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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36,49 ust. 1 i 2 i 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dr. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zrn.) Prezydent Miasta
Bialegostoku, dzialajqcy jako starosta wykonuj4cy zadania z zakrestr administracji rzqdowej
zawiadamia, i2 zakonczenie postgpowania administracyjnego z wniosku Polskiej Sp6lki
Gazownictwa Sp. z o.o. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z czEici nieruchomoSci
poloZonej w Bialymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji grunt6w m. Bialegostoku obrgbu
02 (Wysoki Stoczek) jako dzialka nr 1886 o pow. 0,8807 ha, dla kt6rej w S4dzie Rejonowym
w Bialymstoku IX Wydziat Ksi4g Wieczystych prowadzona jest ksigga wieczysta
nr BIl8/00136168/5, stanowi4cej wsp6lwlasnoSd os6b frzycznych i Sp6tdzielni Mieszkaniowej
,,Bacieczki", poprzez udzielenie Polskiej Sp6lce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na budowg
gazociqgt niskiego ciSnienia o l4cznej dtugo6ci L:91,2 m w technologii z rur PE z I zasttw4 oraz
2 przylqczy gazowych niskiego ciSnienia do budynklw przy ul. Lagodnej 14 i Swobodnej
27 o lqcznej dfugoSci L:12,8 m w technologii z rur PE wraz z wymian4 2 pionowych stalowych
podejS6 i 2 kurk6w gl6wnych w istniej4cych szafkach naSciennych na tych budynkach, z pasem
eksploatacyjnym wynoszqcp I m, tj. po 0,5 m z obu stron osi gazociqgaiprzyl4czy o powierzchni
98,9 m2, wymagaj4cych zajgcia na czas rob6t pasa budowlano - montazowego o pow. 98,9 m2,
nie moze nastEpid w terminach okreSlonych w Kodeksie postgpowania administracyjnego, z uwagi
na fakt, i2 do dnia dzisiejszego nie udalo sig skutecznie dorgczy| zawiadomienia o wszczgciu
postgpowania administracyjnego wszystkim wsp6lwlaScicielom nieruchomoSci, a przez to zapewnii
czyrvry udzial. w postgpowaniu wszystkim stronom postgpowania.
W zwi1zku z powyZszym zakoriczenie postgpowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie przewidywane j est na 29 lutego 2020 roku.
JednoczeSnie informujE, iz stosownie do art.37 $ 1 - 3 kpa stronie sluZy prawo do wniesienia
ponaglenia, jeheli
1) nie zalatwiono sprawy w terminie okreSlonym w art. 35 lub przepisach szczeg6lnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 $ 1 (bezczynnoS6);
2) postgpowanie jest prowadzone dlulej nil jest to niezbgdne do zalatwienia sprawy
(przewlekloSi).
Ponaglenie powinno zawrcrat uzasadnienie i wnosi sig je:
1) do organu wfiszego stopnia za poSrednictwem organu prowadz1cego postgpowanie;
2) do organu prowadz4cego postgpowanie - jeheli nie ma organu wylszego stopnia.
Zgodnie z art. 49 $ 2 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
zawiadomienie uwaza sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzgdu www.bip.bialystok.pl oraz na tablicy
ogloszeri Urzgdu Miej skiego w Bialymstoku na parterze budynku przy
1, d. od dnia
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Sprawg prowadzi: Departament Skarbu, Paulina Boguri, ul. Slonimska 2/2, tel. 85 879 76 24
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