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OBWIESZCZENIE
z

dnia 3 kwietnia 2020 r.

Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, dziaiajac na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziarywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.
256), zawiadamia strony, ze tut. Kolegium, jako organ odwolawczy w sprawie z zazalenia na postanowienie
Burmistrza Babimostu z dnia 27.02.2020 r., znak : OSW.6220.4.2020 w przedmiocie nalozenia na inwestora
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzi^cia
polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbedn^ infrastruktura.
techniczna, na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow nr 802 w obrebie Nowe Kramsko, gmina
Babimost", na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2020 r., wezwalo Burmistrza Babimostu do nadeslania catosci
akt sprawy w zakreslonym terminie zlecilo z urz^du Burmistrzowi Babimostu, jako organowi I instancji,
przeprowadzenie i zakonczenie do dnia 30.04.2020 r., dodatkowego post^powania dowodowego w tej sprawie
majacego na celu wyjasnienie wskazanych w zleceniu okolicznosci faktycznych oraz wyznaczyc nowy
termin zalatwienia sprawy, tj. 30 dni od duia zakonczenia okresu stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii og-toszonych z powodu COVID-19.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszen Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze.
Z aktami sprawy mozna zapoznac sit? w siedzibie Kolegium, tj. Zielona G6ra ul. Aleja Niepodleglosci 7, od
poniedzialku do piatku w godzinach 10°°-13°° (parter — sekretariat).

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postcpowania administracyjnego (Dz, U. z 2020 r., poz. 256. - wyciag):
Art. 49. § 1. Jczeli przcpis szczegolny tak stanowi, zawiadomienic stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej moze
nastapic w formic publicznego obwieszczenia, \ inncj formic publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowoSci lub przez
iidostepnienie pisma w Bmletynie Inlbrmacji Publicznej na slronic podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzieii, w klorym nastapilo publiczne obwicszczcnie, inne publiczne ogloszenie lub udost^pnienie pisma w Biulctynie Infbrmacji Publicznej
wskazuje sie w tresci lego obvvieszczcnia, ogloszenia lub w Biuletynic Informacji Publicznej. Zawiadomienie uwiuia si^ za dokonane po uplyvvie
czternastu dni od dnia, w ktorym nastapilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostejmienie pisma w Biuletynic Infonnacji
Publicznej.
Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, fctorc podlega zaskarzeniu, na wniosck
strony, organ, ktory wydal decyzj? lub postanowienie, niezwiocznie, nic pozniej niz \ terminie trzecli dni od dnia otrzymania wniosku, udostepnia
stronic odpis decyzji Kib postanowienia w sposob i formie okreslonycli we wniosku, chyba ze Srodki tecliniczne, ktorymi dysponuje organ, nie
umozliwiaja udostepnienia w taki sposob lub takicj formie.
§ 2. Jezeli decyzja lub postanowienie, o ktorych mowa w § 1, nie moga bye udostepnionc stronic w sposob lub formie okreSlonych we wniosku, organ
powiadamia o tym strone i wskazuje, wjaki sposob lubjakiej formie odpis decyzji lub postanowicniamoze bye niezwlocznie udost?pniony.
Art. 32. Slrona moze dziaiac przez pelnomocnika, chyba ze charaktcr czynnosci wymaga jcj osobistego dzialania.
Art. 33. § I. Pelnomocnikiem strony moze bycosoba fizycznaposiadaj^cazdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2. Pemomocnictwo powinno bye udzielone na pismie iub zgloszone do protokolu.
§ 3. Pelnomocnik dolacza do akl oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis pelnomocnichva. Adwokal, radca prawny, rzecznik palcntowy, a takze
doradca podatkowy moga sami uwierzytelnic odpis udzielonego im petnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentow wykazujacycb ich umocowanie.
Organ administracji publicznej moze w ra?.ie watpliwosci za?.adac nrzcdowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zada£ pelnomocnicUva, jesli pemomocnikiem jest czlonek najbli^szcj rodziny
lub domownik strony, a nie ma watpliwosei co do istnienia i zakresu upowaznienia do wystepowania w imicniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wgladu w akta sprawy, sporzadzania z nich notatek, kopii tub odpisow. Prawo to przysluguje rownie^, po zakoiiczeniti
post^powania.
§ la. Czynnosci okreslone w § 1 sa dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci pracownika tego organu.
§ 2. Strona moze zadac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akl sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow, o ile jest lo
uzasadnionc waznym interesem strony.

