OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 20.03.2020 r.
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2020.283 j.t. / zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr
201/2020 z dnia 19.03.2020r. znak: DAR-V.6740.1.55.2020 zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku pozwolenia na budowę napowietrznej sieci
ciepłowniczej magistralnej na nieruchomościach o nr ew. gr. 548/3, 549/27 – obręb 12
(Białostoczek Płd.) przy ul. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku.
Jednocześnie informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim
w Białymstoku, Departamencie Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, piętro VIII,
pok. 801 do dnia 06.04.2020r.
PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel.
85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych
w sprawach budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.
3) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: identyfikujące
osobę, adresowe, dane z rejestru gruntów oraz dane z dokumentów spadkowych lub
innych dokumentów stanowiących dowód posiadanego tytułu prawnego do
nieruchomości, dokumentów stanowiących dowód na potwierdzenie innych istotnych
okoliczności w prowadzonej sprawie administracyjnej.
4) Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczony w pełnych
latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty
zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie ze
względu na jej charakter, treść i znaczenie. W przypadku zatwierdzenia projektu
budowlanego, dokumentacja będzie przechowywana co najmniej przez okres istnienia
obiektu budowlanego;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8) Dane osobowe mogą być pozyskane z zasobów informacyjnych Urzędu Miejskiego w
Białymstoku, jednostek administracji publicznej, źródeł publicznie dostępnych, stron
postępowania, osób trzecich.
9) Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie,
w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane
pozyskano.
10) Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy,
a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie sprawy.
11) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

