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SKO-6037/172-L/19

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Samorza.dowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej Gorze, dziataja.c na podstawie art. 49 i art.
49a Kodeksu postepowania administracyjnego, zawiadamia strony postepowania o
wydanym w dniu 31 grudnia 2019 r. przez Samorzaxlowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej
Gorze, jako organ odwotawczy, postanowieniu znak: SKO-6037/172-L/19 w przedmiocie
stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwotania od decyzji Wojta Gminy Wymiarki
z dnia 29 sierpnia 2019 r. nr 22/2019 znak: RG-GI.6730.10.2019, dotycza.cej ustalenia
warunkow zabudowy dla inwestycji polegaja.cej na: rozbudowie, przebudowie, nadbudowie
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkow produkcyjnych i zestawiarni dla realizacji
nowej wanny szklarskiej U-ptomiennej o wydajnosci 240 Mg/d, a takze budowie budynkow,
budowli, obiektow liniowych, urza_dzeri technologicznych i infrastruktury towarzysza.cej z nia.
zwia.zanych, ul. Ksiecia Witolda, obreb Wymiarki Gmina Wymiarki, na dziatkach nr: 40/3,
40/4, 64/18, 68/1, 64/21, 64/22, 65/4, 65/2, 65/5, 65/3, 145, 146 oraz na czesci dziatek: 35,
64/13, 64/14, 64/19, 64/20, 64/17, 64/16.
Z postanowieniem oraz aktami sprawy mozna zapoznac sie w siedzibie Samorza.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: www.bip.sko.zgora.pl oraz na tablicy ogtoszeri
Samorza_dowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze.

POUCZENIE:
Kodeks postepowania administracyjnego - wycia.g:
Art.49. § 1. Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej moze nasta.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. Dzieh, w ktorym nasta.pito publiczne Obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie 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 ogtoszenie 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, udost^pnia stronie odpis decyzji lub postanowienia
w sposob 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 moga. bye udostepnione stronie w sposob lub
formie okreslonych we wniosku, organ powiadamia o tym strone i wskazuje, wjaki sposob lub jakiej formie odpis
decyzji lub postanowienia moze bye niezwtocznie udostepniony.

