
Białowieża, 22 czerwca 2015 r. 
ŚR.6220.4.2015 

 
Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów 
współdziałających 

 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i  § 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

zawiadamiam  
że na wniosek Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwo Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-
230 Białowieża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi 
leśnej  „Narewkowska” położonej w leśnictwach Teremiski i Nowe, w kierunku północ-
południe, od granicy z Nadleśnictwem Browsk do drogi wojewódzkiej nr 689 Białowieża-
Hajnówka” przechodzącej przez działki o nr ewidencyjnych: 870, 865, 864, 859, 860, 857, 
858, 812, 811, 813, 815, 806/1, 948/1, 948/2, 948/3, 949, 797/1, 751, 752, 712, 708, 578, 577, 
582, 581, 586, 467, 461, 455, 454, 448, 449 w obrębie ewidencyjnym Budy, gmina 
Białowieża. 
  

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom 
postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego 
postępowania. 

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Białowieża , ul. Sportowa 1, 17-
230 Białowieża- pokój nr 6, codziennie (w dni robocze) w godzinach od 8 do 16.   

 
 
Jednocześnie informuję, że pismami ŚR.6220.4.2015 z dnia 22.06.2015 r. wystąpiono do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o opinię w sprawie potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 

 
Otrzymują: 
1. strony wg. rozdzielnika 
2. Strona internetowa UG 
3. Tablica ogłoszeń UG Białowieża  
4.a/a 
 


