Białystok, 08 listopada 2019r.
DAR-V.6740.2.19.2019
OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Białegostoku stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
2018. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2018.2096) zawiadamia, że w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Departamencie
Architektury zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta
Białegostoku w sprawie zmiany w trybie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994
r. (Dz. U. 2019.1186), w związku z art. 11i ust. 1 i 11d ust. 5, art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.
U. 2018.1474) ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.11.2018r., Nr
1106/2018,

znak:

DAR-V.6740.2.11.2018

udzielającej

Prezydentowi

Miasta

Białegostoku

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. J. K.
Branickiego w Białymstoku w zakresie: budowy jezdni, pętli autobusowej, zatok postojowych,
chodników i ścieżek rowerowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i
wpustami, rozbiórką i budową sieci gazowej oraz budową sieci kablowej nn, kablowej linii nn
oświetlenia ulicznego, rozbiórką i budową sieci kablowej SN, budową kablowej sieci
telekomunikacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych: dz. nr 1139/11

(z podziału działki

1139/8), 1147/8 (z podziału działki 1147/5), 1351/6 (z podziału działki 1351/1) - obręb – 17 Bojary,
w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią koloru fioletowego,
a także poza projektowanym pasem drogowym (w ramach czasowego zajęcia):
- na działkach w pasie drogowym ul. Warszawskiej:
- 1154/1 - obręb 17 Bojary – budowa: kablowej linii nn oświetlenia ulicznego (dł. 19,7 m,
na gł. 1,3 m), chodnika (pow. 42,3m2), jezdni (pow. 40m2).
- na działkach w pasie drogowym ul. Piastowskiej:
- 1154/2 – obręb 17 Bojary – budowa: kablowej linii nn oświetlenia ulicznego (dł. 7,8 m,
na gł. 1,3 m), chodnika (pow. 18,8m2), jezdni (pow. 23,5m2).
- 1139/9 – obręb 17 Bojary – budowa: kablowej linii nn oświetlenia ulicznego (dł. 207,5 m, na gł.
1,3 m), sieci kablowej nn (dł. 52,5m), chodnika (pow. 404,5m 2), jezdni (pow. 758m2), sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami (dł. 91m, gł. 0,85-1,52m).
- 1147/6 – obręb 17 Bojary – budowa: kablowej linii nn oświetlenia ulicznego (dł. 190,2 m, na gł.
1,3 m), sieci kablowej nn (dł. 42,2m), kablowej sieci telekomunikacyjnej (dł. 70,3m, na gł. 1,3m),
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kanału technologicznego (dł. 48m, na gł. 1,3m), chodnika (pow. 485,5m 2), ścieżki rowerowej (pow.
222 m2), jezdni (pow. 205m2).
- 1528/9 – obręb 19 Skorupy – budowa: kanału technologicznego (dł. 2m, na gł. 1,3m), chodnika
(pow. 13,5m2), ścieżki rowerowej (pow. 12,5 m2).
- 1528/3 – obręb 19 Skorupy – budowa: chodnika (pow. 67,5m2), ścieżki rowerowej (pow. 45,5 m2).
- 1528/7 – obręb 19 Skorupy – budowa: chodnika (pow. 231,5m2), ścieżki rowerowej (pow. 143 m2).
w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią koloru błękitnego (czasowe
zajecie części działek pod roboty budowlane).
w zakresie oznaczonym w projekcie zamiennym zagospodarowania terenu przedmiotowej
inwestycji linią koloru zielonego i cyframi od 1 do 4, na działkach o nr geodezyjnych 1147/8,
1139/11 obręb 17, który obejmuje:
- zmianę przebiegu kablowej linii eN oświetleniowej,
-zmianę lokalizacji pasa włączenia (śluzy) dla autobusów,
- zmianę szerokości pasa włączenia z 6,0 m na 5,0m.
Z uwagi na powyższe informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 22.11.2019 r. oraz złożyć ewentualne uwagi
i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji do dnia 29.11.2019 r. w Urzędzie Miejskim
w Białymstoku – Departamencie Architektury, ul. Słonimska 1, pokój nr 801, tel. nr 85 879
-7453; Sekretariat: 85 869 6039 ( Informacja w sprawie poniedziałek, piątek w godz. 8ºº - 12ºº ;
wtorek, środa, czwartek w godz. 12ºº - 15³º).
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stosownie do art. 9 k.p.a. pouczam, że zgodnie z przepisem art. 41 k.p.a. w toku
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Na podstawie przepisu art. 36 § 1 k.p.a., zawiadamiam, że rozpatrzenie przedmiotowej
sprawy nie może nastąpić w terminie określonym przepisem art. 35 k.p.a., z uwagi, iż organ
administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego ma obowiązek
umożliwić stronie zapoznanie się z aktami sprawy, jak również wypowiedzenie się co do zebranego
materiału dowodowego w sprawie. W związku z powyższym na podstawie przepisu art. 36 § 1 k.p.a.
przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia 14.01.2020 r.
Jednocześnie pouczam, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo
do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub
przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2)
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postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Zgodnie z art. 37 § 2 k.p.a. ponaglenie zawiera uzasadnienie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach określonych
w ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku
adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
3) Dane osobowe są zbierane w celu prowadzenia przez Prezydenta Miasta Białegostoku
spraw określonych w ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przetwarzanie danych osobowych,
w powołanych rodzajach spraw następuje na mocy przepisów art. 6 ust. 1 pkt c i e Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679
z
dnia
27.04.2016
r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego
RODO.
4) Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających z
przepisów określonych w pkt 3 niniejszej informacji.
5) Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą:
a) Pani/Pan jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Pani/Pana pełnomocnicy;
b) inne strony/uczestnicy postępowania administracyjnego.
6) Pozyskane dane będą przechowywane przez Administratora przez okres zgodny z nadanymi sprawom
kategoriami archiwalnymi.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania tych danych.
8) Dane osobowe w sprawach wskazanych w pkt 3 niniejszej informacji, są pozyskiwane,
bądź będą pozyskiwane, w oparciu o przepisy prawa, ze źródeł własnych, a także od stron
postępowania, osób trzecich oraz podmiotów publicznych.
9) Przy przetwarzaniu pozyskiwane są, bądź będą pozyskiwane, następujące kategorie danych: dane
osobowo-adresowe, w tym w niezbędnych przypadkach nr PESEL, a także dane
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z rejestru gruntów, oraz dane z dokumentów spadkowych lub innych dokumentów stanowiących
dowód posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości albo dokumentów stanowiących dowód na
potwierdzenie innych istotnych okoliczności w sprawie.
10) W przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana,
jest Pani/Pan uprawniona do uzyskania wszelkich możliwych informacji o źródle
ich pochodzenia. Prawo to przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu
na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

