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OBWIESZCZENIE Nr 34 /2012   

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z dnia   
 05  grudnia  2012 roku.  

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o 
samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. Nr 79 z 200l r., poz. 856 z późn. 
zm.)                                                   
zawiadamiam,  
   Ŝe w dniu 5 grudnia  2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce, 
po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję o nr SKO.OŚ/4000 
/1147, 1150-1151, 1153-1160, 1272/12, którą utrzymano w mocy  zaskarŜoną decyzję wydaną 
przez Wójta Gminy Czernice Borowe  z dnia 28 września  2012 roku o nr GGP.6220.3.2011/2012  
ustalającą   środowiskowe  uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy elektrowni 
wiatrowych „Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe pow. Przasnyski, woj. mazowieckie. 
   
   Kolegium informuje o moŜliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz 
dokumentacją sprawy, w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15. Z treścią decyzji oraz aktami sprawy gromadzonymi na 
etapie postępowania I-instancyjnego, w tym z uzgodnieniami dokonanym  przez 
organ I instancji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, moŜna zapoznać się w siedzibie organu 
tutejszego organu  Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez:  
-   zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Ostrołęce,- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. 
Kolegium.  
 
 
    Ostrołęka, dnia 6 grudnia 2012 r.       
                                                                        Prezes 
                                                     Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
                                                                      w Ostrołęce 
                                                                   Halina Kwiatkowska 
 
     Informację o wydanej decyzji podano do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty - drodze obwieszczenia, wywieszonego na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie tut. Kolegium, poprzez udostępnienie informacji o jej wydaniu na stronie 
internetowej BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce: 
http://bip.sko-ostroleka.pl) oraz poprzez zobowiązanie organu I instancji do 
podania informacji o jej wydaniu do publicznej wiadomości,w sposób zwyczajowo 
przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz w miejscu planowanego 
przedsięwzięcia.   
 


