URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Departament Geodezji
ul. Słonimska 2/2, 15-028
Białystok
Białystok, 14 września 2021 r.
DGE-IV.6620.53.2020

O BW I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 7d
pkt 1 lit. a i art. 24 ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), § 7 ust. 7 i § 34 rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390), zawiadamiam o wydaniu
decyzji nr DGE-IV.6620.53.2020 z dnia 14 września 2021 r. odmawiającej
wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta
Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary, polegającej na wpisaniu w
miejsce działek ewidencyjnych o numerach:
531/2
o powierzchni 0,0036 ha,
1194
o powierzchni 0,7380 ha
działki ewidencyjnej powstałej z ich połączenia oznaczonej numerem
1427
o powierzchni 0,7415 ha, zgodnie z dokumentacją geodezyjną (mapa
połączenia działek i wykaz zmian danych ewidencyjnych) opracowaną
przez geodetę uprawnionego Piotra Trofimowa – GEOFACTORY Piotr
Trofimow, stanowiącą załączniki do niniejszej decyzji.
Z uwagi na powyższe informuję, że w siedzibie Departamentu Geodezji
Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2, w dniach: poniedziałek
w godz.
800-1700 oraz wtorek-piątek w godz. 730-1530, istnieje możliwość zapoznania się
z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy. W
przypadku zamiaru skorzystania z ww. prawa, proszę o uprzednie poinformowanie
tut. organu pisemnie, telefonicznie pod nr tel. 85 879 7286, poprzez system
ePUAP lub pocztę e-mail: egrzegorzewska@um.bialystok.pl.
Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są współwłaściciele ww.
nieruchomości oraz Wnioskodawca. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa
się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie,
tj. od dnia 14 września 2021 r.
Od niniejszej decyzji służy stronom, prawo wniesienia odwołania do
Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Białymstoku,
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku, w terminie czternastu dni od
daty
jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się
prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał
decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu
i brak jest możliwości odwołania i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
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Otrzymują:
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