URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Departament Geodezji
ul. Słonimska 2/2, 15-028
Białystok
Białystok, 13 stycznia 2021 r.
DGE-IV.6620.42.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam,
że rozpatrzenie wniosku z dnia 2 września 2020 r. (wpływ do urzędu dnia 7
września 2020 r.) w sprawie w sprawie wprowadzenia zmiany w ewidencji
gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary polegającej na
połączeniu działek oznaczonych numerami: 1087/120 i 1087/136 o łącznej
powierzchni 0,3992 ha w nową działkę nr 1416 o powierzchni 0,3993 ha na
podstawie dokumentacji geodezyjnej opracowanej przez geodetę uprawnionego
Piotra Trofimowa – GEOFACTORY Piotr Trofimow, przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i zaewidencjonowanej pod numerem
P.2061.2020.2309 nie może być załatwione w terminie do dnia 15 stycznia 2021
r.
Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność ustalenia
wszystkich stron postępowania oraz konieczność zapewnienia wszystkim stronom
zapoznania się z aktami postępowania, a tym samym umożliwienia wniesienia
uwag i zastrzeżeń przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.
Załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 26 lutego 2021 r.
Zgodnie z treścią art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do
Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Zgodnie z art. 49 § 2 kpa w przypadku zawiadomienia stron przez
obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia 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. od dnia
13 stycznia 2021 r.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Joanna Ładysz
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Otrzymują:
1.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku
2.
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku

3.
4.

Strona internetowa – www.bip.bialystok.pl
aa

Sprawę prowadzi: inspektor Edyta Grzegorzewska
Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Geodezji
ul. Słonimska 2/2, pok. 1,
tel. 085 879 7286

