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OBWIESZCZENIE
z dnia 19 listopada 2021 r.

Samorz^dowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej Gorze, dziataja.c na podstawie art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j, Oz.U.
z 2021 r. poz. 741, ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22
wrzesnia 2021 r. ostatecznej decyzji Samorzaxiowego Kolegium Odwotawczego w Zieionej
Gorze, uchylaja.cej w catosci decyzj§ Burmistrza Kozuchowa z dnia 24 rnaja 2021 r., nr
11/20/21, znak: GK.6733.11.2020.2021.AP, zmieniaja.cej decyzj? tego organu z dnia 27 lipca
2020 r., nr 11/20, znak: GK.6733.11.2020.AP dla inwestycji dotycza.cej zagospodarowania
terenu polegaja.cej na urzaxizeniu zielonego skweru przy ul. Daszytiskiego - dz. nr ewid.:
487/1, 488/4, 488/5, 488/6, 488/7, 488/8, 488/9, 488/10, obreb 2 Kozuchow, i przekazuja.cej
sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Z decyzj^ oraz aktami dotycz^cymi przedmiotowej sprawy mozna zapoznac si§ w &.«
Samorzcjdowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze, Al. Niepodlegtosci 7, od
poniedziatku do pialku w godzinach 9.00 do 14.00.
Obwieszczenie podlega ogtoszeniu w BIP oraz na tablicy ogtoszeh Samorzaxlowego
Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze.
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wyciqg):
Art. 53 ust.1. O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach i decyzji kohczqcej postepowanie strony zawiadarnia sie vv drodze
obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci. Inwestora oraz wtascicieli i
uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktorych bedq lokalizowane inwestycje celu publicznego,
zawiadamia sie na pismie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - wyciqg):
Art.49. § 1. Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej rnoze nastqpic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej wtasciwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzieh, w ktorym nastapito publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogfoszenie lub udostepnienie pisma w
Biuietynie Informacji Publicznej wskazuje sie w tresci tego obwieszczenia, ogtoszenia lub w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zawiadomienie uwaza si$ za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia, w ktorym nastapito
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie iub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
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 wydat 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 umozliwiajq
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 niezwtocznie udostepniony.

