OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia

05.06.2020r.

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. z 2018.1474) zawiadamia, że w dniu 05.06.2020r. została wydana decyzja Nr 359/2020, znak:
DAR-V.6740.2.5.2020 udzielająca Prezydentowi Miasta Białegostoku zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. K. Kalinowskiego na odcinku od
skrzyżowania z Placem Niezależnego Zrzeszenia Studentów do skrzyżowania z ul. Grochową
w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na działkach o numerach ewidencyjnych 1628/73
(z podziału działki nr 1628/52), 1628/57, 1628/79 (z podziału działki nr 1628/64), 1628/81
(z podziału działki nr 1628/65), 1628/83 (z podziału działki nr 1628/66), 1641,1628/75 (z podziału
działki nr 1628/60), 1628/77 (z podziału działki nr 1628/61) - obręb 11(Śródmieście) w zakresie
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią przerywaną koloru brązowego i cyframi
od 1 do 15,
a także na działce poza pasem drogowym
- 1609/2 – obręb 11 Śródmieście – budowa ścieżki rowerowej (pow.0,51 m²),
w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią koloru oliwkowego
i cyframi od 1 do 15 (czasowe zajęcie części działki pod roboty budowlane).
z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wykaz nieruchomości objętych inwestycją:
Miasto Białystok, obręb 11 Śródmieście
Działki będące pasem drogowym pod inwestycję
1628/57, 1641
Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod
inwestycję):
1) 1628/52 dzielona na działki: 1628/74 o pow. 0,4753ha (w dotychczasowym władaniu), 1628/73
o pow. 0,0007ha (przeznaczona pod drogę)
2) 1628/60 dzielona na działki: 1628/76 o pow. 0,0144ha (w dotychczasowym władaniu), 1628/75
o pow. 0,0004ha (przeznaczona pod drogę)
3) 1628/61 dzielona na działki: 1628/78 o pow. 0,1883ha (w dotychczasowym władaniu), 1628/77
o pow. 0,0036ha (przeznaczona pod drogę)
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4) 1628/64 dzielona na działki: 1628/80 o pow. 0,1143ha (w dotychczasowym władaniu), 1628/79
o pow. 0,0020ha (przeznaczona pod drogę)
5) 1628/65 dzielona na działki: 1628/82 o pow. 0,0637ha (w dotychczasowym władaniu), 1628/81
o pow. 0,0219ha (przeznaczona pod drogę)
6) 1628/66 dzielona na działki: 1628/84 o pow. 0,1276ha (w dotychczasowym władaniu), 1628/83
o pow. 0,0114ha (przeznaczona pod drogę)
Działki poza pasem drogowym (czasowe zajęcie terenu)
1609 – obręb 11
Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w
Białymstoku Departamencie Architektury po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem
085 879 7453.
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 26.06.2020r.
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.
Dzień publicznego ogłoszenia: 12.06.2020r.
PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

