
PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
15-955:- Białystok ul. Słonimska 1

BiałystokQĄ—, zp_URB—VII.6733.97.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicmego—_ixxx-sum
Na podstawie art. 50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art, 52, art. 53, art.54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z
póżn. zm.) ,w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2019 r. Spółki P4 Sp.
z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, reprezentowanej przez pełnomocnika, Pana
Pawła Ponikowskiego, dotyczącego wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu
P4 BIA 1060A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą, na którą
składać się będzie: wieża telekomunikacyjna o wysokości do 45,2 m, na której
zainstalowane zostaną anteny sektorowe (8 szt.) oraz anteny radiolinii (6 szt.),
urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podnóża wieży,
zlokalizowanej na terenie oznaczonym na mapie linią koloru niebieskiego i literami A-
B-C-D, na działce nr geodezyjny gruntu 264/34 obr. 24 przy ul. Zabludowskiej w
Białymstoku,
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lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu P4 BIA
1060A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą, na którą składać się
będzie: wieża telekomunikacyjna o wysokości do 45,2 m, na której zainstalowane
zostaną anteny sektorowe (8 szt.) oraz anteny radiolinii (6 szt.), urządzenia zasilające,
sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podnóża wieży, zlokalizowanej na
terenie oznaczonym na mapie linią koloru niebieskiego i literami A-B-C-D, na działce
nr geodezyjny gruntu 264/34 obr. 24 przy ul. Zabłudowskiejw Białymstoku.

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono kolorem niebieskim i literami A—B—C-D i

przedstawiono na mapie w skali 1 : 500 stanowiącej załącznik do decyzji, znajdującej się
w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Departamencie Urbanistyki przy ul. Białówny 11, pok.
207 A oraz przekazanej Inwestorowi.

1) Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu
I. budowa elementów naziemnych - wieża telekomunikacyjna o wysokości do 45,2 m,
oraz linie i urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo — odbiorcze stacji bazowej
telefonii komórkowej lokalizować na obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające
teren inwestycji, oznaczone na załączniku graficznym do decyzji,
II. na wieży telekomunikacyjnej instalacja:
a) czterech anten sektorowych o wypadkowej równoważnej mocy promieniowania
izotropowo 939 W dla każdej z anten, umieszczonych na wysokości 42,70 m n.p.t.
(środek elektryczny) iazymutach 3500, 100”, 1800, 270”; tilt max 10”,
b) czterech anten sektorowych o wypadkowej równoważnej mocy promieniowania
izotropowo 1071 W dla każdej z anten, umieszczonych na wysokości 42,70 m n.p.t.
(środek elektryczny) iazymutach 3500, 1000, 180”, 270”; tilt max 10”,
c) sześciu anten radioliniowych;

2) Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
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- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej instalacji niskiego napięcia
wyprowadzonej z istniejącej sieci nN na warunkach określonych przez dysponenta
sieci,

- dojazd do stacji bazowej telefonii istniejącymi i projektowanymi drogami wewnętrznymi
i manewrowymi od ul. Zabłudowskiej na dz. nr 264/34 obr. 24;

3) Warunki dot. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z

2016 r. poz. 71) par. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c, d, e, f, , g w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z informacją zawartą we
wniosku dotyczącą parametrów anten i ich oddziaływania na środowisko, projektowana
inwestycja — projektowana stacja bazowa telefonii komórkowej - nie zalicza się do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z
tym, na podstawie Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz 2081 z późn. zm.) nie
wymaga przeprowadzenia postępowania w Sprawie oceny oddziaływania na środowisko i

do przeprowadzenia tej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych, nie jest inwestycją oddziaływującą szkodliwie na
środowisko;

- warunki ochrony dziedzictwa kulturowego — nie ustala się, teren inwestycji nie jest objęty
formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. ]. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz nie jest
ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

4) Warunki wynikające z przepisów szczególnych
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i

normami;
Dokumentację architektoniczno — budowlaną należy wykonać zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. ].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);
Inwestycję realizować zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.);
Inwestycja powinna odpowiadać przepisom zawartym w:
- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 );
- ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz 2081 z późn. zm.)
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003r. w sprawie
dopuszczalności poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883 z późn.
zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065);
— Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997- Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220),
- Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity — Dz. U. z 2017 r. poz.
1161),

- Ustawie Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (t. ]. Dz. U. z 2018 r. poz. 1183),



- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków,jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotnisk (t. j. Dz. U.
z 2003 r. Nr. 130, poz. 1192 z późn.zm.)

5) Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Spełnić wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecichwymienionew art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolityDz. U. z 2019 r. poz. 1186), wtym

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- ochronę przed pozbawieniem:

a) możliwości korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności,
b) dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
0) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłóceniaelektryczne, promieniowanie,
cl) ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza,wody gleby,

- inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia — nie może pogarszać warunkówużytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu),

UZASADNIENIE
Treść decyzji sformułowano w oparciu 0 wniosek przedłożony przez inwestora orazna podstawie przepisów odrębnych.
Z wnioskiem z dnia 24.07.2019 r. Spółka P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul.Taśmowa 7, reprezentowana przez pełnomocnika, Pana Pawła Ponikowskiego, wystąpiła owydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie

stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu P4 BIA 1060A wraz z wewnętrznąelektroenergetyczną linią zasilającą, na którą składać się będzie: wieża telekomunikacyjna owysokości do 45,2 m, na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (8 szt.) oraz antenyradiolinii (6 szt.), urządzenia zasilające, sterujące i nadawcze-odbiorcze zlokalizowane upodnóża wieży, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na mapie linią koloru niebieskiego i

literami A—B-C-D, na działce nr geodezyjny gruntu 264/34 obr. 24 przy ul. ZabłudowskiejBialymstoku.
W wyniku przeprowadzonej, zgodnie z art.53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzenny, analizy warunków i zasad zagospodarowaniaterenu i jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i

prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, ustalono co następuje:Projektowana stacja bazowa lokalizowana jest na działce nr geodezyjny gruntu 264/34 obr.24 przy ul. Zabłudowskiejw Białymstoku, na terenie działki istniejącej zabudowy usługowej.Zgodnie z artykułem 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wzwiązku z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. ]. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) wnioskowane zamierzenie ma charakter
inwestycji celu publicznego.

Inwestycję analizowano w zakresie oddziaływania na środowisko na podstawierozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, par. 2 ust. 1 pkt 7lit. a, b, c, d, (...instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z
_ wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 do300 000 MHz...) i par. 3 ust. 1 pkt 8, lit. a, b, C, d, e, f, g; (...instalacje radiokomunikacyjne,
radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienionew par. 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem
radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 do 300 000 MHz...)Zgodnie z powyższym kwalifikacji oddziaływania na środowisko podlegają anteny sektorowe,dla których określono ich moc, a nie podlegają anteny radioliniowe, dla których nie mapotrzeby określania ich mocy.
Inwestor zwrócił się do organu ochrony środowiska 0 wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Dnia 7.05.2019 r. wydanopostanowienie znak DOŚ-II.6220.27.2019 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, stwierdzając, że



inwestycja nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pażdziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

z 2018 r. poz 2081 z póżn. zm.) wymagającym uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Organ ochrony środowiska swoje stanowisko uzasadnił między innymi
tym, że:
„...Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j, Dz. U. z 2016
r. poz. 71) par. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c, d, e, f, , g w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko i których realizacja jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaliczone są:
8) Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem
radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 do 300 000 MHz..., w
których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny
wynosi nie mniej niż:
a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
b) 100 W, za miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m
od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m
od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
d) 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m
od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
e) 2000W, 3 miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m
i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej
anteny,
f) 5000W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i

nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej
anteny,
9) 10000W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300
m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania
tej anteny,
przy czym równoważna moc promieniowania izotropowo wyznacza się dla pojedynczej
anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się
realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjne, radionawigacyjna lub
radiolokacyjna.

Z przeprowadzonych obliczeń i załączników graficznych przedstawionych w „Kwalińkacji
instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 pod względem oddziaływania na
środowisko w oparciu 0 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r., w
analizowanym obszarze nie występują miejsca dostępne dla ludności wzdłuż glównej osi
promieniowania projektowanych anten sektorowych przy uwzględnieniu ich mocy
promieniowania izotropowo (EIRP) wyznaczonej dla pojedynczej anteny oraz odległości od
środka elektrycznego anteny, z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych pochyleń
wiązki (tilt). ..

Z załączonej do wniosku Kwalifikacji planowanej inwestycji pod względem kwalifikacji do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko instalacji
radiokomunikacyjnej stacji bazowej i załączonych w niej wyliczeń wynika, że miejsca
dostępne dla ludności występują poza zasięgiem osi głównych wiązek promieniowania anten
sektorowychw zakresie wymaganych odległości.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że dla projektowanej instalacji dla czterech anten
sektorowych (oznaczonych: L081; L082; L083; L084) wypadkowa równoważna moc
promieniowania izotropowo zawiera się w przedziale 500 — 1000W, natomiast dla czterech
anten sektorowych (oznaczonych: U091; U092; U093; U094) wypadkowa równoważna moc



promieniowania izotropowo zawiera się w przedziale 1000 - 2000 W. W związku z
powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 71) par. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c, d, e, f, , g w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, analizowano występowanie miejscdostępnych dla ludności w odległości odpowiednio do 40 m oraz do 70 m od środka
elektrycznego anten w osi głównej wiązki promieniowaniadanej anteny.
Przedmiotowa stacja bazowa w zakresie zasięgu wiązek promieniowania anten, określonych
w/g przywołanego par. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c, d, e, f, , g , obejmuje teren zagospodarowanyobecnie jako usługi (salon handlowy o wys. 6 m), drogi (ul. Zabłudowska), tereny rolne. Dane
te organ ustalił m.in. w oparciu o znajdujące się w aktach sprawy mapy. Przewidywanezagospodarowanie przedmiotowego terenu nie przewiduje budowy obiektów o wysokości
powyżej 15 m. Odległość pionowa głównych wiązek promieniowania od poziomu gruntu: dla
anten o mocy w przedziale 500-1000 W, odległości 40 m i „tiltu 0" dla poszczególnych
azymutów wynosi od 42 m do 42,86 m, dla anten o mocy w przedziale 500-1000 W,
odległości 40 m i „tiltu 10" dla poszczególnych azymutówwynosi od 34,91 m do 36,03 m, dlaanten o mocy w przedziale 1000-2000 W, odległości 70 m i „tiltu 0” dla poszczególnych
azymutów wynosi od 41,60 m do 43,40 m, dla anten o mocy w przedziale 500-1000 W,
odległości 70 m i „tiltu 10" dla poszczególnych azymutówwynosi od 29.43 m do 31.50 m,Po przeprowadzonej kwalifikacji stwierdzono, że zarówno dla minimalnych pochyleń wiązek00 jak i maksymalnych pochyleń wiązek 100 w odległości odpowiedniodo 40 rn oraz do 70 mod środka elektrycznego anten w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny nie
znajdują się istniejące jak i przewidywane miejsca dostępne dla ludności. Powyższeustalenia organ wydający decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uznajeza własne.

Po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się, że planowana inwestycja jest zgodna zprzepisami odrębnymi. Organ ustalił, że teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony
zabytków oraz nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
-Teren wskazany przez inwestora, czyli teren działki inwestycji, zgodnie z 5 68 ust. 1

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19.03.2001. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz z wypisem z
rejestru gruntów, stanowi grunty: „inne tereny zabudowane” oznaczone symbolem „Bi",
„grunty pod rowami oraz pastwiska trwałe kl. V” oznaczone symbolem „W” i „PSV”.
- Wnioskowana inwestycjawinna spełniać wymagania określone w przepisach wymienionych
w pkt 1) do 5) przedmiotowej decyzji oraz w przepisach szczególnych, co zadośćuczyni
stwierdzeniu, że jest zgodna z przepisami odrębnymi;
Właścicielem działki, na której przewidziano wnioskowaną inwestycję jest podmiot

prywatny. Na etapie uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Inwestor, P4 Sp. z o.o. Warszawa, nie dysponuje tytulem prawnym do w/w nieruchomości,
ale na tym etapie nie jest on wymagany. Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego
może wystąpić każda osoba niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości.
Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości będzie natomiast wymagane w postępowaniu
o udzielenie pozwolenia na budowę.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji i możliwości składania uwag i

wniosków strony zostały powiadomione w sposób zwyczajowo przyjęty obwieszczeniem
oraz zawiadomieniem zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Obwieszczenie było dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 oraz Biuletynie informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Białymstoku pod adresem WWW.bip.bialystok.pl. Uwag i zastrzeżeń nie
wniesiono.

W myśl art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został wysłany do uzgodnienia w zakresie
melioracji i urządzeń wodnych do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białymstoku,
15—399 Białystok, ul. Handlowa 6. Dnia 19.08.2019 r. uzyskano stosowne uzgodnienie
projektu decyzji postanowieniem znak Bl_ZPU.2.436.1023.2019.WA.



W myśl art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1183 z późn. zm.) projekt decyzji zostal wysłany do uzgodnienia z Prezesem Urzędu
Lotnictwa Cywilnego. Na podstawie art. 106 k.p.a, w związku z art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie projektu zostało dokonane w
sposób milczący.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, nie narusza prawa własności i uprawnień
osób trzecich. Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego może wystąpić
każda osoba niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości. Decyzja
wydawana jest na wniosek zainteresowanego. Określa ona między innymi: rodzaj inwestycji,
warunki zabudowy wynikające z przepisów szczególnych, nie rodzi natomiast praw do
terenu, nie narusza prawa wlasności i uprawnień osób trzecich.
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego może wystąpić każda osoba niezależnie
od posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości. Na tym bowiem etapie nie jest on
wymagany. Posiadanie tytulu prawnego do nieruchomości będzie natomiast wymagane w
postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę strony zostaną
poinformowane odrębnymi pismami.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Na przedmiotowyteren może być wydana decyzja również innym wnioskodawcom.
Decyzja niniejsza wygasa jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub

dla obszaru, na którym przewiduje się realizację inwestycji zostanie uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwolanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bialymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Białegostoku w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do

wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Białegostoku. Z dniem doręczenia tut.
organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
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Sprawę prowadzi: sp. mgr inż. KrzysztofSikora
ul. Białówny 11, Pok, 207A, tel, 85 869 6629

Dokonano opłaty skarbowej w wys. 107,00 zl ( sto siedem zlotych) dnia 15072019 r. na rachunek nr
26124052111111001035533132 Urząd Miejski Departament Finansów -zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 18
listopada 2006r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
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