STAROSTA SĘPOLEŃSKI
uł. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie, 26 października 2021 r.

RO.613.52.2021
I!
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 21 ust. 2 pkt.24 lit. f ustawy z dnia 3
października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 poz.247 z późn. zm )
zawiadamia się
że, z dniem 26.10.2021 r. po złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę: Wójta Sośna, w sprawie
wydania decyzji na:
Usunięcie drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Sośno tj.:
- działka nr 228/1 obręb 0012 Sośno, gmina Sośno, powiat sępoleński (jarząb szwedzki 6 szt. o
obwodach 100, 73, 85, 73, oraz 2 szt. dwoinek (67 i 75 oraz 63 i 71cm),

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i
zastrzeżenia.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest
siedziba:
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
uł. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),
W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7.30-15.30
we wtorki w godzinach: 7.30-16.00 oraz w piątek w godzinach: 7.30-15.00

Otrzymują:
1. Wnioskodawca - Gmina Sosno;
2. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim;
3. a/a.
Sp.: B. W.

STAROSTASĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

«
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RO.613.54.2021

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 21 ust. 2 pkt.24 lit. f ustawy z dnia 3
października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 poz.247 z późn. zm.)
zawiadamia się
|
'

że,'z dniem 26.10.2021 r. po złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę: Wójta Sośna, w sprawie
wydania decyzji na:
Usunięcie drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Sośno tj.:
- działka nr 48 obręb 0010 Sitno, gmina Sośno, powiat sępoleński (3 szt. topoli kanadyjskiej o
obwodzie: 278, 220, oraz dwoinka (260 i 250cm),

W związku z powyższym .informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania
zawiadomienia strony mogą zapoznąć się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i
zastrzeżenia.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest
siedziba:
o

„S

•

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),
W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7.30-15.30
we wtorki w godzinach: 7.30-16.00 oraz w piątek w godzinach: 7.30-15.00

Otrzymują:
1. Wnioskodawca - Gmina Sośno;
2. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim;
3. a/a.
Sp.: B. W.
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RO.613.53.2021

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 21 ust. 2 pkt.24 lit. f ustawy z dnia 3
października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 poz.247 z późn. zm.)
zawiadamia się
że, z dniem 26.10.2021 r. po złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę: Wójta Sośna, w sprawie
wydania decyzji na:
Usunięcie drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Sośno tj.:
- działka nr 74 obręb 0004 Mierucin, gmina Sośno, powiat sępoleński (1 szt. klonu zwyczajnego o
obwodzie 98cm,

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i
zastrzeżenia.
o

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest
siedziba:
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),
W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7.30-15.30
we wtorki w godzinach: 7.30-16.00 oraz w piątek w godzinach: 7.30-15.00

Otrzymują:
1. Wnioskodawca - Gmina Sośno;
2. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim;
3. a/a.
Sp.: B. W.

