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OBWIESZCZENIE
z dnia 23 pazdziernika 2020 r.
Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Zielonej Gorze, dziatajac na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze
zm.) zawiadamia strony postf powania toczacego sie przed tut. Kolegium z odwoiania wniesionego przez
,,DRWALEWICE PALAC - HEALTH AND SPA" sp. z.o.o. z siedziba w Warszawie od decyzji Burmistrza
Kozuchowa z dnia 2.07.2020 r., znak: GK.6220.8.2017/2020 w przedmiocie ustalenia srodowiskowych
uwarunkowan realizacji przedsiewziecia polegajacego na ,,Rozbudowie istniejacej fermy drobiu o 3 obiekty
inwentarskie, budowie 6 silosow paszowych o pojemnosci 26 Mg kazdy oraz budowie budynku
gospodarczo-magazynowego na dzialkach oznaczonych nr ewid.5/19 i 18/1 polozonych w obrebie 0004
Drwalewice gm. Kozuchow, ze na posiedzeniu w dniu 23 pazdziernika 2020 r. z zawiadomiono strony
postepowania o prawie do zapoznania i wypowiedzenia si$ w sprawie zebranego materialu
dowodowego, w terminie w terminie 10 dni od dnia dor^czenia tego zawiadomienia a w zwiazku z
powyzszym - przedhizono terrain rozpatrzenia sprawy do dnia 31.12.2020 r. wraz z pouczeniem stron o
prawie do wniesienia ponaglenia.
Obwieszczenie

podlega

ogtoszeniu w

BIP

oraz na tablicy ogtoszeri Samorza.dowego

Kolegium

Odwotawczego w Zielonej Gorze.

Z aktami sprawy mozna zapoznac sie w siedzibie tut. Kolegium - Zielona Gora, ul. Aleja Niepodlegtosci nr
7, od poniedzialku do piatku w godzinach 900-1500 (parter - sekretariat) po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu.
POUCZENIE:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - wyciag):
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 lub przez udost?pnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wiasciwego organu
administracji publicznej.
§ 2. Dzien, w ktorym nastapilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udost?pnienie 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 nastapito publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub
udostspnienie 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 terminie trzech dni
od dnia otrzymania wniosku, udostejmia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposob i formie okreslonych we wniosku, chyba
ze srodki techniczne, ktorymi dysponuje organ, nie umozliwiaja udost^pnienia 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 stron? i wskazuje, w jaki sposob lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia moze bye
niezwlocznie udost?pniony.
Art. 32. Strona moze dziatac przez pelnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania.
Art. 33. § 1. Petaomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2. Petnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie lub zgloszone do protokolu.
§ 3. Pelnomocnik dolacza do akt oryginal lub urz?dowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik
patentowy, a takze doradca podatkowy mog^ sami uwierzytelnic odpis udzielonego im peinomocnictwa oraz odpisy innych
dokumentow wykazuj^cych ich umocowanie. Organ administracji publicznej moze w razie watpliwosci zaz^dac urzedowego
poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zadac pelnomocnictwa, jesli peinomocnikiem jest czlonek
najblizszej rodziny lub domownik strony, a nie ma watpliwosci co do istnienia i zakresu upowaznienia do wyst?powania w imieniu
strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wgladu w akta sprawy, sporzadzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to przysiuguje rowniez
po zakonczeniu postepowania.
§ la. Czynnosci okreslone w § 1 SEJ dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci pracownika tego organu.
§ 2. Strona moze zaxiac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow, o
ile jest to uzasadnione waznym interesem strony.

