URZAD MIEJSKI W BIATYMSTOKU
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ZAWTADOMIENIE
Na podstawie aft. 36 $ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania
administraq/jnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) zawiadamiam, 2e rozpatzenie wniosku
z dnia 2 wze6nia 2020 r. (wplyw do uzqdu dnia 7 wze5nia 2020 r.) w sprawie w sprawie
wprowadzenia zmiany w ewidendi grunt6w i budynk6w miasta Bialegostoku
w obrqbie nr 17 - Bojary polegajEcej na polqczeniu dzialek oznaczonych numerami: 108286
i 10871128 o lEcznej powiezchni 0,6746 ha w nowq dzialkq fi l4L7 o powierzchni 0,6745 ha
na podstawie dokumentacji geodezyjnej opracowanej pzez geodetq uprawnionego Piotra
Trofimowa - GEOFACTORY Piotr Trofimow, przyjAtej do paistwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego i zaewidencjonowanej pod numerem P.206L.2020.2309 nie mo2e by6
zalatwione w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.
Powodem niezalatwienia spravvy w terminie jest koniecznoSi ustalenia wszystkich stron
postqpowania oraz konieczno56 zapewnienia wszystkim stronom zapoznania siQ z aktami
postqpowania, a tym samym umo2liwienia wniesienia uwag izastrze2eri pzed wydaniem
decyzji kohczqcej postqpowanie.
Zalatwienie pzedmiotowej sprawy nastEpi do dnia 26 lutego 2021 r.
Zgodnie z tre5ciq art. 37 $ 1 ustavvy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania
administraq/jnego stronie slu2y prawo wniesienia ponaglenia do Podlaskiego Wojew6dzkiego

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego

i

Kartograficznego

w

Bialymstoku

za

po5rednictwem

Prezydenta Miasta Bialegostoku.
Ponaglenie powinno zawierai uzasadnienie.
Zgodnie z art. 49 $ 2 kpa w przypadku zawiadomienia stron pzez obwieszczenie,
zawiadomienie uwa2a siq za dokonane po uphTwie czternastu dni od dnia publicznego

ogioszenia

na

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

tut.

Uzgdu
www.bip.bialystok.pl oraz na tablicy ogloszeri UeQdu Miejskiego w Bialymstoku na partefte
budynku przy ul. Slonimskiej 1, tj. od dnia '1 srycznia 2021 r.
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Otrzymuja:

1. Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Zachqta" w Bialymstoku
2. Tablica ogloszeh Ueqdu Miejskiego w Bialrymstoku

3. Strona internetowa - www.bip.bialystok.pl
4. aa
Sprawg prowadzi: inspeKor Edyba Gzegorzewska
UtzEd Miejski w Bia.lymstoku
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