
§połdzielnia Mi*szkaniowa NADOBHZE

Głogów, dnia 23.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodrze" w Głogowie - Administracja Osiedla ,,Chtobry" dzińĄąc

na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 roku o ochronie prryrody, informuje

mieszkńców Nieruchomości Nr 05, położonej w Głogowie ptzy ulicy Armii Krajowej l7-I7h,

l9-19e, Wojska Polskiego l1-11f i 13-13h, nr geod. dzińkl: 276118 obręb IV Chrobry o zatrtiatze

ńożęniawlJrzędzie Miasta Głogowa wniosku o wydanie zęnłolęniana ustrnięcie drzewa:

1. Klon jesionolistny - obwód pnia mierzony na wysokości l30 cm I47 cm,
2. Klon jesionolistny - obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm I44 cm.

Z projektem wniosku mozrlazapoznaó się w Administracji Osiedla,,Chrobry" z siedzibąprzy ulicy
Gustawa Morcinka 8, w którym zawarto szczegółową informację o miejscu usytuowania drzewa
w obrębie ww. Nieruchomości oraz określono przlcTqę, dla której wskazuje się je do usunięcia
(informacj ę można uzyskaó telefonicznie pod numerem : (76- 8 5 -20- 83 5 ).

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodtze" w Głogowie jednocześnie informuj e, że zainteresowane

osoby mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 23.02.20l8t

Po tym terminie wniosek zostanie złożony wUrzędzie Miasta Głogowa.
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Głogów, dnia 23.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodtze" w Głogowie - Administracja Osiedla ,,Chrobry" dzińając

na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje

mieszkńców Nieruchomości Nr 06, położonej w Głogowię przy ulicy Armii Krajowej 1-lE i 9-gE,

nrgeod. dzińek:279ll0i279l4 obręb tV Chrobry ozarriatzezłożeniawTJrzędzieMiastaGłogowa

wniosku o wydanie zezwolęńana usunięci e drzewa:

l. Lipa drobnolistna - obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm l13 cm ( na wys. 130 cm 99 cm),

Z projektem wniosku można zapoznać się w Administracji Osiedla ,,Chrobry" z siedzibąprzy ulicy

Gustawa MorciŃa 8, w którym zawarto szczegółową informację o miejscu usytuowania drzewa

w obrębie ww. Nieruchomości oraz określorlo przyczynę, dla któĘ wskazuje się je do usunięcia

(informacj ę mozna uzyskaó telefonicznie pod nrrmerem : (76- 8 5 -2 0 - 8 3 5 ).

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodtze" w Głogowie jednocześnię informuje, że zainteresowane

osoby mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 23.02.20I8t

Po tym terminię wniosek zostanie ńożony wUrzędzie Miasta Głogowa.
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Głogów, dnia 23.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodrzę" w Głogowie - Administracja Osiedla ,,Chrobry" dzińając

na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje

mieszkńców Nieruchomości Nr 02, położonej w Głogowie przy ulicy Armii Krajowej 7,11,13,

nr geod. działl<t:27912 obręb IV Chrobry o zariarzę złożeńawUrzędzie Miasta Głogowa wniosku

o wydanie zezwo|eńana usunięcie drzewa:

1. Topola mieszańcowa - obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm 195 cm

Z projektem wniosku możmazapoznać się w Administracji Osiedla,,Chrobry" z siedzibąprzy ulicy
Gustawa MorciŃa 8, w któ4rm zawarto szczegółową informację o miejscu usytuowania dtzewa
w obrębie ww. Nieruchomości oraz określono przycTqę, dla której wskazuje się je do usunięcia
(informacj ę możma uzyskaó telefonicznie pod numerem : (76- 8 5 -2 0- 8 3 5 ).

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodtze" w Głogowie jednocześnie informuje, że zainteresowane

osoby mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 23.02.2018r

Po tym terminie wniosek zostanie złożony wUrzędzie Miasta Głogowa.
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