URZĄD MIEJSKI

W BIAŁEJ PISKIEJ
Biała Piska, dnia 8 czerwca 2022 r.

znak sprawy:
PBI.6730.27.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie o art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr PBI.6730.27.2022
dla planowanej inwestycji.:
„Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze geodezyjnym
66/25 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.”
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się
zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w pokoju nr 9 w godzinach: pon.-wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.-pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem stosuje się przepis art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), przewidujący
zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób
publicznego ogłaszania.
W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na
wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni
od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we
wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub
takiej formie.
Jeżeli decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku,
organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może
być niezwłocznie udostępniony (art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,

•

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl.
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