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SKO-1866/53-S/19
OBWIESZCZENIE
z dnia 05.04. 2019r.
Samorzaxlowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, dzialaj^c 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 oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. ) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia
strony post^powania tocz^cego si§ przed tut. Kolegium z odwolania Barbary Here, zam.
Brodki 22, 66-100 Sulechow - reprezentowanej przez radce^ prawnego Pawla Luczka,
Kancelaria radcy prawnego w, ul. Wroclawska 12/1, 65-427 Zielona Gora, Anety
Bubienczyk, zam. Brodki 31, 66-016 Czerwiensk, Moniki Mokrzeckiej, zam. Brodki 6, 66016 Czerwiensk, Jana Mokrzeckiego, zam. Brodki 16, 66-016 Czerwiensk, Zdzislawa
Eckstedt, zam. Brodki 8, 66-016 Czerwiensk, Hanny Eckstedt, Brodki 8, zam. 66-016
Czerwiensk, Krzysztofa Greczycho, zam. Brodki 7, 66-016 Czerwiensk, Stanislawa Pozniak,
zam. Brodki 10, 66-016 Czerwiensk, Renaty Nocinska, zam. Brodki 23, 66-016 Czerwiensk,
Leokadii Bonislawskiej, zam. Brodki 21, 66-016 Czerwiensk, Honoraty Lukowskiej, zam.
Brodki 24, 66-016 Czerwiensk, Jozefa Herca, zam. Brodki 22, 66-016 Czerwiensk, Artura
Gluski, zam. Brodki 27, 66-016 Czerwiensk od decyzji Burmistrza czerwienska z dnia
20.02.2019 r., znak: GGRiOS.6220.25.2016 w przedmiocie okreslenia dla przedsi^wzi^cia
polegaj^cego na ,,Budowie oczyszczalni sciekow w m. Brodki wraz z infrastrukturq
towarzysza^" zlokalizowanej na dzialkach o nr ewidencyjnych 80 i 82 obr^b Brodki i nr
ewid. 361/3, 251/3, 251/3, 904 obrejD Nietkowice, gm. Czerwiensk o pismie organu
odwolawczego z dnia 05.04.2019 r., ktorym Kolegium wezwalo Burmistrza Czerwienska w
terminie 7 dni od daty dor^czenia wezwania do przeslania calosc akt sprawy w oryginale wraz
z metryka^ sprawy. Kolegium wezwalo rowniez radce^ prawnego Pawla Luczka pelnomocnika Pani Barbary Here do uzupelnienia, w terminie 7 dni od daty doreczenia
wezwania, braku formalnego odwolania poprzez zal^czenie dokumentu pelnomocnictwa
upowazniajqcego do reprezentowania strony w tym post^powaniu w oryginale lub jako
poswiadczonego za zgodnosc z oryginalem w formie zgodnej z obowiazuj^cymi przepisami
(brak parafy/imiennego podpisu na piecz^tce potwierdzaj^cej dokument za zgodnosc z
oryginalem) - pod rygorem skutkow prawnych. Jednoczesnie Kolegium wyznaczylo nowy
terrain rozpatrzenia sprawy.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszen Samorz^dowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze.

Z trescia^ w/w wezwania organu mozna zapoznac si§ w siedzibie Kolegium - Zielona Gora, ul.
Aleja Niepodleglosci 7, od poniedzialku do pi^tku w godzinach 9°°-15 ° (parter - sekretariat).
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania 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 hib
przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzien, w ktorym nastapilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej wskazuje si^ w tresci tego obwieszczenia, ogtoszenia 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 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 umozliwiaj<} udostepnienia w taki sposob lub takiej formie.
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§ 2. Jezeli decyzja lub postanowienie, o kt6rych mowa w § 1, nie moga^ bye udostepnione stronie w sposob lub formie okreslonych we
wniosku, organ powiadamia o tym strong i wskazuje, w jaki spos6b lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia moze bye
niezwlocznie udostepniony.
Art. 32. Strona moze dzialac przez pemomocnika, ohyba ze oharakter czynnosci wymagajej osobistego dzialania.
Art. 33. § l.Pemomocnikiem strony moze bye osobafizycznaposiadajacazdolnoSc do czynno^ci prawnych.
§ 2. Pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie lub zgloszone do protokolu.
§ 3. Petnomocnik dotacza do akt oryginal lub urzedowo poswiadozony odpis pelnomoonietwa. Adwokat, radca prawny, rzeoznik patentowy,
a takze doradca podatkowy mog^ sami uwierzytelnio odpis udzielonego im pebiomoonictwa oraz odpisy innych dokumentow wykazujacych
ioh umocowanie. Organ administracji publioznej moze w razie watpliwosci zazadac urzedowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administxaoji publicznej moj;e nie zadao pehiomocniotwa, jesli pelnomocnikiem jest ozionek
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 nioh notatek, kopii lub odpis6w. Prawo to przysluguje rowniez po
zakonczeniu post^powania.
§ la. Czynnosci okreSlone w § 1 sa. dokonywane w lokalu organu administracji publioznej w obeonosoi praco\Miika tego organu.
§ 2. Strona moze zqdac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akt sprawy lub wydaniajej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow, o ile jest to
uzasadnione waznym interesem strony.

