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8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
Dzialalqc na podstawie
(tj.: DzU.z 2015r., poz. 1045,2p6 . zm.) atakze ari. 104 $l i2,an. 155 oraz art. 107 $ 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postppowania administracyjnego (t.: Dz. U. z20l3r poz.267 zp6in. zm)
orzekam
Zmienid na wniosek strony tj.: Gminy Bltom w imieniu kt6rej dziala Miejski Zarzqd Zieleni
i Gospodarki Komunalnej, z siedzib4 w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, reprezentowany przez
Dyrektora Paniq Ewg Nazarewicz, dzialajqcq z upowa2nienia Prezydenta Miasta Byomta
(pelnomocnictwo nr 689 z dnia 31 grudnia 2013r.) zapis punktu 2 orzeczenia decyzji Prezydentz
Miasta Byomia nr 21P.6131.372.2014 z dnia 03 wrzesnia 2014r., zezwalajqcej na usunigcie 104
drzew gat. lisciastego ozdobnego oraz 103m2 krzew6w gat. ozdobnych rosn4cych w pasie zieleni
miejskiej- pas ruchu drogowego drogi publicznej przy ul. Pilkarskiej na dzialce o nr geodez.:
Z0rSl203 w Bytomiu, w zakresie wyznaczoDego terminu usunigcia drzew i krzew6w na w/wym
terenie. Wobec powyzszego punkt 2 orzeczenia decyzji ZlP.613l.372.2Ol4 z dnia 03 wrze5nia 2014r.
o brzmieniu:

2.Wyznaczyi termin usunigcia drzew i krzew6w do dnia 3l grudnia 2015r.

Un4d Mielski w B)'trruru
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zmienia sig na:
2.Wyznaczyt lermin usunigcia drzew i krzew6w do dnia

3l grudnia

2016r.
L.O2..

Pozostala

tre5i decyzii Z,LP.6131.372.2014 z dnia 03 wrze6nia 2014r'

beapa,ligtt,

Uzasadnienie
Zmiana decyzji ostatecznej, na mocy kt6rej Strona nabyla prawo stala sig mo2liwa, poniewaz
Wnioskodawci dnia t6 listopada 2014r. ( l8 listopada br. data wplyrNu pisma do tutejszej Kancelarii,
znak: MZZ\GK.712| .3.127 .2015 L.dz 573512015) wyst4pil pisemnie z podaniem o zmianQ orzeczenra
decyzji w zakresie wyznaczonego terminu usunigcia drzew i krzew6w, pro5bq swq motywujqc
braliem srodk6w finansowych na ten cel do korica roku bud2etowego. Poniewa2 decyzja uwzglEdnia
w calo{ci 2qdanie strony tut. Organ odstgpuje od uzasadnienia decyzji. W tym stanie rzeczy i prawa
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shtLy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kolegium
inie czternastu
Odwolawczego w Katowicach za po6rednictwem Prezydenta Miasta Bltomia, w
dni od daty jej otrzymania.
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Otrzymuje:
t.MLjsti Zarz4A Ziclcni
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cospodarki Komunalngj. ul. Smolenia 35.41-902 Uytom (znakr M7'7'iGK.'7021.3.127 2l\15

L.dL.5735/2015)
Do wiadomoSci:
1.7,1P-alB.
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l3 gl i 3 k.p.a.,
postanawiam

sprostowai oczywist4 pomylkp zawartq w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia ZlP.6131.372.2014 z dnia
03 wrzeSnia 2014r. zezwalaj4cej Gminie Bltom w imieniu kt6rej dziala Miejski Zarzqd Zieleni
i Gospodarki Komunalnej, z siedzib4 w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, reprezentowany przez Dyrektora Paniq
Ewg Nazarewicz, dzialajqcq z upowaznienia Prezydenta Miasta Bytomia (pelnomocnictwo nr 689 z dnia 3l
grudnia 2013r.), na usunigcie poprzez wycinkE 104 drzew gat. li5ciastego ozdobnego oraz 103m'? krzew6w
gat. ozdobnych rosnqcych w pasie zieleni miejskiej- pas ruchu drogowego drogi publicznej przy ul. Pi.lkarskiej
na dzialce o nr geodez.: 2028/203 w Bytomiu.
Sprostowania dokonuje sig w nastQpuj4cy spos6b:

I.W czgSci orzekaj4cej zmieni6 liczbq nasadzeri krzew6w okreSlonych w pkt. 6 ze l03m'na 103 sztuki krzew6w
gat. ozdobnego oraz w uzasadnieniu decyzji zrnienii zapis trzeciego od kofica zdania, w kt6rym okre6lono ilo5i
krzew6w do nasadzeri rekompensaty przyrodniczej z 103m':na 103 sztuki

II.

Pozostale warunki decyzj i Prezydenta Miasta Bytomia ZIP.613l .372.2014 zdnia03 wrze5nia 2014r. pozostajq
bez zmian.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie wydaje siq w zwi4zku omylkowo umieszczonym zapisem dotyczqcy liczby nasadzeri
zastgpczych. W zwiqzku z powyzszym ulega sprostowaniu zapis zawarty w decyzj i Prezydenta Miasta B)'tomia
ZIP.61313722014 z dnia 03 wrzeSnia 2014r., co skutkuje wydaniem niniejszego postanowienia.
Pouczenie

Na niniejsze

postanowienie sluzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Samorzqdowego Kolegium
w terminie siedmiu dni od daty otrzymania

Odwolawczego za po6rednictwem Prerydenta Miasta Bltomia,
niniejszego postanowienia.
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Otrzymuje:

l.Miejski Zaz4d Zieleni
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