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OBWIESZCZENIE
z dnia 08.06.2022 r.
Samorz^dowe Kolegium Odwolawcze w Zlelonej Gorze, dzialaj^c na podstawie art. 54 § 1 i § 4 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j.Dz. U. z 2022 r.,
poz. 329) zawiadamia strony postepowania o przekazaniu do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego
w Gorzowie Wielkopolskim skargi wniesionej przez osoby fizyczne z dnia 25.03.2022 r. na decyzje
Samorzqdowego Kolegium Odwoiawczego z dnia 19.11.2021 r., nr SKO- 5421/176-S/21
utrzymujaca w mocy decyzje Burmistrza Kargowej z dnia 02.09.2021 r., znak: RTI.6220.4.2018 w
przedmiocie ustalenia srodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewziecia polegajqcego na budowie
stacji paliw wraz z infrastruktur^ na dzialce o nr ewid. 815 w miejscowosci Kargowa, gmina Kargowa
- miasto, powiat zielonogorski, "wojewodztwo lubuskie wraz z odpowiedzia na te skarge.
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w BIP oraz na tablicy ogloszen Samorzq.dowego 'Kolegium
Odwoiawczego w Zielonej Gorze.
POUCZENIE:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o post?powaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.wyciag)
Art. 33 § la. Jezeli przepis szczegqlny przewiduje, ze strony postejrowania przed organem administracji publicznej s^
zawiadamiane o aktach lub innych czynno^ciach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposob publicznego oglaszania,
osoba, ktora brala udzial w post^powaniu i nie wniosla skargi, a >vj'nik post^powania sqdowego dotyczy jej interesu
prawnego, jest uczestnikiem tego post^powania na prawach strony, jezeli przed rozpocz^ciem rozprawy zlozy wniosek
0 przystsjpienie do post|powania.
Art. 54, § 1. Skarg? do sadu administracyjnego wnosi si§ za posrednictwem organu, ktorego dzialanie, bezczynno^c lub
przewlekle prowadzenie post^powania jest przedmiotem skargi.
§ la. 24 Skarg? w formie dokumentu elektronicznego wnosi si^ do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu.
Przepis art. 49a stosuje si§ odpowiednio.
§ 2. Organ, o ktorym mowa w § 1, przekazuje skarg? sadowi wraz z kompletnymi i uporzadkowanymi aktami sprawy
1 odpowiedzi^ na skarg?, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skarg?
wniesion^ za posrednictwem konsula minister wtes'ciwy do spraw zagranicznych przekazuje sadowi wraz z kompletnymi i
uporzadkowanymi aktami sprawy i odpowiedzi^na skarg?, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie szescdziesi^ciu
dni od dnia jej otrzymania przez konsula.
§ 3. Organ, ktorego dzialanie, bezczynnosc lub przewlekle prowadzenie postejiowaniazaskarzono, moze w zakresie
swojej wla^ciwo^ci uwzglednic skarg? w calosci w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na
decyzj?, uwzgl^dniajac skarg? w calosci, organ uchyla zaskarzon^ decyzj? i wydaje now^ decyzj?. Uwzgl^dniajac skarg?,
organ stwierdza jednoczesnie, czj' dzialanie, bezczynnos'c' lub przewlekle prowadzenie post^powania mialy miejsce bez
podstawy prawnej albo z razacym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje si? odpowiednio.
§ 4. W przypadku, o ktorym mowa w art. 33 § la, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzijj
na skargg przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposob zwyczajowo przyjfty w
danej miejscowosci, pouczajqc o tresci tego przepisu.
§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob oraz szczegolowe
warunki przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedziq na skarg? do sadu przez organ, o ktorym mowa w § 1, oraz
ministra wlaSciwego do spraw zagranicznych przekazujacego'skarg? wniesion^ za posrednictwem konsula.
§ 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydajqc rozporzadzenie, o ktorym mowa w § 5, uwzgl^dni form? lub
postac, w ktorej zostala wniesiona skarga, postac akt sprawy, ktorej dotyczy skarga, oraz potrzeb? zachowania jednolitego
standardu i bezpieczenstwa przekazywanych akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skarg?.

