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DOŚ-I.6131.642.2019

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./, w związku
z art. 83 ust. 1 pkt 1 i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm./, w związku z prowadzonym
postępowaniem
na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wielkoblokowa”, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku
klon zwyczajny rosnącego
przy ul. Wasilkowskiej 10 w Białymstoku, na
działce o nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda, zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie
zebrane zostały dowody oraz materiały niezbędne do wydania decyzji administracyjnej
kończącej postępowanie.
Jednocześnie, stosownie do art. 79a kpa informuję, że w toku postępowania
administracyjnego nie zostały spełnione i wykazane przesłanki zależne od Wnioskodawcy,
wskazujące na zasadność usunięcia drzewa z gatunku klon zwyczajny, wskazanego
we wniosku, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem Wnioskodawcy.
W przypadku przedmiotowego drzewa wskazanego przez stronę, w trakcie oględzin
nie stwierdzono złego stanu zdrowotnego klonu, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańców, co potwierdziła ekspertyza dendrologiczna wykonana na zamówienie
tut. organu. W tym przypadku nie ma podstaw do wydania zezwolenia na jego usunięcie,
z jednoczesnym zwolnieniem z naliczenia opłat administracyjnych - brak jest podstaw
do zastosowania przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm./. Wnioskodawca może jednak uzupełnić
wniosek o dowody potwierdzające wskazane przez niego zagrożenia. Może również podać
inne przyczyny, które występują, a których nie wskazał we wniosku, ponieważ nie wiązały się
z nie naliczaniem opłat za usunięcie przedmiotowego drzewa. W takim przypadku,
po potwierdzeniu zasadności wskazanej przyczyny usunięcia drzewa, możliwe będzie
wydanie zezwolenia na jego usunięcie z naliczeniem opłat.
Mając powyższe na uwadze, strony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych
dowodów i materiałów, natomiast po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna
w omawianym przedmiocie.
Bliższe informacje można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pokój 206 w następujących
dniach: w poniedziałek w godz. 800-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 730-1530.
Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są wszyscy współwłaściciele
ww. nieruchomości. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 4 grudnia 2019 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./,
z uwagi na umożliwienie stronom zapoznania się z dokumentacją, w tym również z opinią
zawartą w ekspertyzie dendrologicznej i złożenia ewentualnych wniosków lub uwag,
prowadzona sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.
Informuję również, że stosownie do art. 37 § 1 Kpa na niniejsze przedłużenie służy prawo
wniesienia ponaglenia.

Otrzymują:
1.
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2.
Strona internetowa – www.bip.bialystok.pl
3.
a/a
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