Prezydent Miasta Bialegostoku
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok

siulv"tou,l6

marca 2020 r.

DOs-r.6131.106.2020.SAK

OBWIESZCZENIE
Na podstawie arl. 49, art.6l $ 1 i 4 i art. 85 $ 1 ustawy z dfia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 256) w zwi4zktt zart. 83a
ust. I i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 t. poz. 55)
w zwi4zku z prowadzonym postgpowaniem, na wniosek Sp6ldzielni Mieszkaniowej
,,Rodzina Kolejowa", wszczgtym dnia 28 lutego 2020 r., w sprawie wydania zezwolenia

z gat. jesion wyniosly, rosnqcego przy ul. Gruntowej 5
w Bialymstoku, na dzialce nr geod. 441, obrgb 5 - Marczuk, zawiadamiam
na usunigcie jednego drzewa

o zmianie terminu oeledzin przedmiotowego dtzewa, .vqizrficzorrych na dzief, 26 marca
2020 r. o godz. 13:05. Przedmiotowe oglgdziny sA niezbgdne do rozpalrzenia ww. sprawy
i odbgdq siq dnia 28 krvietnia 2020 r. o godz. 13:05 na ww. dzialce.
Jednoczesnie na podstawie art. 36 $ I Kodeksu postgpowania administracyjnego,
zwanego dalej ,,Kpa", z uwagi na koniecznod6 przelozenia \4yznaczonego terminu oglgdzin
przedmiotowych drzew ze wzg. na ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego w Polsce
spowodowanego chorob4 COVID-I9 oraz zwi4zan4 z lym ograniczon4 prac4 Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku i jego czasowym zamknigciem dla interesant6w zawiadamiam,
ze sprawa zostanie zalatwiona w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Ponadto informujq
o prawie wniesienia ponaglenia, stosownie do art. 37 $ 1 kpa.

Zgodnie
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l0 $ 1, art. 73, arl. 79 $ 2 Kpa strony

maj4 prawo brai udzial

i

stronom oraz sklada6
w oglgdzinach, mog4 zadawat p)'tania Swiadkom, bieglym
wyjaSnienia. Ponadto majq moZliwoSi czynnego udzialu w kaZdym stadium postEpowania
oruz przegl4danra akt sprawy i sporzqdzNtia z nich notatek i odpis6w. Stronami posQpowania
w przedmiotowej sprawie s4 wszyscy wsp6lwladciciele ww. nieruchomoici. Stosownie
do art. 37$ 1 na niniejsze przedluzenie stuZy prawo wniesienia ponaglenia.

z

art. 49 kpa zawiadomienie uwa2a sig za dokonane po uplywie 14 dni
od dnia, w kt6rym nast4pilo publiczne ogloszenie, tj. od dnia ltQ.. marca 2020 r.
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Sprawg prowadzi: podinspektor Sylwia Andrzejewska-Krzywiznial0epafiilrrrelrttr
Urz4d Miejski w Bialymstoku
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Bitwy Bialostockiel2/2, pok. 206,
tel. (085) 869-64-83
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Tablica ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
Strona internetowa - www.bip.bialystok.pl
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