Białystok, 15 stycznia 2020r.
URB-IX.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) Prezydent Miasta
Białegostoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok, zawiadamia o wszczęciu
postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku usługowego z zakresu usług
służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy fundamentu platformy dla osób
niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki w ww. budynku na
lokale biurowe MOPR w Białymstoku oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gr.
657/36 (obręb 4), położonej przy ul. W. Witosa w Białymstoku i niezbędną infrastrukturą
techniczną.
Sprawa jest prowadzona z wniosku z dnia 14.01.2020r., złożonego przez Miasto Białystok, ul.
Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu (www.bip.bialystok.pl) oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku na parterze budynku przy ul. Słonimskiej 1, tj. do
dnia 29.01.2020r.
W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję, że z zebranym pełnym
materiałem i dowodami w sprawie można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi,
wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji w terminie 5 dni od dnia
doręczenia, tj. do dnia 03.02.2020r. w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – Departamencie
Urbanistyki, ul. Dr I. Białówny 11, pokój nr 207, tel. nr 85 869 6651. Po tym terminie zostanie
wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne przed organem pierwszej instancji.
z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisał Maciej Lewko – Kierownik Referatu Zagospodarowania
Przestrzennego – rejon Północ

Sprawę prowadzi: Zbigniew Nicewicz, Departament Urbanistyki
Pok. 207, tel. 85 869 66 51, ul. Dr I. Białówny 11, Białystok

