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Bialyslok,OS sierpnia 2022 r.

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu pzestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i uchwaty Nr
y,XYl375l20 Rady Miasta Bialystok z dnia 25 mla 2020 r. oraz art.39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochro-
nie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w ramach strategicznej oceny
oddziatywania na Srodowisko, zawiadamiam o wylozeniu do publicznego wglqdu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czq6ci osiedla Centrum
w Bialymstoku w rejonie ulic Swigtojariskiej i Akademickiej.

Ww. projekt i prognoza oddziatywania na Srodowisko bgdq wylo2one w ter-
minie od 23 sierpnia do 12 wrzeSnia 2022 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki
i Architektury Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. dr l. Bial6wny 11, (ll piqtro)

w godzinach pracy Uzqdu oraz dostgpne na stronie internetowej :www.bip . bialy-
stok.pl (AKTUALNOSCI).

lnformacja o wylozeniu bgdzie dostqpna na stronie internetowej:
vvvvw.bial ok (DLA MI ESZKA] tCOW luO DLA BIZNESU/ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE).

Osoby chcqce zapoznac sig z ustaleniami projektu planu miejscowego wylo-

zonego do publicznego wglqdu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury,
zachgca siq do wczeSniejszego telefonicznego um6wienia wizyty pod nr telefon6w:

85 869 6655, 85 869 6603 lub 85 869 6608.

Dyskusja publiczna nad roan'tiqzaniami przyjQtymi w projekcie planu odbq-
dzie siq w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. '10.00 za pomocE Srodkow komunikacji

elektronicznej, pzy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniajqcej zabieranie gtosu,

zadawanie pytari i skladanie uwag pzez iednoczesnq transmisjq obrazu i d2wigku

oraz w formie zapisu tekstowego. Chqc udzialu w dyskusji nalezy zglosiC na adres:

dukonsultacie um.bialvsfok.o/ do dnia 23 sierpnia br. Link do spotkania zostanie
przestany w e-mailu zwrotnym w przeddziei dyskusji.

Zgodnie z ar1. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pzestrzen-

nym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu

informacji o Srodowisku (...), mo2na wnosic uwagi dotyczqce ustalen pzyjqtych

w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziatywania na Srodowisko.

Uwagi nale2y kierowa6 do Prezydenta Miasta Bialegostoku z podaniem imienia

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby,

OBWIESZCZENIE
o wyloieniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego czg6ci osiedla Centrum w Bialymstoku
w rejonie ulic Swiqtojariskiel i Akademickiej



oznaczenia nieruchomo6ci, ktorej uwaga dotyczy, w niepzekraczalnym terminie
do dnia 25 wrze6nia 2022 r., w formie:

o pisemnej (na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament Urbanistyki
i Architektury, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok),

. ustnej do protokolu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury
Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. dr l. Bialowny '1 '1 , pok. 216 - po
wczeSniejszym telefonicznym um6wieniu sie z pracownikiem prowadzqcym
sprawe, tel. 85 869 6655 85 869 6603 lub 85 869 6608),

. drogq elektronicznq (adres: dua@um. bialvstok.ol), ewentualnie pzy pomocy
formulaza zamieszczonego w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie in-
ternetowej www.bio.bialvstok.pl/poradnik interesanta/sprawy budowlane lub
za pomoca platformy ePUAP

Zazqdzenie Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie rozpatzenia uwag,
zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.bialvstok.pl (AKTY PRAW-
NE I Zazqdzenia P rezyd e nta ).
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lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku adres: Urzqd

IMiejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok.
2. W sprawach ochrony danych osobowych mozna kontaktowa6 siq

z lnspektorem Ochrony Danych: Uzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
1, 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl

3. Dane osobowe bqdq pzetwarzane w celu prowadzenia postepowania, doty-
czqcego spozqdzenia miejscowego planu zagospodarowa nia przestrzennego

na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym.

4. Dane osobowe nie bqdq ujawniane odbiorcom innym, ni2 uprawnieni
na podstawie pzepis6w prawa otaz podmiotom, ktorym dane zostaly powie-

zone do pzetwarzania.
5. Dane osobowe bqdq pzechowryane pzez okres 50 lat od koica roku, w kto-

rym zakonczyla sig sprawa w kt6rej dane osobowe zostaly zgromadzone, a po

tym okresie zostanq poddane ocenie przydatnoSci przez Archiwum Pahstwo-
we.

6. Przysiuguje Pani/Panu prawo do zAdania dostqpu do wlasnych danych, ich

sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia spze-
ciwu wobec przetwarzania.

7. \N zwi4zku z pzetwarzaniem danych osobowych pzysiuguje Pani/Panu pra-

wo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzqdu
Ochrony Danych Osobowych.

8. lnformacje o zrodle pochodzenia danych osobowych przysiugujq Pani/Panu
w zakresie, w jakim nie ma to wplywu na ochrong praw iwolno6ci osoby, od

kt6rej dane pozyskano.

9. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obo-
wiqzkowy, a ich niepodanie uniemozliwi rozpatrzenie uwag.

1 0. Dane nie bqdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.


