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TK-II.6131.198.2017.4    
 
        O B W I E S Z C Z E N I E 

 
 
Zgodnie z art. 10, art. 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 2017r.,poz.1257), art. 83 a ust.7 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz.2134 ze zm.)  

 
z a w i a d a m i a m  strony postępowania 

(właścicieli nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem  170/2  obr.23  przy ul. Czesława Tańskiego 17b   
w Stargardzie) 

 
1. o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie 

nieruchomości oznaczonej numerem 170/2 obr.23, przy ul. Czesława Tańskiego 17b   w Stargardzie, 
2. o przeprowadzeniu w dniu 14 grudnia  2017r. o godz.12.30 oględzin wnioskowanych drzew. Miejsce 

spotkania przy ul. Czesława Tańskiego 17b w Stargardzie, 
3. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, z uwagi na konieczność dokonania oględzin w terenie        

i zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia 
sprawy na dzień 31 stycznia 2018r.  

4. Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia na przewlekłość postępowania lub 
bezczynność organu. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej 
numerem 170/2 obr.23, przy ul. Czesława Tańskiego 17b w Stargardzie wraz ze złożoną dokumentacją, 
znajduje się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie.  
Wnioskodawca: Zarząd i Administracja Nieruchomościami Spółka z o.o. – zarządca nieruchomości  przy       
ul. Czesława Tańskiego 17b w Stargardzie. 

 
Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości             
jest Prezydent Miasta Stargard. W terminie od dnia 05 grudnia 2017r. do dnia 20 grudnia 2017r. można  
zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego      
przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie. 
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 – na adres: 
urzad@um.stargard.pl –w temacie wniosku należy wpisać: wycinka drzew.  
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Stargard. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

      
   

      
  
Z up. Prezydenta Miasta 

                      Waldemar Kolasiński 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej                
             i Ochrony Środowiska   
         

 
 

 


