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OBWIESZCZENIE
NA
wNlosEK STRONY POSTEPOWANIA
o wszczqclu
w sPRAWIE WYDANIA ZEZWOI-ENIA NA USUNlqClE DRZEW
Z TERENU WSP6LNOTY MIESZKANIOWEJ NR 28 W CHORZOWIE
PRZY UL. KOCHANOWSKI€GO 9, 9A, 9b, 9(, 11, 13 ORAZ IUKASINSKIEGO 12

(odeks postepowanra
Na oodstawie art. 49 i 61 5 1 ustawY z dnia 14 czerwca 1960 roku pkt
l lit b' art T pkt l'
ust'
l
administracyinego (tekst jednolity Dz. U.2016, poz' 23), w zwlqzku z art 6
2 dnia 23 lipca 2003 r'
art. 89 pkt. 2, art. 9l ust 4 pkt 4 ustawY o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
L oraz ust T
(tekst jednolity Dz. U I2014 t, pol 1446 oftz z2Atst paz 3gl i714'l o'az art 83a ust
poz.
r.,
1651), slaski
jednolity
z
2015
Dz. u.
ustawi z dnia 16 kw etn a 2004 r. o ochronie przyrody (teksr
stronY ZZIoN 8atory
wolewddzki (onierwator Zabvtkdw !v Katowicach zawiad€mia, ie na wniosek
przY ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c'
5p. z o.o. w Chorzowie , za.zQdcy wsp6 noty Mieszkaniowej nr 28
11, 13 oraz lukasi6skiego 12 wszczete zostalo postqpowanie w sprawie:

w io<cl 1 rztukl oraz SMerk
wydan a zezwolenla na Llsuniqcie 3 sztuk drzew Bat I modrzew europeiski
wpisanej do
pospofity w i osci 2 sztuk z lerenu dzlaiki nr 143 6127 ptzy ul Kochanow5kiego 11 w Chorzowie'
w Chortowie-Batorym' decY4q
re estru zabvtkow, w rarnach ze5poiu zabudowY b!.rdynkow mlesrkalnych
2D
07 -2015 |
dt\ia
z
ttt
A/451115
w;jewddzklego Konserwatora ZabYtk6w w Katow cach
w dniach od 03 do 12
Wfalclciele i uiytkown cY wieczyici n eruchomoici oznaczonei nr 7436/27
wnioski' zapvtania
lutego 2016 r. w godtinach od 8do do 15on mog4 z"poznae sie z aktami sprawy' sklada'
Zabftkow
urzqdu
Ochronv
uiagi na pi<ml, bqdi ustnie clo p.otokolu w siedzibie wojew6dzki€go
w Katowrcach przy ul. Franc!skiei 12 (n!mer ielefonu 032 253 77 98)
Tre!i niniejszeSo zawladomienia ogtoszona zostala na stTonie . internetowej SleskieEo
p)' w Biuletynie Informacji
Wojewddzkiego Konr"r*utor" Zabytk6w w Katowicach (ww\'! wkz'katowice
(hltp:/wkz bip ovh or&/bip/)' na
Pu;licznej wojew6dzkiego Urzqdu Ochrony zabytkdw w Katowicach
przy u Francuskiej
tablicy ogiosze; w s edzibie woje!v6d?ki€go Urzqdu OchronY zabYtkdw w Katowicach
Miasta Chorzow
llrzedu
12, na t;licY oSloszei' w lJrzedlie Missta Chorzow oraz na stronie internetowej
{www,chorzow,eu).
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