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

Białystok, 3 marca 2020 r.
DOŚ-I.6131.103.2020.SAK

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 83a
ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” dnia
28 lutego 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie trzech drzew, w tym 1 szt. z gat. lipa drobnolistna oraz 2 szt. z gat. jarząb
pospolity, rosnących przy ul. Gruntowej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 2/65,
obręb 5 – Marczuk.
Jednocześnie zawiadamiam o przeprowadzeniu oględzin przedmiotowego drzewa
w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 13:30, na ww. działce. Przedmiotowe oględziny
są niezbędne do rozpatrzenia w sposób wyczerpujący ww. sprawy.
Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
zwanego dalej „Kpa”, z uwagi na konieczność przeprowadzenia wizji w terenie
oraz umożliwienia wszystkim stronom zapoznania się z dokumentacją i złożenia
ewentualnych wniosków lub uwag zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa zostanie
załatwiona w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 73, art. 79 § 2 Kpa strony mają prawo brać udział
w oględzinach, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać
wyjaśnienia. Ponadto mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania
oraz przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów. 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 marca 2020 r.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Janczyło-Morzy
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych/ współwłaścicieli nieruchomości:
Realizując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) uprzejmie informuje
się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul.Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok,
e-mail: bbi@um.bialystok.pl, tel. 85 879 79 79.

3) Dane są zbierane w celu przeprowadzenie postępowania w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew/krzewów na podstawie następujących przepisów:
 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów.
4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 7 lat.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Sprawę prowadzi: podinspektor Sylwia Andrzejewska-Krzywiźniak
Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pok. 206,
tel. (085) 869-64-83
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