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OBWIESZCZENIE
z dnia 15 stycznia 2021 r.
Samorzadowe Kolegium Odwoiawcze w Zielonej Gorze, dzialajac na podstawie art. 54 § 1 i § 4 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1302 ze zm.) zawiadamia strony postepowania o przekazaniu do Wojewodzkiego

S^du

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi wniesionei w dniu 22.12.2020 r. przez
organizacje ekologiczna na ostateczna decyzje Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej
Gorze z dnia 11 wrzesnia 2020 znak: SKO-2791/121-S/20 utrzymujacej w mocy decyzj? Wqjta Gminy
Brody z dnia 15 maja 2020 r., znak: IT.6220.2.2019 r. ustalaj^ca srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsi^wziecia polegaj^cego na budowie stacji paliw plynnych wraz z infrastruktura
towarzyszaca^ na dz. nr 49/2 Obr^b 0016 Zasieki, jedn. ew. 081103_Brody wraz z odpowiedzia na te
skarge.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszeri Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o post?powaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.wyciag)
Art. 33 § la. Jezeli przepis szczegolny przewiduje, ze strony postepowania przed organem administracji publicznej sa
zawiadamiane o aktach lub innych czynnosciach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposob publicznego oglaszania,
osoba, ktora brala udzial w postepowaniu i nie wniosJa skargi, a wynik postepowania s^dowego dotyczy jej interesu
prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jezeli przed rozpoczeciem rozprawy zlozy wniosek
0 przystsjpienie do postepowania.
Art. 54. § 1. Skarg? do sadu administracyjnego wnosi si? za posrednictwem organu, ktorego dzialanie, bezczynnosc lub
przewlekle prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi.
§ la. 24 Skarg? w formie dokumentu elektronicznego wnosi si? do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu.
Przepis art. 49a stosuje si? odpowiednio.
§ 2. Organ, o ktorym mowa w § 1, przekazuje skarg? sadowi wraz z kompletnymi i uporzadkowanymi aktami sprawy
1 odpowiedzia na skarge, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skarge
wniesiona za posrednictwem konsula minister wlasciwy do spraw zagranicznych przekazuje sadowi wraz z kompletnymi i
uporzadkowanymi aktami sprawy i odpowiedzia na skarge, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie szescdziesieciu
dni od dnia jej otrzymania przez konsula.
§ 3. Organ, ktorego dzialanie, bezczynnosc lub przewlekle prowadzenie postepowania zaskarzono, moze w zakresie
swojej wlasciwosci uwzglednic skarg? w caloSci w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na
decyzje, uwzgledniajac skarg? w calosci, organ uchyla zaskarzon^ decyzj? i wydaje nowa decyzje. Uwzgledniajac skarg?,
organ stwierdza jednoczesnie, czy dzialanie, bezczynnosc lub przewlekle prowadzenie postepowania miafy miejsce bez
podstawy prawnej albo z razgcym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje si^ odpowiednio.
§ 4. W przypadku, o ktorym mowa wart. 33 § la, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wrazzodpowiedziq
na skarge przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposob zwyczajowo przyjety w
danej miejscowosci, pouczajqc o tresci tego przepisu.
§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob oraz szczegolowe
warunki przekazy wania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzia na skarg? do sadu przez organ, o ktorym mowa w § 1, oraz
ministra wlasciwego do spraw zagranicznych przekazujacego skarg? wniesiona za posrednictwem konsula.
§ 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w § 5, uwzgledni form? lub
postac, w ktorej zostala wniesiona skarga, postac akt sprawy, ktorej dotyczy skarga, oraz potrzeb? zachowania jednolitego
standardu i bezpieczenstwa przekazywanych akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skarg?.

