
ZAWIADOMIENTE

Prerydenta Miasta Bialegostoku dzialajqcego jako starosta wykonuj4cy zadania z zakresu

administracji rz4tlowej

z dnia 4f sgcznia 2022 roku

Zgodnie z afi.49 ust. 1 i 2 i 49a Ustawy z dna 11 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,po2.735 ze zn.) zawiadamiam, 2e w dniu 19 stycznia 2022 r.

zostala wydana decyzja nr DSK-VI.6853.7.2020 ograniczajqca spos6b korzystania z nieruchomoici

o nieuregulowan)'m stanie prawnym polozonej w Bialymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji

grunt6w i budynk6w obrgbu 03 (Antoniuk) jako dzialka nr 213/55 o pow. 1,4603 ha poprzez

udzielenie Polskiej Spolce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib4 w Tamowie zezwolenia

na przebudowg istniejEcych obiekt6w sieci gazowej i posadowienie na ww. nieruchomo6ci nowych

przewod6w slu24cych do przesylania gazu ziemnego, tj. obiekt6w sieci gazowej niskiego ci5nienia

o drednicy dnl80 PE100 SDR17,6 o dlugoSci L:76,5 m, zgodnie z ostatecmq decyzj4 Prezydenta

Miasta Bialegostoku Nr 11312019 z 30 sierpnia 2019 roku, mak URB-VII.6733.78.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obszar zajgcia gruntu w celu prowadzenia prac budowlano - montazowych zwi4zanych

z posadowieniem urz4dzeri przesylowych wynosi 200,0 m2, natomiast obszar zajgcia gruntu

po zakonczeniu prac wynosii bgdzie 76,5 m2, wedlug przebiegu przedstawionego na zal4czniku

graficznym nr l, stanowi4cym integraln4 czg56 decyzji.

JednoczeSnie zawiadamiam, i2 strony majq mo2liwodd zapoznania sig z tredci4 decyzji

administracyjnej, kt6ra zostanie udostgpniona do wgl4du w Ur4dzie Miejskim w Bialymstoku

przy ul. Slonimskiej l, po wczeSniejszlm telefonicznym um6wieniu sig z pracownikiem

prowadz4cym sprawg na konkretny dziefi i godzing.

W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie o wydanej decyzji

uwa2a sig za dokonane po uplyrvie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia na stronie intemetowej

Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzgdu www.bip.bialvstok.ol oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku na parterze budynku przy ul. Slonimskiej l. ti od dnia 20 stvcznia

z up. plliz
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2022 roku.


