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OBWIESZCZENIE
z dnia 15.03. 2018 r.
Samorz^dowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, dzialaj^c na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu 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. ) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamia strony postepowania toczacego
sie przed tut. Kolegium z odwolania wniesionego przez inwestora od decyzji Burmistrza Matomic z
dnia 04.02.2019 r., znak: BSR.6220.1.2018.Ja.K.33 w przedmiocie odmowy ustalenia
srodowiskowych uwarunkowan dla planowanej do realizacji inwestycji polegajqcej na: ,,Budowie
stacji demontazii pojazdow wycofanych z eksploatacji na dziatce nr 561/3 obr$b Matomice"; o
zleceniu organowi I instancji przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjasniaj^cego ziozenie
pisemnego wyjasnienia - w jaki sposob i w oparciu o jakie konkretne przeslanki ustawowe i dowody
znajdujace sie w aktach sprawy organ ustalil strony postepowania tj. w nawiazaniu do tresci art. 74
ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz.
U. z 2018, poz. 2081), ktory stanowi, ze:
Strong postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, ktoremu przysluguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajduj^cej sie w obszarze, na ktory
bedzie oddziafywac przedsiewziecie. Przez obszar ten rozumie sie:
1) dzialki przylegajqce bezposrednio do dzialek, na ktorych ma bye realizowane
przedsiewziecie;
2) dzialki, na ktorych w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsiewziecia zostalyby
przekroczone standardy jakosci srodowiska;
3) dzialki znajduj^ce si? w zasiegu znacz^cego oddzialywania przedsiewziecia, ktore moze
wprowadzic ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem
poprzez: wskazanie, ktore konkretnie osoby fizyczne/ podmioty (nalezy podac imie i nazwisko/nazwe,
adres zamieszkania/siedziby oraz nr dzialki/ek) uznane przez organ za strony tego postepowania
mozna zakwalifikowac jako spelniaj^ce wymogi w/w poszczegolnych lub wybranych punktow cyt.
przepisu i na jakiej podstawie tj. w oparciu o jakie konkretnie dowody znajduj^ce si^ w aktach sprawy,
w tym informacje zawarte m.in. w Raporcie, organ takie ustalenia poczynil (nalezy przyporz^dkowac
strony do poszczegolnych/wybranych punktow art. 74 ust. 3 a ustawy). a takze informujacego o
wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszen Samorz^dowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze.
Z tresci^ w/w postanowienia organu mozna zapoznac si? w siedzibie Kolegium - Zielona Gora, ul.
Aleja Niepodleglosci 7, od poniedzialku do pi^tku w godzinach 900-1500 (patter - sekretariat).
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. - wyci^g):
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 wlas"ciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzieri, w ktorym nastapilo 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 sie za
dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w ktorym nastapilo 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, ktdre podlega zaskarzeniu,
na wniosek strony, organ, ktory wydal decyzje 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^ udostepnienia w taki sposob lub takiej formie.

