Białystok, 02 lipca 2020 r.
URB-I.6721.8.3.2020

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku
(rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz w związku
z art. 39 ust. 1 pkt 1 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. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w
ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr XXVI/413/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy
Świat), obejmującej obszar położony pomiędzy ulicami: Władysława Liniarskiego,
Lipową, Grochową, K. Kalinowskiego oraz Placem Niezależnego Zrzeszenia
Studentów.
W przedmiotowej zmianie planu przewiduje się głównie korektę ustaleń
planistycznych w celu umożliwienia planowanej rozbudowy istniejącego budynku
Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Świętego Mikołaja. Zakłada się również
uaktualnienie
i korektę zapisów dotyczących zasad ochrony i wkomponowania w nową zabudowę
części budynku położonego przy ul. Świętego Mikołaja 8 wpisanej w rejestrze
zabytków.
W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na
środowisko.
Wnioski do ww. projektu zmiany planu i prognozy można wnosić w terminie
do 07 sierpnia 2020 r. w formie:
 pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
 ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 211
– po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem
prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6603 lub 85 869 6608),
 drogą elektroniczną (adres: du@um.bialystok.pl).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy
oraz przedmiot wniosku.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku
w trakcie sporządzania projektu zmiany planu.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
dr inż. Adam Musiuk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku adres: Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

2. 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.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania, dotyczącego
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym
zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym
okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 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. 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.
9. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter
obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosków.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

