Prezydent Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Białystok, 29 stycznia 2020 r.
DOŚ-I.6131.490.2019

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 2020 r. poz. 55), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Spółdzielni
Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku, w sprawie wydania zezwolenia na
usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ul. Parkowej 14 w Białymstoku,
na działce nr geod. 2287, obręb 11 – Śródmieście, zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie
zebrane zostały dowody oraz materiały niezbędne do wydania decyzji administracyjnej
kończącej postępowanie.
Mając powyższe na uwadze, strony w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych
dowodów i materiałów. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna
w omawianym przedmiocie.
Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 kpa, z uwagi na konieczność zagwarantowania
stronom możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, zawiadamiam,
że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Ponadto informuję
o prawie wniesienia ponaglenia, stosownie do art. 37 § 1 kpa.
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 współwłaściciele
ww. nieruchomości oraz Wnioskodawca. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, tj. od dnia
29 stycznia 2020 r.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Janczyło-Morzy
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Otrzymują:
1.
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2.
Strona internetowa – www.bip.bialystok.pl
3.
a/a
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