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OBWIESZCZENIE

-

Na podstawie art. 49,
$ I i 4 i art. 85 S I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r'
^rt.61
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. lJ . z 2020 r. poz- 256) w zwipku z arl' 83a
ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietni a 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r' poz' 55)
w zwi4zku z prowadzonym postgpowaniem, na wniosek sp6ldzietni Mieszkaniowej
,,Rodzina Kolejowa", wszcz9tym dnia 28 tutego 2020 r., w sprawie wydania zezwolenia
na usunigcie dw6ch drzew z gat. kasztanowiec zwyczajny oraz wierzba krucha, rosnEcych
Antoniuk,
przy ut. Wierzbowej 17 w Bialymstoku, na dzialce nr geod. 388, obrqb 3
zawiadamiam o zmianie te rminu osledzin przedmiotowych drzew, wyznaczonych na dzieri
26 marca 2020 r. o godz. 12:30. Przedmiolowe oglgdziny sq niezbgdne do rozpatrzenta

-

ww. sprawy i odbgd4 sig dnia 28 kwietnia 2020 t. o godz.12:30 na ww. dzialce'
Jednoczesnie na podstawie art. 36 $ I Kodeksu postQpowania administracyjnego,
zwanego dalej ,,Kpa", z uwagi na koniecznosd przelo2enia wyznaczonego terminu oglqdzin
przedmiotowych drzew ze wzg. na ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego w Polsce
spowodowanego chorob4 COVID-l9 oraz zwiqzanq z tym ograniczon4 pracq Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku i jego czasowym zamknigciem dla interesant6w zawiadamiam,
2e sprawa zostanie zalatwiona w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Ponadto informujg

I kpa.
Zgodnie z art. 10 $ l, art. 73, aft. 79 $ 2 Kpa strony maj4 prawo brai udzial
w oglEdzinach, mogq zadawat p1'tania Swiadkom, bieglym i stronom oraz skladai

o prawie wniesienia ponaglenia, stosownie do art. 37 $

wyjasnienia. Ponadto maj4 mo2tiwos6 czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania
oraz przeglqdania akt sprawy i sporzqdzania z nich notatek iodpis6w. stronami postQpowania
w przedmiotowej sprawie s4 wszyscy wsp6lwlasciciele ww. nieruchomoSci. stosownie
do art. 37$ 1 na niniejsze przedluZenie slu2y prawo wniesienia ponaglenia.
Zgodnie z arl. 49 kpa zawiadomienie uwaza sig za,dokonane po uplywie 14 dni
od dnia, w kt6rym nast4pilo publiczne ogloszenie, tj. od dnia
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Sprawg prowadzi: podinspektor Sylwia Andrzejewska-KrzywiLniak

Urz4d Miejski w Bialymstoku
Depanament Ochrony Srodowiska
ul. Bitwy Bialostockiej 2/2, pok.206,
tel. (085) 869-64-83
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Tablica ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku
Strona internetowa - www.bip.bialystok.pl
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