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OBWIESZCZENIE 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
oraz o miejscu i terminie oględzin 

 

Na podstawie art. 61 § 4, art. 79 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23 ze zmianami), zwanej dalej 
K.p.a., w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(t.j. Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zmianami) 

  
zawiadamiam strony postępowania 

 

że w związku z wnioskiem z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 26 stycznia 2017 r.) 
Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego z siedzibą 
w Radomiu przy ul.  Zbrowskiego 104 zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o numerze 
ewidencyjnym 205/62 położonej w Radomiu przy ulicy Orląt Lwowskich 2. 

W związku z powyższym informuję, że w dniu 24.02.2017 r. o godz. 12.30 na
 
terenie  

ww. nieruchomości odbędą się oględziny wnioskowanego do usunięcia drzewa. 
 

Stosownie do art. 10 K.p.a. strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania. Strony postępowania  mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi 
w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, 
pokój nr 316, w godzinach urzędowania, tj. od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku. 
 

W związku z tym, że liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze 
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: 
 

• wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30 
 

• umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu 
http://bip.radom.pl w dziale środowisko-zieleń-obwieszczenia dotyczące drzew  
i krzewów.  

 

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia oględzin w terenie, zgodnie z art. 36 K.p.a., 
termin załatwienia niniejszej sprawy zostaje przedłużony do dnia 15.04.2017 r. 
 

Na podstawie art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania, 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 

    
/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia, mgr inż. Małgorzata Pietraszewska, kierownik Referatu 
Zieleni i Rolnictwa    
 

 



 
 

 

 


