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Sarnorza.dowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej Gorze, cziataj^c na podstawie art !53 ust 1
us'iawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (tj. Dz U.
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks post^oowania
administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia o wydan i w dniu 22
grudnia 2020 r. ostatecznej decyzji Samorzaxiowego Kolegium Odwotawczego w Z'ielonej
Gorze, uchylaja.cej w catosci decyzj? Burmistrza Sulechowa z dnia 13 listopada 2020 r. zrak
ZP.6733.25.2020 nr ZP.6733.27.2020 ustalajcjca. lokalizacje inwestycji celu ptblicznego
polegajaca. na budowie zewnetrznej instalacji wodociqgowej na dziatkach nr ewidercyjne 6,
9/7, 14/58, potozonych w obrebie miejscowosci Kruszyna w gminie Sulechow i przekazujqoej
sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Z decyzj^ oraz aktami dotycza,cymi przedmiotowej sprawy mozna zapoznac sie w siedzihie
Sarnor2:;=|dowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze, AI. Niepoelegioii.oi 7, yd
ponied;:iatku do pia.tku w godzinach 9.00 do 14.00.
Obwieszczenie podlega ogtoszeniu w BIP oraz na tablicy ogtoszeh Samor7.£dowe:jo
Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze.
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wyda.g):
Art. 53 ust.1. 0 wszcz^ciu post^powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwsjtycji csilu
pubiicznego oraz postanowieniach i decyzji koncza.cej postepowanie strony zawiadamia sie N droi.l«:e
obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci. Inwestora oraz wascicieli i
uzytkownik6w wieczystych nieruchomosci, na ktorych bedq lokalizowane inwestycje cel.i puoliczne:.o,
zawiadamia si^ na pismie.
Ustavi/a 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - wycia.g):
Art.49. § 1. Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynrosciach orgtnu
adrninistracji publicznej moze nasta.pic w formie pubiicznego obv^ieszczenia, w innej forrrie publiczncjo
ogteszenia zwyczajovi/o przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biulet^nisj Inform acji
Publicznej na stronie podmiotowej wtasciwego organu adrninistracji publicznej.
§ 2. Dzieh, w ktorym nasta.pito publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie lub udostepnierio p.srn;: w
Biuletynie informacji Publicznej wskazuje sie w tresci tego obwieszczenia, ogtoszenia lub w Biuletynie Inform jqi
Pjblicznej. Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w k-:6ryn nsst=pito
pubJczne: obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie lub udostepnienie pisrna w Biuletynie Informacj' PuDliczrie .
Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji iub posbinowieiiivi,
ktore pociiega zaskarzeniu, na wniosek strony, organ, ktory wydat decyzje lub postanowienie, niezwtccznie, nie
pozniej niz w terrninie 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 jnozliwiajg.
udostepr.ienia w taki sposob lub takiej formie.
§ 2. Jezeli decyzja lub postanowienie, o ktorych mowa w § 1, nie moga, bye udostepnione stronie w sposob Lib
formie okreslonych we wniosku, organ powiadamia o tym strone i wskazuje, w jaki sposob lub jakieij Ibrmie ocpis
decyzj: lib postanowienia moze bye niezwtocznie udostepniony.

