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SKO-3060/197-S/18
OBWIESZCZENIE
z dnia 5 pazdziernika 2018 r.
Samorz^dowe Kolegium Odwoiawcze w Zielonej Gorze, dzialajac na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405 ze zm. ) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamia strony post^powania tocz^cego
si§ przed tut. Kolegium z odwolania wniesionego przez osoby fizyczne od decyzji Wqjta Gminy
Maszewo z dnia 9 maja 2018 r., znak OS.6220.01.2016 w przedmiocie ustalenia srodowiskowych
uwarunkowan dla przedsifwziecia polegaj^cego na ,,Budowie obiektow inwentarskich wraz z
niezbedn^ infrastrukturq na dzialkach o nr ewid. 78/2 i 78/3 w obrebie Granice, gmina Maszewo,
powiat krosnienski, woj. lubuskie", powiat krosnienski, woj. lubuskie" o wezwaniu przez organ
odwolawczy, pismem Nr SKO 3060/197-S/18 z dnia 5 pazdziernika 2018 r., inwestora do ziozenia na
pismie wyjasnien w formie oswiadczenia o dokonanym wyborze prawa materialnego (ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko/Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze
zm./, zwanej dalej ,,ustawa"), jakie ma miec zastosowanie w tej sprawie - w terminie 7 dni od daty
dor^czenia wezwania pod rygorem przyjecia, iz w sprawie b^dzie miala zastosowanie ustawa w
brzmieniu obowiazujacym przed 1 stycznia 2017 r. oraz do uzupemienia raportu o oddzialywaniu
przedsie^vziecia na srodowisko o opis dwoch wariantow realizacji przedsiewzi^cia oraz w odniesieniu
do uciazliwosci odorowej - budynku odchowalni, na co bedzie mialo wpryw ogrzewanie tego
obiektu, ktore w przeciwiehstwie do obiektow zasiedlonych ptakami odchowanymi (vide: raport) - tu
nie bedzie wyeliminowane, jak rowniez w zakresie ustalenia wielkosci pomiotu ptasiego, ktory przy
ilosci 30.000 szt. pisklat indyczych, na pewno powstanie i to w konkretnej ilosci (obornik); analiza
w/w kwestii winna uwzgledniac w koncowych zwazeniach rowniez ustalenia dotycz^ce planowanych
do realizacji budynkow przeznaczonych do tuczu indykow (3 budynki) - ich oddziafywanie
skumulowane, w tym rowniez z pianowan^ na s^siedniej dzialce 78/4 inwestycj^ polegaja^ na:
,,Budowie obiektow inwentarskich wraz z niezbednq infrastrukturq"; w tym samym terminie pod
rygorem skutkow procesowych i materialnoprawnych. Ponadto tut. organ wyznaczyl nowy termin
zalarwienia, tj. do dnia 30.11.2018 r., sprawy z uwagi na koniecznosc przeprowadzenia postepowania
wyjasniaj^cego w zakresie j/w.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszeh Samorz^dowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze.
Z trescia^ w/w pisma organu mozna zapoznac si§ w siedzibie Kolegium - Zielona Gora, ul. Aleja
Niepodleglosci nr 7, od poniedzialku do piaiku w godzinach 9°°-1500 (parter - sekretariat).
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. - wyciag):
Art. 49. § 1. Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej
moze nast^pic 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. Dziefi, w ktorym nast^pilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej wskazuje sie w tresci tego obwieszczenia, ogloszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uwaza si? za
dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w ktorym nastapilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie
pisma\ BiuVetynie 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 wydat decyzj? lub postanowienie, niezwlocznie, 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 umozliwiaj^ udost^pnienia w taki sposob lub takiej formie.
§ 2. Jezeli decyzja lub postanowienie, o kt6rych mowa w § 1, nie mog^ bye udost^pnione stronie w sposob lub formie okreslonych we
wniosku, organ powiadamia o tym stron? i wskazuje, w jaki sposob lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia moze bye
niezwtocznie udostepniony.
Art. 32. Strona moze dzialac przez pelnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania.
Art. 33. § 1. Pelnomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadaj^ca zdolnosc do czynnosci prawnych.

§ 2. Pemomocnictwo powinno bye udzielone na pis"mie lub zgioszone do protokohi.
§ 3. Petaomocnik dolacza do akt oryginal lub urz^dowo poSwiadczony odpis pemomocnictwa. Adwokat, radcaprawny, rzeoznik patentowy,
a takze doradca podatkowy mogq sami uwierzytelnic odpis udzielonego im pemomocnictwa oraz odpisy innych dokument6w wykazujaoyoh
ioh umooowanie. Organ administracji publioznej mo±e w razie watpliwofci zaz^dao urz^dowego po^wiadozenia podpisu strony.
§ 4. W sprawaoh mniejszej wagi organ administraoji publioznej moze nie z^dad pehiomocnictwa, je^li petnomocnikiem jest czlonek
najblizszej rodziny lub domownik strony, a nie ma watpliwo^ci co do istnienia i zakresu upowaznienia do wyst^powania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wgladu w akta sprawy, sporz^dzania z nich notatek, kopii lub odpis6w. Prawo to przystaguje rowniez po
zakonczeniu post^powania.
§ la Czynnosci okreslone w § 1 s^ dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci pracownika tego organu.
§ 2. Strona moze zadac uwierzytelnienia odpis6w lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow, o ile jest to
uzasadnione waznym interesem strony.

