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dot. sprawy: WOS.6131.1.192.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) Burmistrz

Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, że w dniu 26 września 2022 roku otrzymał zgłoszenie

zamiaru usunięcia drzewa z terenu działki numer  82/6 obręb Paczkowo  przy ul. Szkolnej

7/11.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) Burmistrz Miasta i Gminy

Swarzędz zawiadamia, że w dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godzinie 14:30

zostaną  przeprowadzone  oględziny  terenowe.  Na  miejsce  spotkania  wyznacza  się  teren

działki numer 82/6 w miejscowości Paczkowo przy ul. Szkolnej 7/11.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 wyżej cytowanej ustawy Burmistrz Miasta i Gminy

Swarzędz informuje, iż stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych

materiałów i  dowodów oraz zgłoszonych żądań,  jak również czynnego udziału w każdym

stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz

sporządzania z nich notatek i odpisów.

Z  aktami  sprawy  można  zapoznać  się  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu,

ul. Poznańska 25 (Wydział Ochrony Środowiska - pokój 214), w poniedziałki w godz. 08:00 -

16:00, w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa

się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- BIP

3. aa.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kierył, tel. 61 65 12 403
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