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Od: Jerzy Dereżyński <corem@o2.pl>
Do: Krzysztof Puzyna<webmaster@iddd.de>
Temat: Prawo- Samorządowe Kolegium

Odwoławcze
Data: 11 listopada 2007 17:55

Panie Krzysztofie przesyłam do wykorzystania. Samorządowe Kolegium jest organem do którego
należy wnieść odwołanie na etapie wszczęcia postępowania o lokalizacji masztu, tj. 
nie dpopełniono przepisów POŚ:
Art. 3 pkt.19) podaniu do publicznej wiadomości – rozumie się przez to ogłoszenie informacji, w sposób
zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu
miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy siedziba właściwego organu mieści się na
terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia – także przez
ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych
ze względu na przedmiot ogłoszenia;
Art. 32.

1. Przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ administracji właściwy do ich
wydania:

1) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując
jednocześnie miejsce i 21-dniowy termin ich składania, a w przypadku, o którym mowa w art. 60 ust. 1
pkt 1,

także informację o prowadzonym postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na
środowisko;<1a. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
pozostawia się bez rozpatrzenia.>

2) może przeprowadzić rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa; przepis art. 91 § 3
Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio;

3) rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.
2. Organ administracji właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału
społeczeństwa, w trybie określonym w niniejszym dziale.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, podanie do publicznej wiadomości powinno
nastąpić także poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do
wydania decyzji, jeśli organ ten prowadzi taką stronę.

Uchybienie ww przepisom wyklucza prawidłowe postępowanie z udziałem społeczeństwa a mianowicie :
Art. 31.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Art. 33.
1. Organizacje ekologiczne, które, uzasadniając to miejscem swojego działania, zgłoszą chęć
uczestniczenia w określonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa i
złożyły uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach
strony; przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
<1a. Zgłoszenie przez organizacje ekologiczne chęci uczestniczenia w postępowaniu powinno nastąpić
równocześnie ze złożeniem uwag lub wniosków, o których mowa w ust. 1; zgłoszenia chęci
uczestniczenia po zło-żeniu uwag lub wniosków nie uwzględnia się.>
2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy
zażalenie.
Pozdrowienia
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