Białystok dnia 10 marca 2020 r.
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki, ul. Dr. I. Białówny 11, 15-437 Białystok,
tel. 858696608, fax. 858696607
URB-VII.6733.27.2020
Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia, że w dniu
10.03.2020 roku została wydana decyzja umarzająca Nr 40/2020 znak sprawy URBVII.6733.27.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi
wewnętrznej w ciągu ulicy Niewodnickiej wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną (budowa
konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie opaski jezdni, wykonanie chodnika,
budowa jezdni jednokierunkowej na drogach bocznych wraz z opaskami, budowa oświetlenia
ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych
– likwidacja kolizji), położonego na terenie oznaczonym na mapach linią koloru różowego i
cyframi od 1 do 81, na działkach nr geodezyjny gr. 890/4, 838/1, 851/3, 756, 861/3, 889/1, 888,
859, 858, 857, 862/1, 862/2, 883/6, 882/2, 881/2, 880/2, 869, 876, 875/1, 875/2, 874, 883/5, 883/10,
860 obręb-6, przy ul. Niewodnickiej w Białymstoku.
Postępowanie było prowadzone z wniosku Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, w Departamencie
Urbanistyki, ul. Białówny 11, pokój 207A, tel. 85 879 7181.
Zgodnie z art. 49 § 2 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Białymstoku na parterze budynku przy ul. Słonimskiej 1, tj. od dnia 10 marca 2020 r.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie
czternastu dni od dnia jej doręczenia, tj. do dnia 7 kwietnia 2020 r.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Aneta Anna Pogorzelska – Kierownik Zespołu
Infrastruktury Zagospodarowania Przestrzennego.
Przygotowała: Małgorzata Bocian, Departament Urbanistyki, ul. Białówny 11, nr pokoju 207A, tel.
85-879-7181

