Białystok, 14 października 2021 r.
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Dr. I. Białówny
11, 15-437 Białystok, tel. 858696608, fax. 858696607

DUA-VIII.6730.14.2021
(Dot.: URB-IX.6730.35.2021)
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 7, 9, 10 § 1, w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) ponownie
zawiadamiam, że zebrany został pełen materiał dowodowy w przedmiocie ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego
(handel m.in.: art. spożywczymi, art. wielobranżowymi, w tym przemysłowymi; usługi
nieuciążliwe typu: apteka, fryzjer, bank itp.) z częścią biurowo-socjalną oraz z częścią
gastronomiczną (bar z częścią biurowo-socjalną), z niezbędnymi budowlami, w tym.: mury
oporowe, zbiorniki retencyjne, zbiorniki i studnie chłonne wód opadowych, zbiorniki ppoż.,
pylony reklamowe, rama ograniczająca wysokość przejeżdżającego pojazdu, wiaty wraz z
zagospodarowaniem terenu (m.in.: drogi dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, place
wewnętrzne) na działkach nr ew. gr. 800/3, 800/4, 779/2, 778/2, 794/5 (obręb 04), położonych
przy ul. Stromej i Marczukowskiej w Białymstoku i projektowanymi dwoma zjazdami w
pasie drogowym ul. Stromej (część dz. nr ew. gr. 800/1), projektowanym zjazdem w pasie
drogowym ul. Marczukowskiej (część dz. nr ew. gr. 1024) oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną, w sprawie wszczętej na wniosek złożony w dniu 22.04.2021 r. (uzupełniony i
poprawiony w dniu 21.05.2021 r., 28.09.2021 r. i 30.09.2021 r.) przez osobę prywatną.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na
stronie internetowej (www.bip.bialystok.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Białymstoku na parterze budynku przy ul. Słonimskiej 1, tj. od dnia 14 października 2021 r.
Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w terminie 5 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 02.11.2021 r., można po uprzednim kontakcie
telefonicznym pod nr tel. 85 869 6628 skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem
dowodowym. Strony w ww. terminie mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie wskazanego terminu zostanie
wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Agnieszka Anna Rzosińska – Dyrektor
Departamentu Urbanistyki i Architektury.
a/a.
Sprawę prowadzi Aleksandra Siebiesiuk, pok. 207, tel. 85 869 66 28, ul. Dr I. Białówny 11
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