OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia

10. 09. 2021 r.

Prezydent Miasta Białegostoku zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia, że w dniu 09.09.2021 r. została wydana decyzja
Nr 645/2021, znak: DAR-V.6740.2.5.2021 udzielająca Prezydentowi Miasta Białegostoku
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ul. Sterowej (drogi gminnej)
w Białymstoku od skrzyżowania z ul. Ordynacką do placu do zawracania w zakresie budowy:
jezdni z placem do zawracania, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami
deszczowymi, kablowej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr
352/44, 352/37 (z podziału działki 352/8), 352/39 (z podziału działki 352/17), 352/23, 352/42
(z podziału działki 352/24), 351/24 (z podziału działki 351/21) w obrębie 24 (Dojlidy Górne)
w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linia przerywaną koloru
fioletowego (projektowany pas drogowy)
z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wykaz nieruchomości objętych inwestycją:
Miasto Białystok, obręb 24 (Dojlidy Górne).
Działki nie będące pasem drogowym w całości pod inwestycję
352/23, 352/44
Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod
inwestycję):
1. działka nr 352/8 dzielona na działki: 352/37 o powierzchni 0,0029ha (przeznaczona pod
drogę) i 352/38 o powierzchni 0,0944ha (w dotychczasowym władaniu),
2. działka nr 352/17 dzielona na działki: 352/39 o powierzchni 0,0018ha (przeznaczona pod
drogę) i 352/40 o powierzchni 0,0993ha (w dotychczasowym władaniu),
3. działka nr 352/24 dzielona na działki: 352/42 o powierzchni 0,0130ha (przeznaczona pod
drogę) i 352/41 o powierzchni 0,1896ha (w dotychczasowym władaniu),
4. działka nr 351/21 dzielona na działki: 351/24 o powierzchni 0,0075ha (przeznaczona pod
drogę) i 351/25 o powierzchni 0,1131ha (w dotychczasowym władaniu),
Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w
Białymstoku, Departamencie Architektury, ul. Słonimska 1, po uprzednim kontakcie telefonicznym
pod nr tel. 085 879 7453.
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
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Urzędu Miejskiego w Białymstoku na parterze budynku przy ul. Słonimskiej 1 oraz na terenie
lokalizacji wnioskowanej inwestycji to jest do dnia 28 .09.2021 r.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art.
49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Dzień publicznego ogłoszenia: 14 września 2021 r.
PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

