
STAROSTA HAJNOWSKI Hajnówka, dnia 22.03.201 Ir. 
ul. Aleksego Zina 1 
17 - 200 Hajnówka 

AB 7351-339/10 

OBWIESZCZENIE 

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 

Na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm) 

Starosta Hajnowski 
podaje do publicznej wiadomości 

informację o przekazaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku do Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem na samochód osobowy, studni kopanej 
oraz szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki ozn. nr geod. 133 położonej w Białowieży 
przy ul. Kamienne Bagno, gm. Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie" w ramach 
prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Jednocześnie podaje się informację, że przedmiotowe postępowanie jest jednym z elementów 
prowadzonego przez Starostę Hajnowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem na samochód osobowy, studni kopanej 
oraz szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki ozn. nr geod. 133, położonej 
w Białowieży przy ul. Kamienne Bagno, gm. Białowieża, wszczętego w dniu 17.11.201 Or. Wniosek został 
umieszczony w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Z treścią wniosku 
można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 
ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1500. 

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków, w terminie od dnia 22.03.201 Ir. do dnia 
12.04.201 Ir. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce 
w w/w godzinach. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych w postępowaniu z udziałem 
społeczeństwa jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

STAROSTA HAJNOWSKI 

Włodzimierz Pietroczuk 


