Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Urząd Mias ta Biels k Podlas ki

Lista stron
1. Informacja - GP. 6733.17.2018.PW z dnia 2019-01-03 dotyczący budowy podziemnej linii elektroenergetycznej
średniego napięcia 15kV od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji
transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii
elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 950/1;
1762/1; 1762/2; 1764/11; 1814 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) przy ul. Białostockiej i Rejtana w Bielsku
Podlaskim.
2. Informacja - RGP.6733.9.2018 z dnia 2019-01-04 dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w
zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz
napowietrznej stacji transformatorowej
3. Informacja - Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 2019-01-11 dotyczący Obwieszczenie nr GP.6733.1.2019.PK
4. Informacja - BI.RUZ.421.172.2018.AN z dnia 2019-01-11 dotyczący udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
budowę urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej DN400 oraz na usługę wodną - odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do cieku Lubka na działce nr. geod. 340/1, obręb 3 Bielsk Podlaski
5. Informacja - Gk.6220.11.2018 z dnia 2019-01-18 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realiazcję przedsięwzięcia
6. Informacja - Obwieszczenie w sprawie Gp. 6722.1.2016 z dnia 2019-01-21 dotyczący Obwieszczenie o
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką,
Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul.
Grabniak – etap I.
7. Obwieszczenie RGP.6733.9.2018 z dnia 2019-01-21 dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego 15kV od projektowanego słupa ustawionego
w istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej
projektowaną linią podziemną 15 kv oraz budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV
8. Informacja - Gk.6220.12.2018 z dnia 2019-01-25 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
9. Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2019-01-30 dotyczący OBWIESZCZENIE
10. Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt z dnia 2019-02-07 dotyczący RGP.6733.9.2018
11. Informacja - obwieszczenie o skompletowaniu akt z dnia 2019-02-14 dotyczący GP.6733.1.2019.PK
12. Informacja - RGP.6733.9.2018 z dnia 2019-02-22 dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w
zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz
napowietrznej stacji transformatoro
13. Ogłoszenie - GK.6840.5.2018 z dnia 2019-03-01 dotyczący pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami
geodezyjnymi działek : 3650/3 oraz 3650/6
14. Obwieszczenie - BI.ZUZ.2.421.51.2019.AP z dnia 2019-03-06 dotyczący wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w
Białymstoku
15. Ogłoszenie - BI.ZUZ.2.421.26.2019.AR z dnia 2019-03-06 dotyczący wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.

wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów, w tym rowów przydrożnych i melioracyjnych, przebudowę rowów
przydrożnych poprzez likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów w ich przebiegu, likwidacje
rowów przydrożnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń
wodnych w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski-Podbiele"
16. Informacja - obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego nr
GP.6733.1.2019.PK z dnia 2019-03-08 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2019.PK
17. Zawiadomienie - BI.RUZ.421.115.2018.AN z dnia 2019-03-20 dotyczący zawiadomienia o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód
18. Informacja - Gk.6220.13.2018 z dnia 2019-03-25 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
19. Informacja - Gk.6220.13.2018 z dnia 2019-03-25 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
20. Informacja - G.P.6733.2.2019.ZT z dnia 2019-04-01 dotyczący budowie linii wodociągowej , na działce
oznaczonej nr geod. 3522/7 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 4496/2
stanowiącej pas drogowy ul. Hołowieskiej , położonych w Bielsku Podlaskim
21. Obwieszczenie - o wydaniu decyzji przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2019-04-23 dotyczące BI.ZUZ.2.421.51.2019.AP
22. Informacja - BI.ZUZ.2.421.26.2019.AR z dnia 2019-04-29 dotyczący udzielenia Generalnej dyrekcji Dróg
Krajowych Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urządzeń
kanalizacyjnych do rowów, w tym rowów (przydrożnych) i rowów melioracyjnych, przebudowę rowów
(przydrożnych) poprzez likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów w ich przebiegu oraz na usługę
wodną w ramach inwestycji pn „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski Podbiele”
23. OBWIESZCZENIE z dnia 2019-04-30 dotyczące skompletowania akt sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji
celu publicznego
24. Informacja - Obwieszczenie w sprawie: GP.6733.2.2019.ZT - wydano decyzję nr 3/19 z dnia 07.05.2019 r.
ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii wodociągowej na działce
oznaczonej nr geod. 3522/7 z dnia 2019-05-08 dotyczący Obwieszczenie GP.6733.2.2019.ZT
25. Informacja - Gk.7243.10.2019 z dnia 2019-05-13 dotycząca ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia
umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
26. Informacja - Gk.6220.1.2019 z dnia 2019-05-15 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu
ziemnego LNG wraz z infrastrukturą techniczną nadziałce o nr geod. 5241/12 w Bielsku Podlaskim
27. Informacja - o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
2019-05-17 dotyczący OBWIESZCZENIE w sprawie nr GP.6733.3.2019.PK
28. Informacja - GK.6840.5.2018 z dnia 2019-05-21 dotyczący drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek:
3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 350/6 o
powierzchni 0,0198 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej.
29. Informacja - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2019.ZT z dnia 2019-05-28
dotyczący OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2019.ZT
30. Informacja - GP.6733.4.2019.PW z dnia 2019-05-28 dotyczący rozbudowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN
200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3
BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.
31. Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 2019-06-05 dotyczący GP.6733.5.2019.PK

32. Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
GP.6733.33.2019.PK z dnia 2019-06-13 dotyczący Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2019.PK
33. Informacja - Gk.6220.6.2019 z dnia 2019-06-19 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku zbiornikowego z sześcioma zbiornikami
w wersji naziemnej o pojemności V=6,4m3 każdy oraz zewnętrznej instalacji gazowej od zbiorników do
parownika i od parownika do palników suszarni na działce o nr geod. 178/14 w Bielsku Podlaskim
34. Zawodomienie - BI.RUZ.421.115.2018.AN z dnia 2019-06-20 dotyczący zawiadomienia o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód
35. Informacja - GP.6733.4.2019.PW z dnia 2019-06-24 dotyczący rozbudowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN
200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3
BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.
36. Obwieszczenie-wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski - Podbiele z dnia 2019-06-27
dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski - Podbiele
37. Informacja - GP. 6733.4.2019.PW z dnia 2019-07-02 dotyczący rozbudowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN
200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3
BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.
38. Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2019.PK z dnia 2019-07-04
dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2019.PK
39. Obwieszczenie - AŚ.6740.2202018 z dnia 2019-07-04 dotyczący zawiadomienia o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Nr 290/2018 Starosty Bielskiego w Bielsku
Podlaskim
40. Obwieszczenie-AŚ.6740.220.2018 z dnia 2019-07-29 dotyczący wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji
o zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej , dla inwestycji pn.: "rozbudowa drogi nr 107393B ulicy
Pogodnej w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej
41. Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchmości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa z dnia 2019-08-01
42. Informacja - GP.6733.7.2019.PW z dnia 2019-08-08 dotyczący budowę kanału sanitarnego wraz z siecią
boczną w ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim wraz z przepompownią ścieków i przyłączem
elektroenergetycznym do przepompowni, na części działki oznaczonej nr geod. 53, (obręb: 1 HOŁOWIESK),
stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim
43. Obwieszczenie-RGP.6733.9.2019 z dnia 2019-08-29 dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej, niskiego
napięcia
44. Obwieszczenie-AB-I.7820.4.1.2019.AS z dnia 2019-08-30 dotyczący informacji o wydaniu decyzji przez
Wojewodę Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowę drogi krajowej
nr 66 Bielsk Podlaski-Podbiele, na odcinku od km 79+700 do km 86+410, oraz zatwierdzenia podziału
nieruchomośći.
45. Informacja - GP. 6733.7.2019.PW z dnia 2019-09-03 dotyczący budowy kanału sanitarnego wraz z siecią
boczną w ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim wraz z przepompownią ścieków i przyłączem
elektroenergetycznym do przepompowni, na części działki oznaczonej nr geod. 53, (obręb: 1 HOŁOWIESK),
stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim
46. Informacja - Gk.6220.12.2019 z dnia 2019-09-04 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy

2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr geod. 355/15, 355/16,
355/17 w Bielsku Podlaskim
47. Informacja - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski. z dnia 2019-09-11 dotyczący OBWIESZCZENIE o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta
Bielsk Podlaski.
48. Obwieszczenie-RGP.6733.9.2019 z dnia 2019-09-11 dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej, niskiego
napięcia 0.4 kV z dopuszczalną zmianą lokalizacji projektowanych urządzeń w obrębie oznaczonym granicą
lokalizacji inwestycji celu publicznego
49. Ogłoszenie-GK.6840.2.2019 z dnia 2019-09-20 dotyczący pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż prawa własności Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego Nr 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym
oraz prawa współwłasności Skarbu Państwa do udziału 5676/64548 w gruncie zabudowanym
50. Informacja - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 2019-09-23 dotyczący GP.6733.8.2019.PK

Metryka strony
Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk
Data wytworzenia: 2009-03-26
Wprowadzający: Tomasz Nazaruk
Data wprowadzenia: 2009-03-26
Modyfikujący: Tomasz Nazaruk
Data modyfikacji: 2016-09-28
Opublikował: Tomasz Nazaruk
Data publikacji: 2009-03-26

