SKO-3983/122-S/21
KOLEGIUM ODWOtAWC?
Al. Niepodlegtosd 7, S3 068 327 1 4 :
45-048
ZIELONAGOR.

z dnia 29.10.2021 r.
Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej Gorze, dzialaj^c na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust.3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie., udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
247) podaje do publicznej wiadomosci informacje, ze w dniu 29.10.2021 r., po zapoznaniu sie z aktami sprawy z
zazalenia wniesionego przez osobe fizyczn^ na postanowienie Wqjta Gminy Sk^pe z dnia 25.06.2021 r., znak:
GP.6220.7. 7.2021 w przedmiocie stwierdzenia obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla planowanego do realizacji przedsiewziecia polegajqcego na wykonaniu urz^dzenia umozliwiaj^cego pobor
wod podziemnych o zdolnosci poboru 49 m3/h oraz gospodarowaniu wod^ w rolnictwie na dzialce oznaczonej nr
geodezyjnym 405/89, obreb Radoszyn, gmina Sk^pe, uchylilo w calosci zaskarzone postanowienie i przekazalo
sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w B1P oraz na tablicy ogioszeri Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego w
Zielonej Gorze. Z tresci^ w/w pisma mozna zapoznac sie w siedzibie Kolegium, Zielona Gora, Al. Niepodleglosci
7, od poniedziatku do pi^tku w godzinach 900-1500 (parter - sekretariat).

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. - wyci^g):
Art. 49 § 1 Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej moze nastajtic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia
zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzien, w ktorym nastapilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej wskazuje si§ w tresci tego obwieszczenia, ogloszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w ktorym nasta_pilo publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogloszenie 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 ktorej mowa w art. 49 § 1, jezeli w post^powaniu bierze udzial
wiecej niz dwadziescia stron. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne
wobec stron, ktore zostafy na pismie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w okreslony 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, niezwtocznie, 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 umozliwiaj^ udostepnienia 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 sposob 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. Pehiomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadaj^ca zdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2 Pemomocnictwo powinno bye udzielone na pismie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgloszone do protokolu.
§ 2a Pemomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno bye opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3 Pemomocnik dola_cza do akt oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis pehiomocnictwa. Adwokat, radca prawny,
rzecznik patentowy, a takze doradca podatkowy mog^ sami uwierzytelnic odpis udzielonego im pemomocnictwa oraz
odpisy innych dokumentow wykazuj^cych ich umocowanie. Organ administracji publicznej moze w razie wajpliwosci
zaza_dac urzedowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 3a Jezeli odpis pemomocnictwa lub odpisy innych dokumentow wykazujaxych umocowanie zostafy sporz^dzone w
formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o ktorym mowa w § 3, dokonuje sie, opatruj^c odpisy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pemomocnictwa lub
odpisy innych dokumentow wykazuj^cych umocowanie uwierzytelniane elektronicznie s^ sporz^dzane w formatach danych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 8 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnosci podmiotow realizuja_cych zadania publiczne.

§ 4 W'sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zadac pefaiomocnictwa, jesli pehiomocnikiem jest
czionek najblizszej rodziny lub domownik strony, a nie ma watpliwosci 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 53 dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci pracownika tego
organu,
§ Ib Wgl^d w akta sprawy w przypadku, o ktorym mowa w art. 236 § 2, nastepuje z pominieciem danych osobowych
osoby skiadaj^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.

