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SAMORZĄDOWE KOLEGIUM 
ODWOŁAWCZE 
w KIELCACH 

Znak: SKO.PZ- 71/2786/450/2019 	 Kielce, dnia 3 lipca 2019 r. 

OBWIESZCZENIE 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 54 § 4 i art. 33 § 
la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1302 ze zm.) 

z awiadamia 

że przy piśmie z dnia 3 lipca 2019r., znak: j.w. przekazało do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargę  P4 Sp z o.o. z siedzibą  w Warszawie, na decyzję  
Kolegium z dnia 26 kwietnia 2019r., znak: SKO.PZ-71/356/20/2019 o odmowie stwierdzenia 
nieważności decyzji Kolegium z dnia 30 listopada 2018r., znak: SKO.PZ- 71/4024/444/2018, 
w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Wójta Gminy Złota z dnia 08.03.2018r. znak: GPI-
I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego 
pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną  
infrastrukturą  techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota i 
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ, wraz z aktami sprawy i 
odpowiedzią  na zarzuty podniesione w skardze. 

Z treścią  pisma zainteresowane strony mogą  zapoznać  się  w siedzibie Kolegium, Aleja 
IX Wieków Kielc 3 budynek C-1, III piętro, pokój 314. 

Obwieszczenie zostaje wywieszone w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Kielcach na okres 14 dni. 
Obwieszczenie zostaje także wywieszone na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy Złota, Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Złota. 

Pouczenie: 

Art. 33* la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
stanowi, że jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej 
są  zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób 
publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział  w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania 
sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed 
rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania. 

Zgodnie z art. 54 4 ww. ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 33 la, organ zawiadamia o 
przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią  na skargę  przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie 
internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o, treści tego przepisu. 

Data wywieszenia. 	  

Data zdjęcia. 	  
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