SKO-f

OBWIESZCZENIE
z dnia 23.11. 2018 r.
Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, dzialajac na podstawie art. 49a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
r., poz. 2096), zawiadamia strony postepowania tocz^cego sie przed tut. Kolegium z
odwolania Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Gorze , ul. Partyzantow 42, 65-950
Zielona Gora od decyzji od decyzji nr 23/2018 Wojta Gminy Zary z dnia 10.08.2018 r., znak:
RGS.6733.23.2018 w przedmiocie cyt: „ oddalenia sprzeciwu Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Zielonej Gorze, odmowy uchylenia decyzji dotychczasowej tj. ostatecznej decyzji
Wojta Gminy Zary nr 179/2011/2012, znak: RS.6733.179.2011 z dnia 20.01.2012

r. o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celii publicznego, stwierdzenia wydania zaskarzonej w/w
decyzji bez naruszenia prawa oraz umorzenia postepowania wznowieniowego na podstawie
w/w sprzeciwu"; o wydaniu w tej sprawie decyzji

orzekaj^cej o uchyleniu w calosci

zaskarzonej decyzji i odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Wojta Gminy Zary nr
179/2011/2012, znak: RS.6733.179.2011 z dnia 20.01.2012

r. w przedmiocie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj^cej na budowie linii
energetycznej relacji Farma Wiatrowa Gewind-Grabik-GPZ Zary zlokalizowanej na dzialkach
nr 210/1, 210/2, 449/1, 449/2, 474, 136, 185/2, 148/2, 144, 453, 471, 148/1, 110/2, 90/2, 90/1,
469, 454, 365/2, 17/1, 13/1, 16/1, 734 obreb Grabik oraz nr 591, 619 obreb Lubanice
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszen Samorz^dowego
Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze.

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. Art. 49a. Poza przypadkami, o ktorych mowa w art. 49, organ moze dokonywac zawiadomienia o decyzjach i
innych czynnosciach organu administracji publicznej w formie, o ktorej mowa w art. 49 § 1, jezeli w
postfpowaniu bierze udziaJ wiecej niz dwadziescia stron. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej,
zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, ktore zostaly na pismie uprzedzone o zamiarze
zawiadamiania ich w okreslony sposob. Do zawiadomienia stosuje sie przepis art. 49 § 2.

