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ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Białystok, 10 czerwca 2021 r.
DOŚ-I.6131.314.2021.SAK

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 83 ust. 1
i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Wielkoblokowa”, w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego przy ul. Kraszewskiego
30A w Białymstoku, na działce nr geod. 1353, obręb 17 – Bojary zawiadamiam,
że w przedmiotowej sprawie zebrane zostały dowody oraz materiały niezbędne
do wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie.
Jednocześnie, stosownie do art. 79 a Kpa informuję, że w toku postępowania
administracyjnego nie zostały potwierdzone przesłanki określone przez Wnioskodawcę
wskazujące na zasadność usunięcia drzewa co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej
z żądaniem Wnioskodawcy. Wskazana przez stronę przyczyna: zagrożenie mienia,
nie znalazła potwierdzenia. Wnioskodawca może jednak wskazać inne przyczyny,
które występują, a których nie wymienił we wniosku, ponieważ nie wiązały
się z nienaliczaniem opłat za usunięcie przedmiotowych drzew.
Mając powyższe na uwadze, strony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych
dowodów i materiałów. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna
w omawianym przedmiocie.
Jednocześnie w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce spowodowanym
chorobą COVID-19 zwracam się z prośbą o wcześniejsze poinformowanie tutejszego organu
(pisemnie, telefonicznie pod nr tel: (085) 869-64-83, poprzez system ePUAP lub pocztę
e-mail: skrzywizniak@um.bialystok.pl) o zamiarze skorzystania z ww. prawa.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 10 czerwca 2021 r.
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