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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie afl. l0 $ I ustawy z 14 czerwca I,960 r. Kodeks postgp_or.r an ia

administracyjnego (tj. Dz. IJ. z 2022 r. poz.2000 ze zm.l..w Twiqzku z prowadzonym

postgpor.laniem ad ministracyjnym r,r sprawie ustalenia r.r l sokoSci iwyplall oaritodo*ania

za nieruchomoS(, oznaczon4 w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w miasta Bialystok

obrgbu 11 jako dzialka nr 340/2 o pow. 0,0649 ha, kt6ra stala sig z mocy prawa wlasnoSci4

Miasta Bialystok na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku Nr 93612021

z 20 grudnia 2021 r., znak; DUA-X.6740.2.4.2021 o zezwoleniu na realizacjg inwestycji

drogowej polegaj4cej na budowie Intermodalnego Wgzla Komunikacyjnego w Bialymstoku

wraz z infrastruktur4 techniczn4 w zakresie ulic Bohater6w Monte Cassino - droga powiatowa

nr 22158, LomZyriskiej - droga powiatowa ff 221 5E}, Mikolaja Kopemika - droga powiatowa

r:tr 22048, Prezydent Miasta Bialegostoku dzialajqcy jako starosta, wykonuj4cy zadania

z zakresu administracji rz4dowej, zawiadamia iZ w przedmiotowej sprawie zebrane zostaly

dowody oruz mateialy niezbgdne do wydania decyzji administracyjnej koricz4cej

postgpowanie administracyj ne.

Maj4c powyZsze na uwadze strona oraz osoby, kt6rym przysluguj4 prawa rzeczowe

do ww. nieruchomoSci, w terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego zawiadomienia, maj4

mozliwoSi w)?o\ riedzenia sig w kwestii zebranych dowod6w i materiai6w, natomiast po tym

terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w omawianym przedmiocie.

Ponadto, na podstawie art. 36 $ 2 Kpa. informujg o przedlu2eniu terminu zalatwienia

sprawy. Powodem przedluZenia terminu jest koniecmoSi zapewnienia ww. podmiotom

moZliwoSci wypowiedzenia sig w zakresie zgromadzonego materialu w aktach sprawy.

W zwiqzkt z po*yZszym zakoiczenie przedmiotowej sprawy przewidywane jest do 28 lutego

2023 r.

Stosownie do treSci art. 37 $ 1 i 3 Kpa stronie slu2y prawo do wniesienia ponaglenia,

jeZeli nie zalatwiono spra\ry w terminie okre3lonym w art. 35 lub przepisach szczeg6lnych

ani w terminie wskazanym zgo dnie zart.36 $ 1 (bezczynnoSi), postgpowanie.iest prowadzone

dluzej niz jest to niezbgdne do zalatwienia sprawy (przewleklo5i). Przedmiotowe ponaglenie

zawieruj4ce uzasadnienie wnosi siE do organu wyZszego stopnia za poSrednictwem organu

prowadz4cego postgpowanie.



Z aktami sprawy mozna zapoznat w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku,

ul. Slonimska 1, w sali obslugi klienta mieszczqcej sig na p6lpigtrze budynku, w poniedzialki

w godzinach 8:00 - 17:00, w pozostale dni w godzinach 7:30 - 15:30. Termin i godzinq wizyty

w urzgdzie nale?y wcze3niej uzgodni6 telefonicznie z osob4 prowadz4c4 postgpowanie. Bli2sze

informacje mo2na uzyska6 pod numerem telefonu 85 869 6259.

Zgodnie z art. 49 $ 2 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,

zawiadomienie uwaZa siE za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia

na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzgdu www.bip bialvstok.pl

oraz ia tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego rl'

przy ul. Slonimskiej 1. tj. od dnia 25 stycznia 2023 r.

Bialymstoku na pafierze bud,vnku

Patrycla
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l. Prezydent Miasta Bialegostoku
2. Ad acta (2 egzemplarze)

sprawg prowadzi: Patrycja Sosnowska
pok. 812, tel. 85 869 6259


