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OBWIESZCZENIE
o wyloieniu do publicznego wglqdu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czq6ci doliny rzeki Bialej w Bialymstoku
(odcinek od ulicy Antoniukowskiej do tor6w koleiowych)
Na podstawie art.17 pK I i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu pzestrzennym (Dz. U.22018 r. poz. 1945 ze zmianami)
i uchwaly Nr XXXV|U602l17 Rady Miasta Bialystok z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz
art. 39 ust. '1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o 5rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziah/wania na Srodowisko (Dz. U.22018 r. poz.2081 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko, zawiadamiam o wylo2eniu
do publicznego wglqdu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzennego czq6ci doliny rzeki Bialej w Bialymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do tor6w kolejowych), obejmujqcej pzede wszystkim tereny oznaczone w obowiqzujqcym planie symbolami: 1.3ZP,WS; 4.12D;4.2ZD|U;4.3Z.P i 4.4MN oraz
fragmenty ulic: Swigtokzyskiej, Gen. J6zefa Hallera, Bl. Ks. M. Sopo6ki i Narewskiej.

Ww. projekt i prognoza oddzialywania na Srodowisko bgdq wylo2one w terminie od '14 marca do 03 kwietnia 2019 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki
Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku przy ul. dr l. Bial6wny 11, pok6j 216 (ll pietro)
w godzinach pracy Uzqdu oraz dostgpne na stronach internetowych:
www.bip.bialvstok.pl (AKTUALNOSCI) oraz www.bialvstok.pl (DLA BIZNEsu/zAGosPoDARoWAN E PRZESTRZENN E).
r

Dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyjgtymi w projekcie zmiany planu
odbgdzie sig w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 10o" w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. dr l. Bial6wny 11, w pokoju
nr 204 (ll piqtro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku (...), mo2na wnosi6 uwagi dotyczqce ustaleh przyjqtych
w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziah/wania na Srodowisko.
Uwagi nale2y kierowa6 do Prezydenta Miasta Bialegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoSci, kt6rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r.,
w formie:
pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. dr l. Bial6wny 11,15437 Bialystok lub Urzqd Miejski w Biatymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok),
ustnej - do protokolu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. dr L Bial6wny 1 1 , w pokoju nr 216),
droga elektronicznq (adres: du@um.bialvstok.pl ).
Wniesione uwagi zostanq rczpatzone przez Prezydenta Miasta Bialegostoku
w terminie nie dlu2szym ni2 21 dni od uptywu terminu ich skladania.
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