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Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i uchwaly
Nr XXlll/350/20 Rady Miasta Bialystok z dnia 30 marca 2020 t. otaz aft.39 ust. 1

ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w ramach strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko, zawiadamiam o wytozeniu do publicznego wglqdu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzennego czg6ci osiedla
Piasta w Bialymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Swiqtojanskiej), obejmujqcej obszar
poloZony pomigdzy ulicami: Swigtojariskq, Warszawskq, Elizy Orzeszkowej i J. K.
Branickiego.

Ww. projekt i prognoza oddziatywania na Srodowisko bgdq wylo2one w ter-
minie od 20 stycznia do 09 lutego 2023 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki
i Architektury Uzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. dr l. Bial6wny 11, (ll pietro)

w godzinach pracy Urzgdu oraz dostgpne na stronie internetowej:
www.bip.bialvstok.pl (AKTUALNOSCI ).

lnformacja o wylo2eniu bedzie dostepna na stronie internetowej:
www.bialystok.pl (DLA MIESZKANCOW lub DLA BIZNESU/ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE).

Osoby chcqce zapoznab siq z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego
wylozonego do publicznego wglqdu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architek-
tury, zachgca siq do wczesniejszego telefonicznego um6wienia wizyty pod nr telefo-

n6w: 85 869 6617; 85 869 6603 lub 85 869 6608).

Uwagi nalezy kierowa6 do Prezydenta Miasta Bialegostoku z podaniem imie-

nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedzi-

OBWIESZCZENIE
o wyloieniu do publicznego wglqdu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowan ia przestrzennego czQsci osiedla Piasta w Bialymstoku

(rejon ul. Warszawskiej i Swigtojaiskiej)

Dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyjgtymi w projekcie zmiany planu

odbgdzie siq w dniu 24stycznia2O23 r.o godz. 10:00 za pomocq 6rodk6w komuni-
kacji elektronicznej, pzy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniajqcej zabieranie
glosu, zadawanie pytan i skladanie uwag przez jednoczesna transmisjq obrazu

i d2wigku oraz w formie zapisu tekstowego. Chq6 udzialu w dyskusji nale2y zglosi6

na adres: dukonsultacje@um.bialystok.p/ do dnia 22 stycznia 2023 r. Link do spo-

tkania zostanie przeslany w e-mailu zwrotnym w pzeddziefi dyskusji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pzestrzen-

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

informacji o Srodowisku (...), mo2na wnosi6 uwagi dotyczqce ustaleh przyjqtych

w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziatywania na Srodowisko.



by, oznaczenia nieruchomoSci, ktorej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 23 lutego 2023 r., w formie:

r pisemnej (adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament Urbanistyki i Ar-
chitektury, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok),

. ustnej - do protokolu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury
Uzqdu Miejskiego w Bialymstoku pzy ul. dr l. Bial6wny 11, w pokoju ff 211 -
po wcze6niejszym telefonicznym umowieniu sig z pracownikiem prowadzqcym
sprawe, tel. 85 869 6617; 85 869 6603 lub 85 869 6608),

. drogE elektronicznq (adres: dua@um.bialystok.pl ), ewentualnie pzy pomocy
formulaza zamieszczonego w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie in-
ternetowej www.bip.bialystok.pl/poradnik interesanta/sprawy budowlane lub za
pomocq platformy ePUAP

Zarzqdzenie Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie rozpatrzenia uwag,
zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (AKTY PRAW-
NEI Zazqdzenia Prezyd enta ).
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lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych

1 . Administratorem danych jest Prezydent lvliasta Bialegostoku adres: Urzqd
Miejski w Bia+ymstoku, ul. Slonimska '1 , 15-950 Biatystok.

2. W sprawach ochrony danych osobowych mozna kontaktowad sie z lnspekto-
rem Ochrony Danych: Urzqd lvliejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,

15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl
3. Dane osobowe bgdE przetwarzane w celu prowadzenia postqpowania, doty-

czqcego sporzedzenia miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu pzestzennym.

4. Dane osobowe nie bQdq ujawniane odbiorcom innym, niz uprawnieni
na podstawie pzepisow prawa oraz podmiotom, ktorym dane zostaly powie-

zone do pzetwazania.
5. Dane osobowe bqdq przechowywane przez okres 50 lat od kot'rca roku, w kto-

rym zakoiczyla sie sprawa w kt6rej dane osobowe zostaty zgromadzone, a po

tym okresie zostanE poddane ocenie przydatno6ci przez Archiwum Panstwo-

6. Pzysluguje Pani/Panu prawo do zEdania dostepu do wlasnych danych, ich

sprostowania, usuniecia lub ograniczenia pzetwarzania lub wniesienia spze-
ciwu wobec pzetwarzania.

7 . W zwiqzku z ptzetwarzaniem danych osobowych pzysluguie Pani/Panu pra-

wo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzQdu

Ochrony Danych Osobowych.
8. lnformacje o 2rodle pochodzenia danych osobowych przystugujq Pani/Panu

w zakresie, w jakim nie ma to wplywu na ochrong praw i wolnosci osoby, od

ktorej dane pozyskano.

9. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obo-

wiezkowy, a ich niepodanie uniemozliwi rozpatrzenie uwag.

10.Dane nie bedq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym
profilowa n iu.


