działkami o nr ewid.: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 obrębie geodezyjnym PostróŜe gmina Naruszewo
postanawiam
za zgodą stron uchylić swoją decyzję Nr 7624/8/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo –
PostróŜe dla odcinka od km 6+600 do km 7+393,75 na odcinku graniczącym z działkami o nr
ewid.: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
obrębie geodezyjnym PostróŜe gmina Naruszewo
Uzasadnienie
PowyŜsze zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przy udziale funduszy
europejskich. Z uwagi na charakter inwestycji (m.in. konieczność pozyskania działek) oraz to,
Ŝe termin waŜności w/wym. decyzji upływa w połowie bieŜącego roku, istnieje uzasadniona
obawa, Ŝe w momencie ubiegania się o pozwolenie na budowę mogą one być juŜ nieaktualne.
Ponadto w projektach budowlanych dotyczących przebudowy drogi wprowadzone zostały
pewne zmiany, które mogłyby zdezaktualizować dane, na których oparte były decyzje.
Jednocześnie w styczniu 2008 roku ukazały się wytyczne dotyczące oceny oddziaływania
inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych na środowisko. Zgodnie z nimi „decyzje
środowiskowe” dla powyŜszych inwestycji powinny być oparte m.in. na dokładnych
wyliczeniach dotyczących stęŜeń emitowanych substancji oraz hałasu. Bez uchylenia w/wym.
decyzji nie mogą być wydane nowe decyzje spełniające powyŜsze kryteria, przez co istnieje
zagroŜenie niezrealizowania powyŜszych zadań.
Biorąc pod uwagę znaczenie przebudowy drogi powiatowej Wichorowo – PostróŜe dla
lokalnej społeczności za uchyleniem decyzji przemawia waŜny interes społeczny oraz słuszny
interes strony.
Wobec powyŜszego postanowiono jak w sentencji decyzji.
Od decyzji niniejszej słuŜy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Naruszewie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują
1. Starosta Płoński
09–100 Płońsk, ul. Płocka 39
2. Właściciele sąsiednich nieruchomości (wg wykazu)
3. Pan Włodzimierz Waśko – sołtys wsi PostróŜe
PostróŜe, 09-152 Naruszewo

4. Urząd Gminy Załuski, 09-142 Załuski
5. Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu:
ugnaruszewo@vip.wp.pl
7. a/a

Sporządziła: Inspektor ds. planowania przestrzennego
Teresa Krawczewska, tel. 0-23 / 663 10 18

