Białystok, 15 lipca 2020r.
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki, ul. Dr. I. Białówny 11, 15-437
Białystok, tel. 858696608, fax. 858696607
URB-IX.6730.41.2020
Obwieszczenie
Stosownie do art. 10 § 1, art. 36 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta
Białegostoku zawiadamia o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 budynków) z garażami podziemnymi, z wewnętrznymi
drogami dojazdowymi, miejscami parkingowymi, zagospodarowaniem terenu na części
działki nr ew. gr. 566/202 (obręb 18) położonej przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (na działce nr ew. gr. 566/202 oraz na pozostałej
części tej działki nieobjętej granicami wniosku).
Sprawa jest prowadzona z wniosku: P.P.U.H. Kombinat Budowlany Sp. z o.o., ul. Legionowa
14/16, 15-099 Białystok.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, na
stronie internetowej (bip.bialystok.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku
na parterze budynku przy ul. Słonimskiej 1, tj. od dnia 15 lipca 2020r. Jednocześnie
informuję, że w terminie 5 dni od dnia doręczenia tj. do dnia 03 sierpnia 2020r. można
zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie
zamierzonej inwestycji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – Departament Urbanistyki przy
ul. Dr I. Białówny 11, pokój nr 207, tel. nr 85 869 66 30.
Jednocześnie zawiadamiam, że z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania
zapoznania się z zebranym materiałem, sprawa nie może być załatwiona w terminie
przewidzianym w art. 35 § 3 K.p.a. Przewidywany termin załatwienia sprawy - do dnia 08
sierpnia 2020r.
Pouczenie
Na niezałatwienie sprawy w terminie stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. A.
Mickiewicza 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku. Ponaglenie powinno
zawierać uzasadnienie.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisał Maciej Lewko – Kierownik Referatu
Zagospodarowania Przestrzennego – Rejon Północ.
Sprawę prowadzi Paweł Szymczewski, pok. 207, tel. (85) 869 66 30, ul. Dr I. Białówny 11

