Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska,
ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok
Białystok, ....... marca 2020 r.
DOŚ-II.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
r., poz. 256) zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się
strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na podst. art. 71 ust. 2 wyżej cyt. ustawy, dotyczacego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją handlowo – usługową oraz garażem podziemnym z miejscami
postojowymi oraz miejscami postojowymi naziemnymi, murami oporowymi wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. gr.:
1403/10, 1765/1, 1767/1, 1767/3 (obręb 2), przy ul. Studziennej w Białymstoku.
Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Dyrektora Zarządu
Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Sprawa prowadzona jest z wniosku: Rutkowski Development Spółka Jawna,
ul. Elizy Orzeszkowej 36A, lok. 3, 19-300 Ełk
Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuje się, że strony postepowania mogą zapoznać się z
aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie
Miejskim w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska, przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103
Białystok, pok. 204, tel. (85) 879-73-83.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Anna Jeżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony
Środowiska

Informację umieszcza się:
 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
 w Internecie pod adresem www.bip.bialystok.pl,
 teren inwestycji.
Klauzula informacyjna:
Realizując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (tzw. „RODO”) uprzejmie informuje się, iż:
1.
Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, 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, e-mail:
bbi@um.bialystok.pl tel. 85 879 79 79.
3.
Dane są zbierane w celu przeprowadzenia postępowania w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia na podstawie następujących przepisów:
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) – ustawa ooś;
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);
 ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
4.
Dane nie będą udostępnione podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.
Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 13 lat.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
8.
Podanie dodatkowych danych zawartych z formularzu dotyczących, np. numeru telefonu, jest dowolne.

