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OBWIESZCZENIE 

 

w sprawie wydania decyzji dotyczącej usunięcia drzewa  
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zmianami), zwane 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. 2016 
poz. 2134 ze zmianami) 
 

zawiadamiam strony postępowania 
 

o wydaniu decyzji z dnia 28 marca 2017 r. znak: OŚR.6131.1058.2016.AP Spółdzielni 
Mieszkaniowej „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Radomiu przy ulicy 
Gębarzewskiej 15 nie zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku brzoza brodawkowata 
o obwodach pni: 94 cm i 83 cm z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 139/142 
(obręb 0080 Żakowice, arkusz 108) położonej w Radomiu przy ul. Kasandry 3. 
 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 III piętro pok. nr 316, w dniach  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 12.00.  
 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie                                
14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie 
decyzji. 
 

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

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.  

 

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

 
 


