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Zdzieszowice, 20.10.2017r

GMR.6131.136.2017.SP
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) - cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)
zawiadamiam

że w dniu 18.10.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „RAMEDES” w Zdzieszowicach, z
siedzibą: 47-330 Zdzieszowice, ul. Fabryczna 46, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce nr 589/1, km.2 obręb:
Zdzieszowice, przy ul. Fabrycznej 46. Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w
Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A108, w godz. pracy urzędu tj. poniedziałku do
piątku 07.30-15.30.
W związku z powyższym, na podstawie art. 79 § 1 oraz w związku z art. 85 § 1 Kpa, zawiadamiam
że w dniu 14.11.2017r. o godz. 10:00 odbędą się oględziny drzew przy ul. Fabrycznej 46 dz. nr
589/1 k.m. 2 w Zdzieszowicach wnioskowanych do usunięcia.
Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Wspólnotę Mieszkaniową
„RAMEDES”, ul. Fabryczna 46,47-330 Zdzieszowice do stawienia się na rozprawę oraz okazania
przedmiotu oględzin
Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek w sprawie udzielenia
zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35
Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin drzew oraz zachowanie
terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach
organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 i 49a Kpa. Sprawa zostanie rozpatrzona do dnia
15.12.2017r.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia,
jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w
terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach
organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia”.
Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 20.10.2017 r. poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.zdzieszowice.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 3h
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 07.11.2017 r.
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