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OBWIESZCZENIE

z

dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. IJ. z 2O2O r. poz. 256 z p62n. zm.) w z]vlit4zku
z art. 83 ust. I pkt 2 i art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55) -zawiadamiam o wydaniu decyzji znak
DOS-L6131.103.2020.SAK z Ania ,,1\$.. czerwca 2020 r. udzielai4cej Sp6ldzielni
Mieszkaniowei ,,Rodzina Kolejowa" zez,rolenia na usunigcie 3 szt. ihzew,
w tym: 1 szt. z gnt. Iipa drobnolistn a oraz 2 szt. z gat. jarz4b pospotity, rosnqcych przy
ulicy Gruntowej 8 na dzialce nr geod . 2/65, obrgb 5 - Marczuk w Bialymstoku

Na podstawie art. 49,

au-t.

oraz zobowi4zuj4cej do posadzenia

104 ustawy

I

szt. drzewa.

Z

.,wagi na powyzsze informujg, w siedzibie Departamentu Ochrony Srodowiska
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Bitwy Bialostockiej 2/2, pokoj 206
w nastgpuj4cych dniach: w poniedzialek w godz. 900-1700 oraz od wtorku do pi4tku
w godz. 7to-15s0, istnieje mo2liwo it zapoznania sig z tresci4 niniejszej decyzji
oraz z dokumentacj4 przedmiotowej sprawy. Jednoczesnie w zwiqzku z ogloszonym stanem
epidemii w Polsce spowodowanym chorob4 COVID-I9 zwracam sig z prodb4
o poinformowanie tutejszego organu (pisemnie, telefonicznie pod nr tel: (095) g69-64-g3,
poprzez system ePUAP lub pocztg e-mail: skzywizniak@um.bialystok.pl) o zamiarze
skorzystania z ww. prawa.
Stronami postgpowania w przedmiotowej sprawie s4 posiadacze ww. nieruchomosci
oraz wnioskodawca. Zgodnie z ar1. 49 kpa zawiadomienie uwaza sig-za dokonane po uplywie
14 dni od dnia, w kt6rym nast4pilo publiczne ogloszenie, tj. od dnia !\). czerwca 2020 r.
Od niniejszej decyzji stronom postgpowania przysluguje moZliwo66 odwolania
do Samorz4dowego Kolegium odwolawczego w Bialymstoku w terminie 14 dni od daty
otrzymatia za poirednictwem Prezydenta Miasta Bialegostoku.
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Tablica ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
Strona intemetowa

-

www.bip.bialystok.pl
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Sprawg prowadzi: inspektor Sylwia Andrzejewska -Krzyrvizniak
Urz4d Miejski w Bialymstoku
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Bitwy Bialostockiej 212, pok. 206,
tel. (085) 869-64-83
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