OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 12.08.2022r.
Stosownie do art. 11f ust. 3 i 4, art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
176) zawiadamiam, że w dniu 09.08.2022 r., została wydana decyzja Nr 464/2022, znak:
DUA-X.6740.2.6.2021 udzielająca Prezydentowi Miasta Białegostoku zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Rodzinnej i Sielskiej– dróg
gminnych w Białymstoku w zakresie budowy:
- ul. Rodzinna: jezdni, zjazdów, zatoki postojowej, placu do zawracania, chodników dla
pieszych wraz z infrastrukturą techniczną: sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
i przykanalikami, sieci kablowej nN, instalacji-wewnętrznej linii zasilającej nN, sieci
kablowej oświetleniowej nN wraz z przebudową rowu poprzez likwidację przepustów w jego
przebiegu, budowy części zbiornika retencyjno- odparowująco- wsiąkowego oraz wylotów
urządzeń kanalizacyjnych, kanału technologicznego i przebudową sieci gazowej, na działkach
położonych w obrębie ewidencyjnym 0018 Pieczurki o numerach ewidencyjnych:
22/3 (z podziału dz. nr 22/2), 23/4 (z podziału dz. nr 23/1), 33/5 (z podziału dz. nr 33/3), 32/5
(z podziału dz. nr 32/3), 51/3, 51/14 (z podziału dz. nr 51/2), 51/16 (z podziału dz. nr 51/4),
51/18(z podziału dz. nr 51/6), 52/38 (z podziału dz. nr 52/3), 52/40 (z podziału dz. nr 52/4),
51/20 (z podziału dz. nr 51/8), 52/42 (z podziału dz. nr 52/5), 51/22 (z podziału dz. nr 51/9),
51/24 (z podziału dz. nr 51/12), 55/2, 52/17, 53/4,
w zakresie oznaczonym na planie linią koloru niebieskiego,
- ul. Sielska: jezdni, zjazdów, chodników dla pieszych, placu do zawracania wraz
z infrastrukturą techniczną: sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami,
sieci kablowej nN, sieci kablowej oświetleniowej nN, kanału technologicznego;
na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 0018 Pieczurki o numerach
ewidencyjnych:
35/1 (z podziału dz. nr 35), 34/8 (z podziału dz. nr 34/4), 34/10 (z podziału dz. nr 34/5),
51/13
(z podziału dz. nr 51/2), 32/6 (z podziału dz. nr 32/3), 52/11, 22/4 (z podziału dz. nr 22/2),
52/36 (z podziału dz. nr 52/18),
w zakresie oznaczonym na planie linią koloru zielonego,
a także na działkach poza pasem drogowym ulic Rodzinnej i Sielskiej, w ramach czasowego
zajęcia, pod:
• obręb 0018 - nr ewid. 1/3–budowę sieci kablowej energetycznej nN na dł. 5,0 m i gł. 1,1m,
• obręb 0018 - nr ewid. 22/1–przebudowę drogi publicznej ul. 42 Pułku Piechoty w zakresie
budowy sieci kablowej energetycznej nN na dł. 2.6 m i gł. 1,1m, przebudowy jezdni
z mieszanki bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym na powierzchni 26 m2,
budowy wpustu kanalizacji deszczowej z przykanalikiem na dł. 2,5 m i gł. 1,6 m,
• obręb 0018 - nr ewid. 1/4– budowę sieci kablowej oświetleniowej na dł. 7,6 mi gł. od 0,70
m do 1,10 m, budowę kanału technologicznego na dł. 16,1 m i gł. 0,9 m;
• obręb 0018 - nr ewid. 23/2 - przebudowę ul. 42 Pułku Piechoty w zakresie budowy sieci
kablowej oświetleniowej nN na dł. 4,0 m gł. 1,0 m, budowę kanału technologicznego na dł.
11,5 mi gł. 0,9 m;
• obręb 0018 - nr ewid. 34/7– budowę instalacji-wewnętrznej linii zasilającej nN na dł. 14,8
m i gł. 1,0 m oraz szafki elektroenergetycznej;
• obręb 0018 - nr ewid. 52/37 (powstała z podziału dz. o nr ewid. 52/18) – budowę sieci
kablowej elektroenergetycznej nN na dł. 0,3 m i gł. 1,0 m;
• obręb 0018 - nr ewid. 55/1– budowę sieci kablowej oświetleniowej nN na dł. 8,3 m i gł. od
0,70 m do 1,0 m, budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 3,6 m i gł. od 1,5 m do 2,0 m;

• obręb 0018 - nr ewid. 77/1– budowę sieci kablowej oświetleniowej nN na dł. 49,2 m i gł. od
0,70 m do 1,1 m;
• obręb 0018 - nr ewid. 53/6– przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy
zjazdu do obsługi zbiornika retencyjno- odparowująco- wsiąkowego o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o pow. 50,64m2, budowa części zbiornika retencyjnoodparowująco- wsiąkowego;
w zakresie oznaczonym na planie linią koloru fioletowego.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wykaz nieruchomości objętych decyzją:
Powiat Białystok
Gmina Białystok, obręb 0018 (Pieczurki)
Działki będące pasem drogowym pod inwestycje:
- ul. Rodzinna
51/3, 55/2, 52/17
- ul. Sielska
52/11
Działki nie będące pasem drogowym w całości pod inwestycję
53/4
Działki ulegające podziałowi (nr działek po poddziale tłustym drukiem –przeznaczone pod
inwestycję) :
- ul. Rodzinna
1) 32/3 dzielona na działki: 32/7 o pow. 1,0305 ha (w dotychczasowym władaniu), 32/5
o pow. 0,0350 ha (przeznaczona pod drogę),
2) 51/2 dzielona na działki: 51/15 o pow. 0,0809 ha (w dotychczasowym władaniu), 51/14
o pow. 0,0061 ha (przeznaczona pod drogę),
3) 51/4 dzielona na działki: 51/17 o pow. 0,0845 ha (w dotychczasowym władaniu), 51/16
o pow. 0,0045 ha (przeznaczona pod drogę),
4) 51/6 dzielona na działki: 51/19 o pow. 0,0290 ha (w dotychczasowym władaniu), 51/18
o pow. 0,0024 (przeznaczona pod drogę),
5) 52/3 dzielona na działki: 52/39 o pow. 0,1109 ha (w dotychczasowym władaniu), 52/38
o pow. 0,0004 (przeznaczona pod drogę),
6) 51/8 dzielona na działki: 51/21 o pow. 0,1077 ha (w dotychczasowym władaniu), 51/20
o pow. 0,0123 ha (przeznaczona pod drogę),
7) 52/5 dzielona na działki: 52/43 o pow. 0,1099 ha (w dotychczasowym władaniu), 52/42
o pow. 0,0004 ha (przeznaczona pod drogę),
8) 51/9 dzielona na działki: 51/23 o pow. 0,0955 ha (w dotychczasowym władaniu), 51/22
o pow. 0,0047 ha (przeznaczona pod drogę),
9) 51/12 dzielona na działki: 51/25 o pow. 0,1855 ha (w dotychczasowym władaniu), 51/24
o pow. 0,0372 ha (przeznaczona pod drogę),
10) 33/3 dzielona na działki:33/6 o pow. 0,2698 ha (w dotychczasowym władaniu), 33/5
o pow. 0,0066 ha (przeznaczona pod drogę),
11) 52/4 dzielona na działki: 52/41 o pow. 0,0301 (w dotychczasowym władaniu), 52/40
o pow. 0,1130 (przeznaczona pod drogę),
12) 23/1 dzielona na działki: 23/5 o pow. 0,2325 (w dotychczasowym władaniu), 23/4
o pow. 0,0157 (przeznaczona pod drogę),
- ul. Sielska
1) 34/5 dzielona na działki: 34/11 o pow. 0,2738 ha (w dotychczasowym władaniu), 34/10
o pow. 0,0165 ha (przeznaczona pod drogę),
2) 34/4 dzielona na działki: 34/9 o pow. 0,1152 ha (w dotychczasowym władaniu), 34/8
o pow. 0,0068 ha (przeznaczona pod drogę),
3) 35 dzielona na działki: 35/2 o pow. 0,8971 ha (w dotychczasowym władaniu), 35/1
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o pow. 0,0086 ha (przeznaczona pod drogę),
4) 51/2 dzielona na działki: 51/15 o pow 0,0809 ha (w dotychczasowym władaniu), 51/13
o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę),
5) 32/3 dzielona na działki: 32/7 o pow. 1,0305 ha (w dotychczasowym władaniu), 32/6
o pow. 0,0192 ha (przeznaczona pod drogę),
6) 52/18 dzielona na działki: 52/37 o pow.0,0661 ha (w dotychczasowym władaniu), 52/36
o pow. 0,0009 ha (przeznaczona pod drogę),
7) 22/2 dzielona na działki: 22/3 o pow. 0,0975 ha (przeznaczona pod drogę
ul. Rodzinna), 22/4 o pow. 0,0548 ha (przeznaczona pod drogę ul. Sielska ).
Działki przeznaczone pod czasowe zajecie terenu:
1/3, 22/1, 1/4, 23/2, 34/7, 52/37 , 55/1, 77/1, 53/6 - obręb 0018
x
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
Departamencie Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, po uprzednim kontakcie
telefonicznym pod nr tel. 0 85 869 6094.
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: 26.08.2022 r.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r., poz. 735), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego ogłoszenia: 12.08.2022 r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
Elżbieta Niemotko
p.o. Kierownika Referatu Analiz Infrastruktury Miejskiej
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