SKO-6581/293-S/19
SAMORZAJ)OWE
)LEGiUM ODWOtAWCZE
Miepodlegtosci 7,13 068 32714 50

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 stycznia 2020 r.

Samorz^dowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej Gorze, dziataja.c na podstawie art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) i art. 49 Kodeksu poste.powania
administracyjnego, zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 7 stycznia 2020 r.
przez Samorza.dowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, jako organ odwotawczy,
postanowieniu znak: SKO-6581/293-S/19 w przedmiocie uchylenia postanowienia
Burmistrza Krosna Odrzanskiego z dnia 27 listopada 2019 znak: GN.6220.10.6.2019.MKu
nakladaja_cego obowia.zek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzanskim w km 514,1 rz.
Odry realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i
Wisty, Zadanie 1 B.1(b)" i przekazania temu organowi sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Z postanowieniem oraz aktami sprawy mozna zapoznac sie w siedzibie Samorz^dowego
Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze, Al. Niepodlegtosci 7, od poniedziatku do pia.tku w
godzinach 9.00 do 14.00.
Obwieszczenie podlega ogtoszeniu w BIP oraz na tablicy ogtoszen Samorz^dowego
Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze.

POUCZENIE:
Kodeks postepowania administracyjnego - wyci^g:
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
ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej wtasciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzieri, w ktorym nastqpito publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje sie w tresci tego obwieszczenia, ogtoszenia lub w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia, w ktorym nastqpito
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 decyzje lub postanowienie, niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostepnia stronie odpis decyzji lub postanowienia
w spos6b i formie okreslonych we wniosku, chyba ze srodki techniczne, ktorymi dysponuje organ, nie umozliwiaja.
udostepnienia w taki sposob lub takiej formie.
§ 2. Jezeli decyzja lub postanowienie, o ktorych mowa w § 1, nie mog^ bye udostepnione stronie w sposob lub
formie okreslonych we wniosku, organ powiadamia o tym strone i wskazuje, w jaki sposob lub jakiej formie odpis
decyzji lub postanowienia moze bye niezwtocznie udostepniony.

