
Przystajń, dnia 30.01.2017 r.

INFORMACJA

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie
projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z

obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie

Działając na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 83f ust. 1b
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 z późn.
zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację  o  przystąpieniu  do  opracowania  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Przystajń  w  sprawie
określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich
usunięcie.

Projekt  uchwały  został  opracowany  w związku  z  nowelizacją  ustawy o  ochronie  przyrody,  która
umożliwiła  Radzie  Gminy  określenie  dodatkowych,  innych  niż  ustawowych  przypadków,  gdy
właściciel nieruchomości może usunąć drzewo lub krzew bez obowiązku złożenia wniosku i uzyskania
zezwolenia.

Informuję  wszystkich  zainteresowanych  o  możliwości  zapoznania  się  z projektem  uchwały
udostępnionym:

 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń) pokój nr 13 w
godzinach pracy urzędu,

 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu,
 na stronie internetowej www.gminaprzystajn.pl.

Ponadto zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości składania uwag i wniosków w
następujący sposób:

 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń,
 w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, pokój nr 13, w godzinach

pracy urzędu,
 za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail ug@gminaprzystajn.pl z dopiskiem
w temacie „uchwała – uwagi i wnioski”,

w  terminie  21  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia  niniejszego  zawiadomienia  tj.  do  dnia
20.02.2017 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przystajń.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
 udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu,
 ogłoszenie  informacji,  w sposób zwyczajowo przyjęty,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut.

Urzędu oraz na stronie internetowej www.gminaprzystajn.pl.
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