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oBwlEszczENlE
o przystepieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czq5ci osiedla Sienkiewicza w Bialymstoku
w rejonie ulic Towarowej iWqskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.293 ze zm.) oraz w zwiqzku
z arl.39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko, zawiadamiam o podjqciu
przez Radg Miasta Bialystok uchwaly Nr XXYll412l20 z dnia 22 czervvca 2020 r.
o przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czq6ci osiedla Sienkiewicza w Bialymstoku w rejonie ulic Towarowej iWqskiej,
obejmujqcego obszar polo2ony pomiqdzy ulicami: Sienkiewicza, Jagienki oraz Poleskq - z przewidywanym przeznaczeniem gl6wnie pod zabudowe mieszkaniowE wielorodzinnq i uslugowq.
W ramach opracowania sporzqdzona zostanie prognoza oddziaiywania na
Srodowisko.
Wnioski do ww. projektu planu i prognozy mozna wnosid w terminie do
31 sierpnia 2020 r. w formie:
pisemnej (na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament Urbanistyki,

.
.

.

ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok),
ustnej do protokolu (w siedzibie Urzqdu przy ul. dr l. Bial6wny 11, pok. 211
- po wcze6niejszym telefonicznym um6wieniu sig z pracownikiem prowadzqcym sprawe, tel. 85 869 6617; 85 869 6603 lub 85 869 6608 ),
drogq elektronicznq (adres: du@um.bialvstok.pl).

Wniosek powinien zawiera| nazwisko, imiq, nazwq i adres wnioskodawcy
oraz przedmiot wniosku.
Zlo2one wnioski zostanq rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Bialegostoku
w trakcie sporzqdzania projektu planu.
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lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych jest Prezydent

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Miasta Bialegostoku adres: Uzqd Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 , 15-950 Bialystok.
W sprawach ochrony danych osobowych mozna kontaktowa6 siq z lnspektorem
Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 , '15-950 Biaiystok,
tel. 85 879 79 79, e-mail. bbi@um.bialvstok. pl
Dane osobowe bgdq pzetwazane w celu prowadzenia postepowania, dotyczqcego
sporzEdzenia miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dane osobowe nie bgdq ujawniane odbiorcom innym, ni2 uprawnieni na podstawie
przepis6w ptawa orcz podmiotom, kt6rym dane zostaly powiezone do przetwarzania.
Dane osobowe bgdq pzechowywane pzez okres 50 lat od kofrca roku, w kt6rym zakoiczyla siq sprawa w kt6rej dane osobowe zostaly zgromadzone, a po tym okresie
zostanq poddane ocenie pzydalnoSci pzez Archiwum Paistwowe.
Pzysluguje Pani/Panu prawo do Zqdania dostepu do wlasnych danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przelwatzania lub wniesienia spzeciwu wobec

pzetwazania.
W a uiqzku z ptzelwarzaniem danych osobowych pzysluguje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Uzedu Ochrony Da-

nych Osobowych.
lnformacje o zr6dle pochodzenia danych osobowych pzyslugujq Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wplywu na ochrong praw iwolnoSci osoby, od kt6rej dane pozyskano.
9. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiqzkowy, a ich niepodanie uniemo2liwi rozpatzenie wniosk6w.
10. Dane nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.

