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OBWIESZCZENIE
z dnia 23 listopada 2018 r.
Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej Gorze, dziaiaj^c na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w zw. z art. 16
ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935) zawiadamia strony post^powania, tocz^cego sie przed tut. Kolegium
z odwolania wniesionego przez osoby fizyczne od decyzji Wqjta Gminy Maszewo z dnia 9 maja 2013 r., znak
OS.6220.02.2016 w przedmiocie ustalenia srodowiskowych uwarunkowan dla przedsifwziecia polegaj^cego na
,,Budowie obiektow inwentarskich wraz z niezbedn^ infrastruktura^ na dziake o nr ewid. 78/4 w obrebie Granice,
gmina Maszewo, powiat krosnienski, woj. lubuskie", o przyshiguj^cym im prawie do zapoznania i
wypowiedzenia si§ w sprawie zebranego materiaiu dowodowego, w terminie 7 dni od daty niniejszego
zawiadomienia. Ponadto tut. organ wyznaczyl nowy termin zalatwienia sprawy, tj. do dnia 28.12.2018 r. z
uwagi na koniecznosc zapewnienia stronom mozliwosci realizacji ich praw procesowych, o czym wyzej.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogtoszen Samorzaxlowego Kolegium Odwolawczego
w Zielonej Gorze.
Z aktami sprawy mozna zapoznac sie w siedzibie tut. Kolegium - Zielona Gora, ul. Aleja Niepodiegtosci nr 7,
od poniedzialku do piatku w godzinach 9°°-15°° (parter — sekretariat).
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. - wyciag):
Art. 49. Strony moga^ bye zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organow administracji publicznej przez obwieszczenie lub w
inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposob publicznego oglaszania, jezeli przepis szczegolny tak stanowi; w tych przypadkach
zawiadomienie badz doreczenie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Art. 32. Strona moze dzialac przez pelnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania.
Art. 33. § 1. Pelnomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadajqcazdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2. Pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie lub zgloszone do protokolu.
§ 2a. Petnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno bye opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
§ 3. Pemomocnik dolacza do akt oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy,
a takze doradca podatkowy mog^ sami uwierzytelnic odpis udzielonego im pelnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentow wykazujacych
ich umocowanie. Organ administracji publicznej moze w razie watpliwosci zazadac urzedowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jezeli odpis pelnomocnictwa lub odpisy innych dokumentow wykazujacych umocowanie zostaly sporzadzone w formie dokumentu
elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o ktorym mowa w § 3, dokonuje si$, opatruj^c odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pelnomocnictwa lub odpisy innych dokumentow wykazujacych umocowanie
uwierzytelniane elektronicznie s^ sporzfjdzane w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zadac pelnomocnictwa, jesli petnomocnikiem jest czlonek
najblizszej rodziny lub domownik strony, a nie ma watpliwosci co do istnienia i zakresu upowaznienia do wystepowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wgladu w akta sprawy, sporzadzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to przysluguje rowniez po
zakohczeniu postepowania.
§ 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 wydaniajej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow, o ile jest to
uzasadnione waznym interesem strony.
§3. Organ administracji publicznej moze zapewnic stronie dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w § 1, w swoim systemie
teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposob okreslony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne.

