URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
Departamenl GeodezJi
ul, Slonimska 2/2 ,15-028 Bialystok

Bialystok, 13 xycznia2021 r.
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DGE-N.6620.44.2020

ZAWIADOMTENIE
Na podstawie aft. 36 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postQpowania
administracyl'nego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) zawiadamiam, 2e rozpatrzenie wniosku
z dnia 2 wze5nia 2020 r. (wplyw do uzqdu dnia 7 wrzeSnia 2020 r.) w sprawie w sprawie
wprowadzenia zmiany w ewidencji grunt6w i budynkdw miasta Bialegostoku
w obrqbie nr !7 - Bojary polegajEcej na polqczeniu dzialek oznaczonych numerami:
1095/53, 116U1 i1387 o lqcznej powiezchni 1,4593 ha w nowE dzialkq nr 1418
o powiezchni 1,5195 ha na podstawie dokumentacji geodezyjnej opracowanej paez geodetq
uprawnionego Piotra Trofimowa - GEOFACTORY Piotr Trofimow, przyjetej do pafistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zaewidendonowanej pod numerem
P.2061.2020.2309 nie mo2e byt zalatwione w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.
Powodem niezalatwienia sprawy w terminie jest koniecznoS6 ustalenia wszystkich stron
postqpowania oraz konieczno5i zapewnienia wszystkim stronom zapoznania siQ z aktami
postQpowania, a tym samym umo2liwienia wniesienia uwag i zastze2ei pzed wydaniem
decyzji kohczqcej postqpowanie.
Zalatwienie pzedmiotowej sprawy nastqpi do dnia 26 lutego 2021 r.
Zgodnie z treSciq art. 37 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postepowania
administracyl'nego stronie slu2y prawo wniesienia ponaglenia do Podlaskiego Wojew6dzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego Kadograficznego w Bialymstoku za poSrednictwem

i

Prezydenta Miasta Bialegostoku.
Ponaglenie powinno zawiera6 uzasadnienie.
Zgodnie z art. 49 $ 2 kpa w przypadku zawiadomienia stron pzez obwieszczenie,
zawiadomienie uwa2a sie za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia publicznego

ogloszenia

na

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut.

Utzgdu

www.bip.bialystok.pl oraz na tablicy ogloszei Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku na pafteze
budynku przy ul. gonimskiej 1, U. od dnia /.1 stycznia 2021 r.

-J.
Otrzvmuia:

1. Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Zachqta" w Bialymstoku
2. Tablica ogtoszeh Uzqdu Miejskiego w Bialymstoku

3. Strona internetowa - www.bip.bialystok.pl
4. aa
Sprawg prowadzi: inspektor Edyta Gzegozewska

UzEd Miejski w Bialymstoku
Departament Geode{i
ul. 9onimska 212, Wk. L,
tel. 085 879 7286
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