OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 16.01.2020r.
Prezydent Miasta Białegostoku zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.
U. 2018, poz.1474) zawiadamia, że w dniu 14.01.2020r. została wydana decyzja Nr 18/2020, znak:
DAR-V.6740.2.20.2019 udzielająca Prezydentowi Miasta Białegostoku zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi do Olmont (drogi powiatowej) na odcinku od
skrzyżowania ul. K.Ciołkowskiego i Wiosennej do granic miasta Białegostoku w zakresie budowy
ścieżki pieszo rowerowej, poboczy, przepustów pod zjazdami, zjazdów, sieci kablowej linii nN
oświetlenia drogowego oraz rozbiórki i budowy rowów na działkach o numerach ewidencyjnych:
40/2 (z podziału dz.40), 44/150 (z podziału dz.44/148), 45/2 (z podziału dz.45) - obręb 22
(Krywlany) w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią przerywaną
koloru fioletowego (projektowany pas drogowy) a także na działkach poza pasem drogowym drogi
do Olmont:
- 44/147 – obręb 22 (Krywlany) – przebudowa ul. Wiosennej w zakresie budowy ścieżki
rowerowej (pow.45 m²)
w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią koloru granatowego (czasowe
zajęcie części działek pod roboty budowlane).
z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wykaz nieruchomości objętych inwestycją:
Miasto Białystok, obręb 22 - Krywlany
Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod
inwestycję):
40 dzielona na działki: 40/1 o pow. 37,1226ha (w dotychczasowym władaniu), 40/2 o pow.
1,3072ha (przeznaczona pod drogę)
45 dzielona na działki: 45/1 o pow. 0,0947ha (w dotychczasowym władaniu), 45/3 o pow.
44,2462ha (w dotychczasowym władaniu), 45/2 o pow. 0,4983ha (przeznaczona pod drogę)
44/148 dzielona na działki: 44/149 o pow. 15,1398ha (w dotychczasowym władaniu), 44/151 o
pow. 23,1945ha (w dotychczasowym władaniu), 44/150 o pow. 1,4879ha (przeznaczona pod
drogę)
Działki poza pasem drogowym (czasowe zajęcie terenu)
- 44/147 – obręb 22 (Krywlany).
Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w
Białymstoku, Departamencie Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, piętro VIII, pok.
801. (Godziny przyjęć interesanta: poniedziałek, piątek w godz. 8ºº - 12ºº ; wtorek, środa,
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czwartek w godz. 12ºº - 15³º).
Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty
publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej bip, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Białymstoku na parterze budynku przy ul. Słonimskiej 1 oraz na terenie
lokalizacji wnioskowanej inwestycji to jest do dnia 04.02.2020r.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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.
Prezydent Miasta
dr hab. Tadeusz Truskolaski

