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Prudnlk, dnia 24.05,2019 r.

oBwlEszczENlE
oraz zglgszonych
o moiliwo6a wypowiedzenia sle co do zebranych dowod6w i materiat6w

iqda6

art lO 51iart 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' - Kodeks
p
postQpowani;;dministracyjnego (Dz U z 2018 poz 2096 z p6in zm, dalej: k a )wzwiazku
przyrody (Dz U z2O!8r' poz'
z art.'83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2Oo4 r' o ochronie
Dziatajqc na podstawie

1614 z p6in. zm., dalej : u o.P ),

zawiadamlam

i

material6w oraz
o morliwosci wypowiedzenia siQ co do zebranych dowodow
przed
zgloszonych iqda6 wierminie 7 dni od otrzymania niniejszeSo zawiadomienia
gatunku
krzew6w z
vfirdaniem decyz;i w sprawie uzyskania zezwolenia na usuniecie dw6ch
pod
nr
43 km20' obreb
lilak pospolity zterenu dzialki oznaczonej w ewidencji grunt6w
pruUnit iut. Langowskiego 17-19) na wniosek z dnia 18 04 20189 r' (wptyw: 23 04 2019 r')
ul Wyszyiskieco 1a'
Spdldzielni l\4ies;kaniowej w Prudniku z siedzibq 48-2OO Prudnik,
pok6j nr 2 isq
Akta postepowania znajdujq sie w Urzqdzie Miejskim w Prudniku'
-czw 7:15-15r15; pt 7:15-14:00'
dostepne w godzinach pracy Urzedu, tj. pn. 7:15-16:30; wt
o wydanie
Zgodnie z art. 79a S k p.a informuje, ie wnioskodawca we wniosku
bez
Podczas
zezwolenia zwr6cil sie o pozwolenie na usuniQcle dw6ch drzew z Satunku
do usuniecie rosliny sa
ogledzin na gruncie dnia 2205 21fg r. ustalono, 2e wnioskowane
przekracza
r,r"r"*rri a tatunku lilak pospolity. Powierzchnia zajmowana przez krzewy nie
w zwiAzku z czvm organ
25 m2, a wiqc ich usuniecie nie podlega kontroli administracyjnej,
co bedzie skutkowaC
zamierza umorzyd postepowanie w przedmiocie wydania zezwolenia'
wvdaniem decyzji niezgodnej z zqdaniem strony'

l

Pouczenie
po uptywie 14 dni od dnia
Zgodnie z art. 49 k.p.a. dorqczenie uwaza siq za dokonane
publicznego ogJoszenla.
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