Białystok, 17.01.2020 r.
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki, ul. Dr. I. Białówny 11, 15-437
Białystok, tel. 858696608, fax. 858696607
URB-VII.6733.164.2019
Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 105 par. 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia, że dnia
17.01.2020 r. została wydana decyzja Nr 5 / 2020, (znak sprawy URB-VII.6733.164.2029), o
umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV,
zlokalizowanej na terenie w granicach oznaczonych na mapie linią koloru zielonego i
literami od A do D, na działkach nr geodezyjny 276, 231/7, 231/2 obr. 03 przy ul. Owsianej,
Głowackiego, Ukośnej w Białymstoku.
Postępowanie było prowadzone z wniosku PGE Dystrybucji SA z siedzibą w Lublinie, ul.
Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
w Departamencie Urbanistyki, ul. Białówny 11, pokój 207A, tel. 85.869 66 29.
Zgodnie z art. 49 § 2 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.bialystok.pl oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku na parterze budynku przy ul.
Słonimskiej 1, tj. od dnia 17.01.2020 r.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Białegostoku w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia, tj. do dnia 14.02.2020 r.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Aneta Anna Pogorzelska – Kierownik Zespołu
Infrastruktury Zagospodarowania Przestrzennego.
Sprawę prowadzi: insp. mgr inż. Krzysztof Sikora, ul. Białówny 11, nr pokoju 207A, nr
tel. 85 8696629

