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ZAWIAD OM IE
Na podstawie ar|.36, 49 ust. 1

i2i

N

49a Ustawy

IE

z dnia 14 czerwaa 1960 roku Kodeksu

postEpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Bialegostoku,

dzialaj4cy

jako

starosta wykonujqcy zadaria

z

i2

zakoriczenie postgpowania administracyjnego

Sp.

z o.o. w

zakresu administracji rz4dowej zawiadamia,

z

wniosku Polskiej Sp6lki Gazownictwa

przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania

z

czgici nieruchomoSci poloZonej

w Bialymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji grunt6w m. Bialegostoku obrgbu 02 (Wysoki Stoczek)
jako dzialka nr 1886 o pow. 0,8807 h4 dla kt6rej w S4dzie Rejonowl,rn w Bialymstoku IX Wydzial
Ksiqg Wieczystych prowadzona jest ksigga wieczysta nr BII B/00136168/5, stanowi4cej wsp6lwlasnoSi

os6b fizycznych

i

Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Bacieczki", poprzez tdzielenie Polskiej Sp6lce

Gazownictwa Sp. z o.o. zezwoletia na budowg gazoci4gu niskiego ciSnienia o l4cznej dlugodci L:91,2 m

w technologii z rur PE z 1 zasuwq oraz2 przyl4czy gazowych niskiego ciSnienia do budynk6w przy
ul. {-agodnej 14 i Swobodnej 27 o l1cznej dfugoSci L:12,8 m w technologii z rur PE wraz z wymian4

2 pionowych stalowych podej6i
budynkach,

z

2 kurk6w g]6wnych w istniej4cych szafkach naSciennych na tych

pasem eksploatacyjnym wynoszQcym

i pnyl4czy o powierzchni 98,9

o

i

I

m, tj. po 0,5 m z obu stron osi

m2, wymagaj4cych zajgcia na czas rob6t pasa budowlano

pow. 98,9 m2, nie mo2e nast4pi6

w

terminach okredlonych

w

-

gazociqgu

montazowego

Kodeksie postgpowania

administracljnego.

Z

luu,agi za5

na fakt, i2 do dnia dzisiejszego nie udalo sig skutecznie dorgczy( wszystkim

wsp6hrlaScicielom zawiadomienia o wszczEciu postQpowania administracy'nego, a przez to zapewnienia
czynnego udzialu w postqpowaniu wszystkim stronom postgpowania, pismami nr DSK-VI.6853.1 1.2019

z 19 grtdnia

2019 r. Prezydent Miasta Bialegostoku wyst4pil do S4du Rejonowego

w

Bialymstoku

o ustanowienie przedstawiciela dla os6b nieobecnych w celu umo2liwienia skutecznego zawiadomienia

o prowadzonym postgpowaniu administracyjnym. Obecnie jeden z wniosk6w jest jeszcze przedmiotem
rozpatrywania przez S4d Rejonowy w Bialymstoku.

Maj4c na uwadze powyZsze informujg, i2 po wydaniu przez S4d Rejonowy
postanowiefi

o

ustanowieniu przedstawiciela

w

Bialymstoku

dla nieobecnych, podjgte zostan4 dalsze czynnoici

w sprawie, o czym strony postgpowania zostan4 niezwlocznie poinformowane.

Dodatkowo
przyl4cza

z

z

uwagi na powstale wqtpliwodci odnoSnie zgodnoSci budowy wnioskowanego

decyzj4 lokalizacyjnq, pismern nr DSK-VI.6853.10.2019

z

14 lt$ego 2020

r. wyst4piono

do Departamentu Urbanistyki Urzgdu Miejskiego o udzielenie informacji, czy budowa przedmiotowego

przyl4cza gaz,ov,tego niskiego napigcia jest zgodna

z

decyzjq

o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu

publicznego.
Nastgpnie naleZy wskazai, i2 szczegblowego rozpatrzenia wymaga kwestia zaistnienia rozbie2noSci

w wielkoSci powierzchni zajgcia przedmiotowej nieruchomoSci pomigdzy powierzchniq wskazan4 przez
Wnioskodawcg, a powierzchni4 obliczar4 przez organ prowadz4cy przedmiotowe postgpowanie.

Maj4c na uwadze powy2sze informujg, i2 po wydaniu przez S4d Rejonowy

postanowief

o

ustanowieniu kuratora spadku, postanowieniu

o

w

Bialymstoku

ustanowieniu przedstawiciela

dla nieobecnych. a takZe po wljaSnieniu kwestii zwiqzanych ze zgodnoSci4 budowy
z decyzj1lokalizacyjnq oraz rozbie2noSci w powierzchni zajgcia nieruchomo3ci podjgte

przyl4cza

zostanq dalsze

czynnoSci w sprawie, o czym strony postgpowania zostan4 niezwlocznie poinformowane.

W zwipku z powyzszp zakoiczenie postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
przewidyuvane jest na

3

I maja 2020 roku.

Jednocze6nie informujg, i2 stosownie do art. 37

$

I-

3 kpa stronie sluZy prawo do wniesienia

ponaglenia, jeZeli:

l)

nie zalatwiono sprawy w terminie okreSlonyrn w art. 35 lub przepisach szczeg6lnych ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 $ 1 (bezczynno5i);

2) postgpowanie jest prowadzone dtu2ej niz jest to niezbgdne do zalatwienia sprawy (przewleklo6i).
Ponaglenie powinno zawierai uzasadnienie i wnosi sig je:
1) do organu wyZszego stopnia za po6rednictwem organu prowadz4cego postgpowanie;

2) do organu prowadzqcego postgpowanie - jeZeli nie ma organu wyZszego stopnia.
Zgodnie z art. 49 g 2 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie

uwaZa sig za dokonane po uplyrrie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzgdu www.bip.bialystok.ol orM

ta

tablicy ogloszeh Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku na parterze budynku przy ul. Slonimskiej l. tj. od dnia 27 luteeo 2020 r.
2

r
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Sprawg prowadzi: Departament Skarbu, Paulina Bogufi, ul. Slonimska 2/2, lel. 85 879 76 24
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