SAMORZA.DOWE
KOLEGIUM ODWOlAWCZt
Al Niepodlegiosci 7 , 13 068 327 1 4 5(,

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 wrzesnia 2018 r.
Samorz^dowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, dzialaj^c na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.- Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w
dniu 14 wrzesnia 2018 r. przez tut. organ postanowienia Nr SKO-2689/69-L/18 w sprawie z odwolania wniesionego przez
osob? fizyczn^ od decyzji CP/1/2018, wydanej przez Wqjta Gminy Bobrowice w dniu 4 kwietnia 2018 r., znak:
GP.6733. 1.2018, o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj^cej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow wraz z budowa sieci kanalizacji dosylowej oraz ttoczni sciekow w obr?bie miejscowosci Bobrowice, ktora
zlokalizowana b?dzie na dzialkach nr nr : 156/4, 156/8, 196/1, 725/8, 725/15, 731, 735, 750, 462/9, 462/10, 462/8 i 820.
Przedmiotem tego postanowienia jest :
1. zwrocenie si? do organow wspoldzialaj^cych II instancji o udzielenie informacji, tj. :
1) Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie z zapytaniem :
- czy i jak zakonczylo si? post?powanie wywoiane zazaleniem Pana Doriana Oleszka na postanowienie wydane przez
Dyrektora Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej Wod Polskich we Wrociawiu w dniu 9 marca 2018 r. znak:
WR.RPP.611.938.2.2018.og,
- czy i jak zakonczylo si? post?powanie odwolawcze, wywoiane odwolaniem Pana Doriana Oleszka - od wydanej w dniu 9
marca 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej Wod Polskich we Wrociawiu - decyzji znak :
WR.RPP.611.938.1.2018.og,
2) do Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych w Zielonej Gorze z zapytaniem:
- czy i jak zakonczylo si? post?powanie zazaleniowe wywoiane zazaleniem Pana Doriana Oleszka na postanowienie
wydane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Zielonej Gorze w dniu 5 marca 2018 r., znak:
ZS.224.41.2017.
2. zawiadomienie stron postepowania o prawie do zapoznania i wypowiedzenia si? w przedmiocie zebranego materialu
dowodowego w terminie od 3 do 10 pazdziernika 2018 r., przy czym z aktami sprawy mozna si? zapoznac od poniedzialku
do piatku w godzinach od 9.00 - 15.00 w siedzibie tut. Kolegium ul. Aleja Niepodleglosci 7 w Zielonej Gorze.
3. wyznaczenie nowego terminu zalatwienia sprawy do dnia 19.10.2018 r. wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia
ponaglenia.
Obwieszczenie podlega ogioszeniu w na stronie BIP oraz na tablicy ogloszen Samorz^dowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze.
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2017 r., poz. 1073 ze zm. -wyciqg):
Art. 53 ust. 1. O wszcz^ciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji
konczacej postepowanie strony zawiadamia sie w drodze obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci. Inwestora oraz
wlascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktorych beda^ lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia sie na pismie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. - wyciqg):
Art. 49. § 1. Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej moze nastapic
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzieh, w ktorym nastapilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje
si^ w tresci tego obwieszczenia, ogloszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uwaza si? za dokonane po uplywie czternastu dni od
dnia, w ktorym nastapito publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, ktore podlega zaskarzeniu, na wniosek
strony, organ, ktory wydal decyzj? lub postanowienie, niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostepnia stronie
odpis decyzji lub postanowienia w sposob i formie okreslonych we wniosku, chyba ze srodki techniczne, ktorymi dysponuje organ, nie umozliwiajq
udostepnienia w taki sposob lub takiej formie.
§ 2. Jezeli decyzja lub postanowienie, o ktorych mowa w § 1, nie moga^ bye udostepnione stronie w sposob lub formie okreslonych we wniosku, organ
powiadamia o tym strone i wskazuje, w jaki sposob lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia moze bye niezwtocznie udostepniony.
Art. 32. Strona moze dziatac przez pelnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania.
Art. 33. § 1. Pelnomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2. Petnomocnicrwo powinno bye udzielone na pismie lub zgloszone do protokotu.
§ 3. Petnomocnik dolacza do akt oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis petaomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a takze
doradca podatkowy mog^ sami uwierzytelnic odpis udzielonego im petaomocnictwa oraz odpisy innych dokumentow wykazujacych ich umocowanie.
Organ administracji publicznej moze w razie watpliwosci zazadac urz^dowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zadac petnomocnictwa, jesli pelnomocnikiem jest czlonek najblizszej rodziny lub
domownik strony, a nie ma watpliwosci co do istnienia i zakresu upowa±nienia do wystepowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wgladu w akta sprawy, sporz^dzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to przysluguje rowniez po zakoiiczeniu
post^powania.
§ la. Czynnosci okreslone w § 1 sq dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci pracownika tego organu.
§ 2. Strona moze zadac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow, o ile jest to uzasadnione
waznym interesem strony.

