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OBWIESZCZENIE
o ponownym wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu
za gos poda rowan ia przestrzen nego czgSci osied la M ickiewicza w B ialymsto ku
(w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)
Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zmianami) i uchwaly
Nr XXXVI/ 580/17 Rady Miasta Bialystok z dnia 29 maja 2017 r. oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zmianami), w ramach strategicznej
oceny oddziatywania na Srodowisko, zawiadamiam o ponownym wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego
czgSci osiedla Mickiewicza w Bialymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii
Konopnickiej), obejmujqcego obszar ograniczony ulicami: Elektrycznq, Mickiewicza,
Augustowskq, granicami dzialek o numerach geod.:219714,219716,213014,213012
i 130/1 , ulicq Swigtojaiskq oraz granicami dzialek numer geod.: 1780/5, '1780116
i 1780t2.

Ww. projekt i prognoza oddziah/wania na Srodowisko bqdq wylo2one w terminie od 10 lipca do 30 lipca 2020 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzqdu
Miejskiego w Biatymstoku przy ul. dr l. Biat6wny 11, (ll piqtro) w godzinach pracy
Urzgdu oraz dostgpne na stronach internetowych: www.bip.bialvstok.pl (AKTUALNOSCI) oraz www. bialvstok.pl (DLA MIESZKANCoW tuU DLA BIZNESU/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE),
Osoby chcqce zapoznat sig z ustaleniami projektu planu miejscowego wylo2onego do publicznego wglqdu w siedzibie Departamentu Urbanistyki, bqdq mogly to
zrobii po uprzednim um6wieniu wizyty pod nr telefon6w: 85 869 66 03 lub 85 869 66
08)

Dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyjQtymi w projekcie planu odbqoo
dzie sig w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 10 w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1, sala nr 10 (parter).
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem re2imu sanitarnego iwszystkich Srodk6w ostro2no6ci zgodnie z wytycznymi izaleceniami Ministra
Zdrowia i Gl6wnego lnspektora Sanitarnego.

Zgodnie z arl. 18 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku (...), moZna wnosi6 uwagi dotyczqce ustalefi przyjetych
w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziatywania na Srodowisko.

Uwagi nale2y kierowac do Prezydenta Mlasta Biategostoku z podaniem imienia
inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej iadresu, oznaczenia nieruchomo6ci,
kt6rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 202O r',
w formie:
pisemnej (adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament Urbanistyki,
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok),
ustnej - do protokolu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzqdu Miejskiew Bialymstoku przy ul. dr l. Bial6wny 11, w pokoju nr 211 - po wcze6niejszym telefonicznym um6wieniu sig z pracownikiem prowadzqcym sprawq,
tel. 85 869 66 03 lub 85 869 66 08),
drogq elektronicznq (adres: du@um.bialvstok.pl ).
Wniesione uwagi zostanq rozpalrzone przez Prezydenta Miasta Bialegostoku w terminie nie dlu2szym ni2 21 dni od uptywu terminu ich skladania.
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lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku adres: U rzqd

2.

3.

4.
5.

6.
7

.

8.
9.

Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, '15-950 Biatystok.
W sprawach ochrony danych osobowych mozna kontaktowa6 siq
z lnspektorem Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
1 , 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.b ialvstok.ol
Dane osobowe bqdq przetwarzane w celu prowadzenia postqpowania, dotyczqcego sporzqdzenia m iejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu pzestrzennym.
Dane osobowe nie bgdq ujawniane odbiorcom innym, ni2 uprawnieni
na podstawie przepis6w p'awa otaz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do pzetwarzania.
Dane osobowe bgdq pzechowywane pzez okres 50 lat od korica roku, w kt6rym zakoficzyla siq sprawa w kt6rej dane osobowe zostaly zgromadzone, a po
tym okresie zostanq poddane ocenie przydatno6ci przez Archiwum Paistwowe.
Przysluguje Pani/Panu prawo do z4dania dostQpu do wlasnych danych, ich
sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzqdu
Ochrony Danych Osobowych.
lnformacje o 2r6dle pochodzenia danych osobowych przyslugujq Pani/Panu w
zakresie, w jakim nie ma to wptywu na ochronq praw iwolnoSci osoby, od kt6rej dane pozyskano.
Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obo-

wiqzkowy, a ich niepodanie uniemozliwi rozpatrzenie uwag.
10.Dane nie bgdq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

