Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103
Białystok
Białystok, 3 stycznia 2020 r.
Znak sprawy: DOŚ-II.6220.43.2019
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony postępowania, że
zostały skompletowane akta sprawy dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego
zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
polegającego na: budowie budynku usługowo – handlowo (w tym handel wielkopowierzchniowy) –
biurowego (realizowany jako 1 etap inwestycji) z garażem podziemnym, zbiornikiem podziemnym na
wody opadowe, zbiornikiem podziemnym na wody do instalacji tryskaczowej, zagospodarowaniem
terenu, dojazdami i naziemnymi miejscami postojowymi, obiektami małej architektury, obiektem
drogowym umożliwiającym dwupoziomową komunikację pojazdów i pieszych na działce inwestora,
murami oporowymi i terenowymi, schodami terenowymi, rampami i pochylniami, zielenią urządzoną
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (wraz z jej budową, przebudową, niezbędnymi rozbiórkami)
na działkach o numerach geodezyjnych numerach 334/7, 333/8, 332/67, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
298/11, 298/9, 268/2, 270/3, 332/74, 332/78, 332/76, 314/5, 315/4, 316/4, 318/2, 2224/1, 271/15 oraz
na częściach działek o nr ewid. gr.: 317/2, 313/7, 312/7 – obręb 11 (Śródmieście) w rejonie ul.
Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z: uzupełnieniem Karty informacyjnej
przedsięwzięcia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, opinią
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie do dnia 24
stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Białymstoku (Departament Ochrony Środowiska), przy ul. I
Bitwy Białostockiej 2/2, w pok. 204, tel. (85) 869-64-02 w godzinach pracy Urzędu.
W przypadku nieskorzystania przez strony z tego uprawnienia, tut. organ po upływie
wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 36 Kpa niniejsza sprawa, nie może być
załatwiona w terminie przewidzianym art. 35 § 3 Kpa ze względu na konieczność zachowania
procedury przewidzianej ustawą Kpa.
Biorąc pod uwagę powyższe, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 7 lutego 2020 r.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ rozpatrujący
sprawę. Ponaglenie, o którym mowa w art. 37 § 3 Kpa wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Białegostoku.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Anna Jeżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska
Informację umieszcza się:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
w Internecie pod adresem www.bip.bialystok.pl,
w terenie inwestycji.
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