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OBWIESZCZENIE
z dnia 01.02.2021 r.

Samorzqdowe Kolegium OdwoJawcze w Zielonej Gorze, dziataja^c na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283) podaje do publicznej wiadomosci informacje, ze w dniu 01.02.2021 r., po rozpatrzeniu sprawy
z odwotenia wniesionego przez DEKA Sp. z o.o. od decyzji Wojta Gminy Brody z dnia 22.12.2020 r., znak:
IT.6220.6.2020 o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegaja.cej na budowie stacji paliw
ptynnych wraz z infrastruktura. towarzysza.ca. na dziatce nr 366 obreb 0016 Zasieki, jedn. ew.
081103_Brody umorzyto postepowanie odwotawcze . Z trescia. wydanego orzeczenia mozna zapoznac
sie w siedzibie tut. Kolegium, Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 7, od poniedziatku do pia_tku w godzinach
9°°-1500 (parter — sekretariat), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu udostepnienia akt tel.
68-327-14-50. Obwieszczenie podlega ogtoszeniu w BIP oraz na tablicy ogtoszeh Samorza_dowego
Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - wyciqg):
Art. 49 § 1 Jezeli szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej moze nastapic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogtoszenia
zwyczajowo przyjetej danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej wtesciwego organu administracji publicznej.
§ 2 Dzieri, w ktorym nastapilo publiczne Obwieszczenie. inne publiczne ogtoszenie lub udostepnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje si? w tresci tego obwieszczenia, ogtoszenia lub w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zawiadomienie uwaza si? za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia, w ktbrym nastapito publiczne
Obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 49a Poza przypadkami, o ktorych mowa w art. 49 organ moze dokonywac zawiadomienia o decyzjach i innych
czynnosciach organu administracji publicznej w formie, o ktbrej mowa w art. 49 § 1, je2eli w postepowaniu bierze
udziat wiecej niz dwadziescia stron. Jezeli przepis szczegdlny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim
przypadku skuteczne wobec stron, kt6re zostaty na pismie uprzedzone o zamiarze zawiadomienia ich w okreslony
sposob. Do zawiadomienia stosuje si? przepis art. 49 § 2.
Art. 49 b § 1 W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu,
ktore podlega zaskarzeniu, na wniosek strony, organ, kt6ry wydat decyzj? lub postanowienie, niezwtocznie, nie
pozniej ni2 w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostepnia stronie odpis decyzji lub postanowienia
w sposbb 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 ktbrych mowa w § 1, nie moga, bye udostepnione stronie w sposob lub
formie okreslonych we wniosku, organ powiadamia o tym stron? i wskazuje, w jaki spos6b lub jakiej formie odpis
decyzji lub postanowienia moze byd niezwtocznie udostepniony.
Art. 32 Strona moze dziatac przez peJnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania.
Art. 33 § 1. Petnomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadaja.ca zdolnosd do czynnosci prawnych.
§ 2 Pefnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgtoszone do
protokolu.
§ 2a PeJnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno bye opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3 Pefnomocnik dotqcza do akt oryginai lub urzedowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa. Adwokat, radca
prawny, rzecznik patentowy, a takze doradca podatkowy mogg^ sami uwierzytelnic odpis udzielonego im
petnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentbw wykazujqcych ich umocowanie. Organ administracji publicznej
moze w razie w^tpliwosci zaza.dac urzedowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 3a Jezeli odpis petnomocnictwa lub odpisy innych dokumentow wykazuj^cych umocowanie zostaty sporza.dzone
w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o ktbrym mowa w § 3, dokonuje si?, opatruja_c odpisy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pelnomocnictwa
iub odpisy innych dokumentow wykazuj^cych umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sa_ sporzg,dzane w

formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne.
§ 4 W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zqdac pefriomocnictwa, jesli
peinomocnikiem jest cztonek 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 wgla^du w akta sprawy, sporzqdzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to
przysfuguje rowniez po zakoiiczeniu post^powania.
§ 1a. Czynnosci okreslone w I s^ dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci pracownika
tego organu.
§ 1 b Wglqd w akta sprawy w przypadku, o ktorym mowa w art. 236 § 2, nastepuje z pominieciem danych osobowych
osoby sktedaja_cej skarge.
§ 2 Strona moze zqdac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akt sprawy lub wydaniajej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisow, o ilejestto 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 dziafalnosci podmiotow reafizuja_cych zadania pufaliczne.

