
Grębocice, dnia 14.09.2020 r. 

ROŚiGN.6131.49.2020 

OBWIESZCZENIE  
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 55)  

zawiadamiam 

 

strony postępowania, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Właścicieli „ PROMYK” wszczęte zostało 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 645/3 obręb 

Grębocice, gm. Grębocice 

 

1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa trzypiennego – klon 

zwyczajny o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 50 cm, 49 cm, 43 cm rosnącego na 

dz. nr 645/3 obręb Grębocice, gm. Grębocice. 

 

2) Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w nawiązaniu do art. 83c ust. 1 ustawy 

o ochronie przyrody zawiadamiam, że w dniu 15.09.2020 r. o godz. 9.00 odbędą się oględziny w terenie, tj. na 

dz. 645/3 obręb Grębocice, gm. Grębocice. Wskazany termin oględzin został wyznaczony zgodnie z prośbą 

wnioskodawcy. 

3) Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 79 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo brać udział 

w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. 

Ponadto organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań.  

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz 

zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, które można wnosić w formie pisemnej, 

ustnej do protokołu czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie 

Urzędu Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice w godzinach  pracy Urzędu. 

 

 

          Wójt Gminy Grębocice 

            /-/ Roman Jabłoński 

 

Otrzymują: 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli „PROMYK” 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa 

3. a/a 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na: 

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice 
- w pobliżu miejsca zamierzonego usunięcia drzewa (tablica ogłoszeń spółdzielni) 

- BIP Urzędu Gminy Grębocice 


