SAMORZADOWE
KOLEGIUM ODWOtAWCZI
Al. Niepodteglosd 7, E» 0683271450

65-048

Z1ELONAG6RA

NIP 973-04-38-239

SKO'- 3739/140-L/22

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2022 r.
Samorz^dowe Kolegium Odwotewcze w Zielonej Gorze, dziatej^c na podstawie
art. 54 § 4 w zwi^zku z art.33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia Prawo o postepowaniu
przed salami administracyjnymi, zwanej dalej: ,,p.p.s.a.", w zwiqzku z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego zawiadamia o
przekazaniu do Wojewodzkiego Sa/Ju Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi z
dnia 31 maja 2022 r. wniesionej w dniu 31 maja 2022 r. (data wptywu do Kolegium )
przez SUN FARM Sp. z o.o. z siedzib^ we Wroctawiu przy Alei Lipowej 32
reprezentowan^ przez Pana Przemystewa Siuchninskiego na decyzje z dnia 14
kwietnia 2022 r. r. znak: SKO-2183/82-L/22 utrzymuja.ca. w mocy decyzje z dnia 23
lutego 2022 r. znak: RN.6730.215.2021 Wojta Gminy Nowa Sol w przedmiocie
odmowy ustalenia warunk6w zabudowy dla inwestycji polegaj^cej na budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturq towarzysza.c^ na dziattcach nr
ewid. 340/10, 340/11, 340/12, 340/13, 340/14, 340/15, 340/16, 340/17, 340/18, 340/19,
340/20, 340/21, 340/22, 340/23, 340/24, 340/25, 340/26, 340/27, 340/27, 340/28,
340/29, 340/30, 340/31, 340/32, 340/33, 340/34, 340/35, 340/36, 340/37, 340/38,
340/39, 340/40, 340/41 polozonych w obrebie Lubieszow ,gmina Nowa Sol wraz z
aktami sprawy oraz odpowiedzia. na skarge.
Jednoczesnie Kolegium informuje, ze w mysl art. 33 § 1a p.p.s.a., jezeli przepis
szczegolny przewiduje, ze strony postepowania przed organem administracji
publicznej sa. zawiadamiane o aktach lub innych czynnosciach tego organu przez
obwieszczenie lub w inny sposob publicznego ogteszania, osoba, ktora brate udzial w
postepowaniu i nie wnioste skargi, a wynik postepowania s^dowego dotyczy jej
interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jezeli
przed rozpoczeciem rozprawy ztozy wniosek o przysta.pienie do postepowania.
Obwieszczenie podlega ogtoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogtoszeh
Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze.

