Białystok, 18 marca 2021 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
AB-I.7820.3.1.2021.AB

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Zgodnie z art. 11d ust. 5 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 z późn.
zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Wojewoda Podlaski zawiadamia, że
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku
Prezydenta Miasta Suwałk – właściwego zarządcy drogi, w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i dzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul.
E. Plater i ul. Gen. Wł. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 652 w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz
zatwierdzenia podziały nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:
- rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu
kolidujących z rozbudową ww. ulic,
- rozbudowę ul. E. Plater w zakresie budowy dodatkowego pasa do skrętu w prawo
z ul. E. Plater w ul. Gen. W. Sikorskiego o nawierzchni bitumicznej, dla kategorii ruchu KR-5,
- rozbudowę ul. Gen. W. Sikorskiego poprzez budowę dodatkowego pasa ruchu w ul. Gen. W.
Sikorskiego na odcinku od ronda do wjazdu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z usługami w parterze o nawierzchni bitumicznej, dla kategorii ruchu KR-5,
- rozbudowę istniejącego Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej o nawierzchni bitumicznej, dla
kategorii ruchu KR-5,
- wykonanie nakładki bitumicznej w ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej
Organizacji Wojskowej dla kategorii ruchu KR-5,
- budowę oraz przebudowę chodników,
- budowę oraz przebudowę drogi rowerowej,
- budowę opaski pomiędzy chodnikiem a drogą rowerową,
- przebudowę istniejących zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej poprzez budowę wpustów ulicznych wraz
z przykanalikami,
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z montażem hydrantu p.poż.,
- budowę i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kablowej linii energetycznej eN i SN,
- przebudowę napowietrznej linii energetycznej,
- budowę kanału technologicznego
- rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbudową ww. ulic,
- regulację wysokościową armatury na istniejących sieciach infrastruktury technicznej,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją,
- zagospodarowanie zielenią.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
- działkach stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 652:
MIASTO Suwałki
Obręb 0005 Suwałki: 10043/1, 10027, 10028, 10066/1, 10065/1, 10044/4, 10051/1, 10042/1,
10041/1, 10039/3, 10039/1, 10038/1, 10037/1,10036/1;
Obręb 0002 Suwałki: 22135/5.
- działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod pas drogowy drogi wojewódzkiej
Nr 652:
MIASTO SUWAŁKI
Obręb 0005 SUWAŁKI: 10043/2, 10041/2;
- działkach ulegających podziałowi przejmowanych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej
Nr 652:
MIASTO SUWAŁKI
Obręb 0005 SUWAŁKI:
1) 10061 dzielona na działki: 10061/1 o powierzchni 0,0003 ha (przeznaczona pod drogę
wojewódzką Nr 652) i 10061/2 o powierzchni 0,2044 ha (w dotychczasowym władaniu);
2) 10062 dzielona na działki: 10062/1 o powierzchni 0,0023 ha (przeznaczona pod drogę
wojewódzką Nr 652) i 10062/2 o powierzchni 0,1325 ha (w dotychczasowym władaniu);
3) 10063 dzielona na działki: 10063/1 o powierzchni 0,0032 ha (przeznaczona pod drogę
wojewódzką Nr 652) i 10063/2 o powierzchni 0,1053 ha (w dotychczasowym władaniu);
4) 10042/2 dzielona na działki: 10042/3 o powierzchni 0,0048 ha (przeznaczona pod drogę
wojewódzką Nr 652) i 10042/4 o powierzchni 0,1458 ha (w dotychczasowym władaniu);
5) 10064/4 dzielona na działki: 10064/5 o powierzchni 0,0138 ha (przeznaczona pod drogę
wojewódzką Nr 652), 10064/6 o powierzchni 0,0190 ha (przeznaczona pod drogę wojewódzką
Nr 652) i 10064/7 o powierzchni 0,0687 ha (w dotychczasowym władaniu);
- działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji
inwestycji:
MIASTO SUWAŁKI
Obręb 0005 SUWAŁKI: 10042/2 (po podziale 10042/4), 10040/2, 10062 (po podziale 10062/2),
10063 (po podziale 10063/2), 10064/4 (po podziale 10064/7), 10064/3, 10056/11, 10056/15,
10065/3, 10065/4.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku,
w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 9:00 – 14:00, a także składać uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotowej sprawy w terminie od dnia 23.03.2021 r. do dnia 06.04.2021 r.
Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego
stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli z dniem 16 marca 2020 r. zmieniono zasady
przyjmowania Klientów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w związku z ustawą z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod
wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.
Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa w związku z art. 15zzzzzn pkt 2 wyżej wskazanej
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia
bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji
przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu
z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii proszona jest o zaopatrzenie się we
własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub
notatek). Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem
telefonu 85 74 39 364) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po
uprzednim
zwróceniu
się
z
taką
prośbą
(za
pośrednictwem
e-maila:
abrakoniecka@bialystok.uw.gov.pl lub ePUAP:/4868hwsklk/skrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP ),
części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres
wskazany przez stronę.
Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP
niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia
z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie www.pz.gov.pl).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
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w Wydziale Architektury i Budownictwa

