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Głogów, dnia 13-12-2017r.

ZAWIADOMIENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,§adodrze" w Głogowie - Administracja Osiedla Kopernik A, dziŃając na

podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 loryietnia 2004 roku o ochronie prryrody, informuje mieszkańców

Nieruchomości Nr 1, położonej w Głogowie prry ulicy Andromedy 1 -5, Andromedy 7-15, Andromedy 17-

2l nr geod. dziŃki 40; 4l; 4314 obręb XVII, o zamiarze ńożęnia w Utzędzie Miasta Głogowa wniosku

o wydanie zęz;wolęniana usunięcie następujących drzew:

Lp

wskazana

na

załączniku
- mapie

poglądowej

Nazwa gatunku

(nazwa rodzajowa i
epitet gatunkowy)

Obwód pnia drzewa [cm]

mierzony na wysokości

5cm
oraz na wysokości 130 cm

- w przypadku drzew, na

których usunięcie jest

wymagane zezwolenie

powierzchnia

krzewów [m2I

Zgoda na

usunięcie /
przesadzenie

1. Klon srebrzysty 3j0 cm
(272 cm na wys. 1j0 cm)

usunięcie

2. Świerk pospolity 57 cm

(42 cm na wyllj? cm)

usunlęcle

Z projektem wniosku moźna zapomaó się w Administracji Osiedla Kopernik A z siedzibą przy ulicy
perseusza 2, w którym zav,łarto szczegółową informację o miejscu usytuowania dtzew w obrębie ww.

Nięruchomości oraz okręślono przyarynę, dla której wskazuje się je do usunięcia (informację można

uzyskaó telefonicznie pod nume r em 7 6 l 8 520 84 5 ).

Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Nadodrze" w Głogowie jednocześnię informuje, że zainteresowane osoby mogą

zg}aszaó uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia l3_01_2018 r
po konsultacjach społecznychwniosek zostanie złożony wUrzędzie Miasta Głogowa.
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( pieczęć i podpis )
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Głogów, dnia 13-12-2017t.

ZAWIADOMIENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,§adodrze" w Głogowie - Administracja osiedla KoPernik A, działając na

podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie ptzyrody, informuje mieszkańców

Nieruchomości Nr 3, połozonej w Głogowie przy ulicy Andromedy 2 _ I0, Andromedy tż _ż0, Andromedy

2ż _ 30, Andromedy 32 _ 40, Andromedy 4ż - 50 nr geod. dziŃki 3212 obręb XVII, o zamiarzę ńoŻenia

w lJrzędzieMiasta Głogowa wniosku o wydanie zętwoleniana usunięcie nastęPującYch drzew:

z projektem wniosku można zapoznaó się w Administracji osiedla kopemik A z siedzibą przy ulicy

Perseusza 2, w lćórym za,warto szczegółową informację o miejscu usytuowania drzęvł w obrębie ww,

Nieruchomości oraz określono przyczynę, dla której wskazuje się je do usunięcia (informację można

uzyskaó telefonicznie pod nume r em: 7 6 l 8 520 84 5 ),

spółdzielnia Mieszkaniowa,,Nadodrze" w Głogowie jednoczęśnie informuje, Że zainteresowane osoby mogą

zg}aszaćuwagi w przedmiotowej sprawię w terminie do dnia 13_01_2018 r

Po konsultacjach społecznych wniosek zostanie złożony w Urzędzie Miasta Głogowa.K l":*_$!fit::1?::

Zgoda na

usunięcie /
przesadzenie

powierzchnia

krzewów [m2]

Obwód pnia drzewa [cm]

mierzony na wysokości

5cm
oraz na wysokości 130 cm

- w przypadku drzew, na

których usunięcie jest

wymagane zezwolenie

Nazwa gatunku

(nazwa rodzajowa i

epitet gatunkowy)

L.p

wskazana

na załączniku
- mapie

poglądowej

98 cm

(80 cm na wys.130 cm)

156 cm ( 120 cm na wys.

130cm)

( pieczęć i podpis )
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Głogów, dnia 13-12-2017r.

ZAWIADOMIENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodrze" w Głogowie - Administracja Osiedla Kopernik A, dzińając na podstawie ań.

83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie ptryrody, informuje mieszkańców Nieruchomości Nr 4,

połozonej w Głogowie przy ulicy Keplera 2 - 4, Keplera 6 - 8, nr geod. działki 3212 obręb XVII, o zariarzę złożenia w
IJrzędzie Miasta Głogowa wniosku o wydanie zęzwoleniana usunięcie następujących drzew:

Lp.

wskazana

na załączniku

- mapie
po8lądowej

Nazwa gatunku

(nazwa rodzajowa i
epitet gatunkowy)

Obwód pnia drzewa [cm]
mierzony na wysokości 5 cm

oraz na wysokości 130 cm

- w przypadku drzew, na

których usunięcie jest

wymagane zezwolenie

powierzchnia

krzewów [m2]

Zgoda na

usunięcie /
przesadzenie

1. Robinia akacjowa 732 cm (80cm, na wys. 130 cm) usunlęcle

2, Robinia akacjowa 773 cm (142 cm na wys, 730 cm,) usunięcie

3. Robinia akacjowa 784 cm (150 cm na wys. 130 cm) usunlęcle

4. Robinio akacjowa 756 cm ( 121cm na wys,130 cm) usunięcie

5. Robinia akacjowa 770 cm (742 cm na wys, 1j0 cm) usunięcie

6. Robinia akacjowa 210 cm (184 cm na wys. 730 cm) usunięcie

7. Robinia akacjowa 760 cm (148 cm na wys. 1j0 cm) usunięcie

Z projektem wniosku moż]na zapoznać się w Administracji Osiedla Kopernik A z siedzibą przy ulicy Perseusza 2, w

którym zawarto szczegółową informację o miejscu usytuowania drzew w obrębie ww. Nieruchomości oraz olaeślono

przycTynę, dla której wskazuje się je do usunięcia (informację możra uzyskać telefonicznie pod numerem :

7618520845).

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodrze" w Głogowie jednocześnie informuje, że zainteresowane osoby mogą zgłaszać

uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 13-01-2018 r
Po konsultacjach społeczrych wniosek zostanie ńożony w Urzędzie Miasta Głogowa. KlE
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( pieczęć i podpis )
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Głogów, dnia 13 -12-2077 r.

ZAWIADOMIENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,§adodrze" w Głogowie - Administracja Osiedla Kopernik A, działając na

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

Nieruchomości Nr 7, położonej w Głogowie przy ulicy Perseusza 42 - 50, Perseusza 52 - 62, Perseusza 64 -
74, perseusza 88 - 96, nr geod, działki Il3; 4l4 obręb XVII, o zamiarzę ńożenia w Urzędzie Miasta Głogowa

wniosku o wydanie zerwolęniana usunięcie następujących drzew:

Z projektem wniosku można zapoznaó się w Administracji Osiedla Kopernik A z siedzibą przy ulicy
perseusza 2, w którym zawarto szczegółową informację o miejscu usytuowania drzew w obrębie ww.

Nieruchomości oraz określono przyczynę, dla której wskazuje się je do usunięcia (informację można

uzyskaó telefonicmie pod nume rem: 7 6 l 8520 845 ).

Spółdzielnia Mięszkaniowa ,J.{adodrze" w Głogowie jednocześnie informuj e, że zainteresowane osoby mogą

zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 13-01-2018 r
po konsultacjach społec znych wniosek zostanie ńożony w Urzędzie Miasta Głogowp., E R o W N i[-"@-s t e O l n

L.p

wskazana

na załączniku
- mapie

poglądowej

Nazwa gatunku

(nazwa rodzajowa i

epitet gatunkowy)

Obwód pnia drzewa [cm]

mierzony na wysokości 5 cm

oraz na wysokości 130 cm

- w przypadku drzew, na których usunięcie

iest wymagane zezwolenie

powierzchnia

krzewów

Im']

Zgoda na

usunięcie /
przesadzenie

t. Śliwa wiśniowa 2 -

pniowa
66 cm

(34cm, 35 cm -no wys. 130 cm)

usunĘcle

2. Śliwa wiśniowa 3 -

pniowa

L42 cm

(56 cm, 53 cm, 72cm- na wys. 130 cm)

usunlęcrc

3. śliwa wiśniowa 89 cm

(71 cm- na wys. 130 cm)

usunięcie

4. Klon pospolity 1.06 cm

(86 cm na wys.1-30 cm)

usunĘcIe

5. Klon pospolity 103 cm

(76 cm na wys,].30 cm)

usunlęcle

( pieczęć i podpis )


