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Stosownie d9 *. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 t., poz.267 z
PÓŹn. zm.) w związkll z art.74 ust.3 oraz art.7ż ust. 6 ustawy i dna3 pńdziemika 2008 r. o
udostęPnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. U. Nr I99,poi. 1227 zpóźn. zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze informuje

o wYdaniu w dniu 22lipca 2014 r. decyzji nr SKo/41 toŚ-2lt20l4 o uchyleniu zaskarżonej
decYzji z dnia 29 maja 2014 r. znak OS.7625.5-tltI0/14 wydanej prr", działającego Ź
uPowaŻnienia WÓjta Gminy Sulików Jego Zastępcę o u-o.re.rirr, jń bezprzedmiotówe,
PostęPowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o śródowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego 

"u budowie 1 Głównógo
Punktu Zasllania (GP3) oraz zespołu 22 siłowni wiatrowyórr , Órog i placów montżowych w
Gminie Sulików w Obrębie Bierna (dziaka Z4gt3,27Il4,293/1, ąEan,28lt2, 44515, śtltz,
590, 588/1 , 593,60513,60015,595) w obrębie Radzimów (dziaka: 338,347lI,34g,792,797,
790138) i Przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

_ W mYŚl PrzePisu ań.49 Kodeksu posĘpowańa administracyjnego, doręczenie uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. - -

Stosownie do art. 72.ust.6_ ustawy z dnia 3 paździerutika 2008r. o udostępnianiu informacji oŚrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeńsiwa w ochronie środowisfa oraz o ocenach
oddziałYwania na Środowisko (Dz. U. Nr I99,poz, 1227 zpóźn. zm.), ztreściąww. decyzji moma się
zaPoznaó w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11 wponiedziałki od 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Na decYzję niniejszą przysługuje sfronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego we Wrocławiu, w dwóch'egzemplarzach, w teńinie :o ani oa Óaty le;doręczenia, za PoŚrednictwem Samorządowego KoląiumOdwoławczego w Jeleniej Górze,ul. Górna
10-11, 58-500 Jelenia Góra.

|karqa Powinna czYniĆ zadośó wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawięraó:
1. wskazanie zaskarżonej decyzji,postanowienia, inqęgo akiu lub czynności,
2. ozlaczenie organu, którego działanialub bezczynności skarga dotyczy,
3. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Jelenia Góra, dnla?2Hpca 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w składzie:

Przewodniczący
Składu Orzekającego: Aleksandra Brylińsk

Członek: Agnieszka Mazurkiewicz (spr.)
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Członek: Henryk Bloch


