Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
29 czerwca 2020 r.
DOŚ-II.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2020 r. została wydana decyzja stwierdzająca
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją handlowo – usługową oraz garażem
podziemnym z miejscami postojowymi oraz miejscami postojowymi naziemnymi, murami oporowymi
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. gr.:
1403/10, 1765/1, 1767/1, 1767/3 (obręb 2), przy ul. Studziennej w Białymstoku.
Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w Departamencie Ochrony
Środowiska, przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok, pok. 1101, tel. (85) 879-73-83, istnieje możliwość
zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
Jednocześnie informuje się, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją
art. 49 Kpa.

Dnia 29.06.2020 r. nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Anna Jeżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony
Środowiska

Informację umieszcza się:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
w Internecie pod adresem www.bip.bialystok.pl,
teren inwestycji.

