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OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
Działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - tj. ze zm.) dalej Kpa, w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021
r. poz. 247 - tj.) dalej uooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia, że
na wniosek Pana Zdzisława Kazimierczuka wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek
rolny, znajdującego się na działce nr ew. 187/2 położonej w obrębie 0014 Smolugi w gminie
Dziadkowice.
Wnioskowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1, pkt 88 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. d uooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu
Państwa, na użytek rolny jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, w tym konkretnym przypadku –
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Z aktami prowadzonej sprawy strona może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, pokój nr 7, w godzinach od 800 do 1500, tel. 8574-06-981, wew. 28 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi i wnioski dotyczące ww.
przedsięwzięcia, można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres biuro.bialystok@rdos.gov.pl.
Pismem z dnia 22 lutego 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił
do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
09 kwietnia 2021 r., co spowodowane jest sposobem komunikacji ze stronami w postępowaniu, tj. poprzez
obwieszczenie oraz koniecznością uzyskania opinii.
Na podstawie art. 37 Kpa strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący
sprawę, w przypadkach przedstawionych w ww. artykule do organu wyższego stopnia tj. Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie
powinno zawierać uzasadnienie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Ponadto przypomina się, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach
administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem, zamieszczonym wyłącznie
w BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w zakładce „Obwieszczenia
i zawiadomienia”.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Beata Bezubik
Data i sposób/miejsce obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia…………………
od dnia ……………………………….Pieczęć urzędu:
do dnia ……………………………….Podpis osoby potwierdzającej:

W związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) proszę o zapoznanie się z komunikatem
dotyczącym przetwarzania Państwa danych: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/jak-zalatwic-sprawe

