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Prezydent Miasta Stargard

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

tel +48 31 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzedQRum.stargard.pl

TK-1I.6131.184.2020.2

Data:

27.11.2020 roku

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10, 35 $ 3, art. 36, art. 37, art.49, art. 61 $1 i $4, art. 79 ustawy
z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256

ze zmianami),

art. 83 a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2020 r., poz.55 ze zmianami),

zawiadamiam

(właścicieli nieruchomości oznaczonej
Stargard, ul. Kwiatowa nr 1),
1.

o

wszczęciu

postępowania

w

strony postępowania

numerem

sprawie

ewidencyjnym

wydania

374

zezwolenia

obręb

na

Nr

1

usunięcie

miasta
drzewa

rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 374 obręb
Nr 1
miasta Stargard, ul. Kwiatowa nr 1,
2. o przeprowadzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz.11.00 oględzin wniosko
wanego
drzewa. Miejsce spotkania ul. Kwiatowa nr 1 w Stargardzie,
3. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, z uwagi na konieczność dokonani
a oględzin
w terenie, zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się
nowy
termin załatwienia sprawy na dzień 24 stycznia 2021 r.
4. Stronom
postępowania
służy
prawo
wniesienia
ponaglenia
na
przewlekłość
postępowania lub bezczynność organu.
Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenu
nieruchomości jest Prezydent Miasta Stargard.

Z

wnioskiem

o

wydanie

zezwolenia

na

usunięcie

drzewa

rosnącego

na

terenie

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 374 obręb Nr 1 miasta
Stargard,
ul. Kwiatowa 1 wraz ze złożoną dokumentacją można się zapoznać w Biurze
Obsługi
Klienta
Urzędu
Miejskiego
przy
ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie,
po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą

sprawę,

pod nr tel. (291) 5776701

w terminie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 11 grudnia 2020 r.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu
Miejskiego, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, albo
za pomocą
środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o
podpisie

elektronicznym
wycinka drzew.

—

na

adres:

urzad©um.stargard.pl

—w temacie

wniosku

należy

Wnioskodawca : Spółdzielnia Mieszkaniowa, os. Zachód A 7, 73-110 Stargard.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Stargard.

Zawiadomienie uważa się za dokonane

www.stargard.pl

wpisać:

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

-

