
                                                         Płock, dnia 26 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,

 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na  wniosek  Płockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej Administracji Osiedla „Rembielińskiego” z siedzibą w Płocku przy ul.
Rajmunda Rembielińskiego 11 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Mariusza
Pakulskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jesion (Fraxinus sp.) o
obwodzie w pierśnicy 90 cm z działki  o numerze ewidencyjnym 394/75, obręb geodezyjny
Łukasiewicza  zlokalizowanej  przy  ulicy  Haliny  i  Stefana  Rutskich  6  stanowiącej  własność
Wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin
wnioskowanego  drzewa  na  dzień  27  sierpnia  2019  r.  na  godzinę  10.00  w  miejscu
planowanej wycinki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze
zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 września
2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz
przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie  z  art.  49  ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego  strony  mogą  być
zawiadomione  o  decyzjach  i  innych  czynnościach  organów  administracji  publicznej  przez
obwieszczenie  lub  w  inny  zwyczajowo  przyjęty  w  danej  miejscowości  sposób  publicznego
ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie
do 2 września 2019r.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska
w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi: 
Maciej Śliz  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach  27.07.2019r. - 09.08.2019r.


