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OBWIESZCZENIE
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Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, dzialajac na podstawie art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256) zawiadamia, ze tut. organ, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2020 r., w sprawie z
odwotania wniesionego przez inwestora od decyzji od decyzji nr 19/2019, wydanej przez Wqjta
Gminy Zary w dniu 20 wrzesnia 2019 r., w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komorkowej sieci
PLAY o nazwie ZAR3064 wraz z przylaczem energetycznym, na dzialce o numerze ewidencyjnym
63/1 polozonej w miejscowosci Olbrachtow, wydal decyzj^ utrzymujqcq w mocy decyzj§ organu I
instancji.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w na stronie BIP oraz na tablicy ogloszen
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze.
Z decyzj^ oraz z aktami dotyczacymi przedmiotowej sprawy mozna zapoznac sie w siedzibie
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze, ul. Aleja Niepodleglosci 7, od
poniedzialku do piatku w godzinach 9.00 do 14.00. Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na
tablicy ogloszen Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 - wyci^g):
Art. 53 ust. 1. O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji
koriczacej postepowanie strony zawiadamia sie w drodze obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci. Inwestora oraz
wlascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktorych beda lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia sie na pismie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - wyciag):
Art. 49. § 1. Jezeii przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej moze nastapic
w formic publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub 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, ogloszenia 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, niezwlocznie, nie pozniej niz w tenninie 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 strong i wskazuje, w jaki sposob lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia moze bye niezwlocznie udostepniony.
Art. 32. Strona moze dzialac przez pelnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania.
Art. 33. § 1. Pelnomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2. Pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie lub zgloszone do protokolu.
§ 3. Pemomocnik dol^cza do akt oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a takze
doradca podatkowy moga sami uwierzytelnic odpis udzielonego im pemomocnictwa oraz odpisy innych dokumentow. wykazuj^cych ich umocowanie.
Organ administracji publicznej moze w razie watpliwosci zazadac urzedowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zadac pelnomocnictwa, jesli pelnomocnikiem jest czlonek 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 nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to przysluguje rowniez po zakoiiczeniu
postepowania.
§ la. Czynnosci okreslone w § 1 sa dokonywane w lokalu organu administracji publieznej w obecnosci pracownika tego organu.
§ 2. Strona moze zadac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow, o ile jest to uzasadnione
waznym interesem strony.

