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Białystok,

16

marca 2020 r.

DOŚ-I.6131.105.2020.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)
w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej
„Rodzina Kolejowa”, wszczętym dnia 28 lutego 2020 r., w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata, rosnącego przy ul. Gruntowej 1
w Białymstoku, na działce nr geod. 441, obręb 5 – Marczuk, zawiadamiam
o zmianie terminu oględzin przedmiotowego drzewa, wyznaczonych na dzień 26 marca
2020 r. o godz. 12:55. Przedmiotowe oględziny są niezbędne do rozpatrzenia ww. sprawy
i odbędą się dnia 28 kwietnia 2020 r. o godz. 12:55 na ww. działce.
Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
zwanego dalej „Kpa”, z uwagi na konieczność przełożenia wyznaczonego terminu oględzin
przedmiotowych drzew ze wzg. na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
spowodowanego chorobą COVID-19 oraz związaną z tym ograniczoną pracą Urzędu
Miejskiego w Białymstoku i jego czasowym zamknięciem dla interesantów zawiadamiam,
że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Ponadto informuję
o prawie wniesienia ponaglenia, stosownie do art. 37 § 1 kpa.
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. Stosownie
do art. 37§ 1 na niniejsze przedłużenie służy prawo wniesienia ponaglenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 16 marca 2020 r.
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Otrzymują:
1.
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2.
Strona internetowa – www.bip.bialystok.pl
3.
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