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WNIOSEK

37/2021 - wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku wnioskujemy o 

udostępnienie dokumentacji dotyczącej wycinki drzew położonych przy drodze powiatowej nr 1046C Błądzim - 

Drzycim - Laskowice

W szczególności prosimy o udostępnienie:

- wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew wraz z załącznikami, 

- zgody udzielonej przez właścicieli lub współwłaścicieli działek zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody,

- decyzji zezwalających na wycięcie drzew,

- protokołów oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną,

- korespondencji dotyczącej sprawy

- innych dokumentów związanych ze sprawą: opinii, uzgodnień itp.

Prosimy o możliwie szybkie udostępnienie skanów dokumentów poprzez: 

- przesłanie ich drogą elektroniczną na adres mailowy: zielonomi@modrzew.org.pl

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Art. 15. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianie informacji o 

środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, 

którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we 

wniosku. Zgodnie z przytoczoną ustawą wyżej wymienione informacje (które powinny być opublikowane w 

publicznie dostępnym wykazie danych) powinny być udostępnione niezwłocznie w okresie nie dłuższym niż 3 dni. 

Prosimy również o podanie numeru konta, na które należy dokonać wpłaty za udostępnienie informacji o 

środowisku.

Z poważaniem, 

Marzena Błaszczyk i Łukasz Sołtys,

Członkowie Zarządu zgodnie z zasadą reprezentacji stowarzyszenia

-- 
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Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Daty złożenia podpisu:

2021-03-26T18:45:42.706+01:002021-03-26T19:30:49.451+01:00

Podpis elektroniczny

Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew

www.modrzew.org.pl | www.fb.com/MODrzewBydgoszcz
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tel. 661 226 240
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