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OBWIESZCZENIE
z dnia 15.01.2021 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
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 283) podaje do publicznej wiadomosci informacjf, ze w dniu 15.01.2021 r., po zapoznaniu sie
z aktami sprawy z odwolania osob fizycznych od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia
26.10.2020 r., znak: BN.6220.41.2020 w przedmiocie okreslenia srodowiskowych uwarunkowari dla
przedsi?wzi?cia polegajacego na ,,montazu linii przetwarzania odpadow tworzyw sztucznych i
regranulacji LDPE w hali H3 wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej w zakladzie STENA
Recycling sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Wielkiego 23 we Wschowie, wezwato Burmistrza Miasta i
Gminy Wschowa do niezwlocznego przeslania calosci akt sprawy, w tym przywolanych w tresci decyzji
dowodow potwierdzajacych podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomosci tj.:
wydruku ze strony BIP, dowodu wywieszenia informacji o wydanej decyzji w Urzedzie Miasta i Gminy
Wschowa (wraz z podaniem daty wywieszenia i zdj^cia), dowodu wywieszenia na tablicy ogtoszeri w
miejscowosci realizacji inwestycji (wraz z podaniem daty wywieszenia i zdjecia) oraz oryginahi
koperty, w ktorej odwotuj^cy przeslali odwolania (do akt zataczono jedynie kserokopie) Kolegium
zlecilo Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa jako organowi I instancji, przeprowadzenie
dodatkowego postepowania

wyjasniaj^cego

w

celu

uzupelnienia dowodow

i materialow

zgromadzonych w sprawie w terminie 10 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma wzywajac do
uzyskania i przeslania Kolegium oryginatu lub potwierdzonego za zgodnosc z oryginalem zgodnie z
obowiazujacymi przepisami pelnomocnictwa z dnia 18.03.2019 r. udzielonego Pani Annie Wqjcik Przybyl (osoba skladaj^ca w imieniu Spolki wniosek w tej sprawie) do reprezentowania
wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie (do wniosku zal^czono jedynie kserokopi^/wydruk
skanu pelnomocnictwa). Kolegium z uwagi na powyzsze wyznaczylo nowy termin rozpatrzenia
sprawy. Strony maj^ prawo zapoznania sie z aktami sprawy w siedzibie tut. Kolegium, Zielona Gora,
Al. Niepodlegtosci 7, od poniedziatku do piatku w godzinach 9°°-1500 (parter - sekretariat) w terminie
7 dni od daty dor^czenia zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym (tel. 68-327-14-50) uzgodnieniu
terminu udostepnienia akt.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszeri Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze. Z tresci^ w/w decyzji mozna zapoznac sie w siedzibie Kolegium,

Zielona Gora, Al. Niepodleglosci 7, od ponledziaflai do piatku w godzinach 9°°-1500 (parter sekretariat).
POUCZENEE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admiaistracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - wyciag):
Art. 49 § 1 Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomlenie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej moze nast^pic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostejpnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzien, w kt6rym nasta_pilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje sie w tresci tego obwieszczenia, ogloszenia lub w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w ktorym nastapilo
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogioszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 49a Poza przypadkami, o ktorych mowa w art. 49, organ moze dokonywad zawiadomienia o decyzjach i
innych czynnosciach organu administracji publicznej w formie, o ktorej mowaw art. 49 § 1, jezeli w postepowaniu
bierze udzial wif cej niz dwadziescia stron. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w
takim przypadku skuteczne wobec stron, ktore zostaly na pismie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w
okres"lony sposob. Do zawiadomienia stosuje sie przepis art. 49 § 2.
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 decyzje lub postanowienie, niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostepnia stronie odpis decyzji lub postanowienia
w sposob i formie okreslonych we wniosku, chyba ze srodki techniczne, ktorymi dysponuje organ, nie umozliwiaja
udostejsnienia 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, w jaki spos6b lub jakiej formie odpis
decyzji lub postanowienia moze bye niezwlocznie udostepniony.
Art. 32 Strona moze dzialac przez pemomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego
dzialania.
Art. 33 § 1. Pemomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2 Pemomocnictwo powinno by<5 udzielone na pismie, w formie dokumentu elelctronicznego lub zgloszone do
protokohi.
§ 2a Pemomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno bye opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3 Pelnomocnik dol^cza do akt oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis pehiomocnicrwa. Adwokat, radca
prawny, rzecznik patentowy, a takze doradca podatkowy moga^ sami uwierzytelnic odpis udzielonego im
pelnomocnictwa oraz odpisy innych dokument6w wykazuj^cych ich umocowanie. Organ administracji publicznej
moze w razie w^tpliwosci zaza_dac urz^dowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 3a Jezeli odpis pelnomocnictwa lub odpisy innych dokumentow wykazuja_cych umocowanie zostaly
sporza_dzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o ktorym mowa w § 3, dokonuje sie,
opatruja_c odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Odpisy pelnomocnictwa lub odpisy innych dokumentow wykazujacych umocowanie uwierzytelniane
elektronicznie s^ sporza_dzane w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt
l_ ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o inforrnatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne.
§ 4 W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie z^dac petnomocnictwa, jes'li
pemomocnikiem jest czlonek najblizszej rodziny lub domownik strony, a nie ma wajpliwosci co do istnienia i
zakresu upowaznienia do wystepowania w imieniu strony.
Art. 73 § 1 Strona ma prawo wgl^du w akta sprawy, sporz^dzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to
przysluguje rowniez po zakonczeniu postepowania.
§ la. CzynnoSci okreslone w § 1 s^ dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci
pracownika tego organu.
§ Ib Wgla_d w akta sprawy w przypadku, o ktorym mowa w art. 236 § 2, nastepuje z pominieciem danych
osobowych osoby skladaj^cej skarge.
§ 2 Strona moze z^dac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy
uwierzytelnionych odpisow, o ile jest to uzasadnione waznym interesem strony.
§ 3 Organ administracji publicznej moze zapewnic stronie dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w § 1, w swoim
systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposob okreslony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne.

