Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Białystok, 06 lipca 2020 r.
DOŚ-II.6220.1.2020
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.
U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia się, że Stowarzyszenie Federacja Zielonych w
Białymstoku, Stowarzyszenie Zielony Białystok, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok,
Stowarzyszenie Innowacyjna Polska, Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Urząd Miasta
w Białymstoku, Stowarzyszenie www.i.warszawa.pl, Fundacja Instytut Białowieski, Fundacja
Towarzystwo Ulepszania Świata wnosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak: 408.55/F-22/XV/20 z dnia
02.06.2020 r. W związku z powyższym pismem z dnia 06.07.2020 przesłano akta sprawy
zakończonej wydaniem decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28.02.2020 r., znak: DOŚII.6220.1.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z
częścią handlowo – usługową, z wbudowanymi nieuciążliwymi usługami, miejscami
postojowymi podziemnymi i naziemnymi, drogami wewnętrznymi, niezbędnymi budowlami
(np.: mury oporowe, osłony śmietnikowe), oraz zagospodarowaniem (place zabaw, tereny
rekreacyjne) i uzbrojeniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 982/1, 982/5, 491 i 474/5, przy
Alei 1000-lecia Państwa Polskiego oraz na działkach o nr ewid. gr. 982/2, 982/3, 982/4 i 982/6,
przy ul. Kombatantów w Białymstoku.
Dnia 07.07.2020 r. nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Anna Jeżewska –
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Informację umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod adresem www.bip.bialystok.pl.

