
Białowieża, dnia 24 sierpnia 2015r. 
 
ŚR.6220.4.2015 
 
 
 

POSTANOWIENIE 
 
 

 Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 69 
ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) po przedłożeniu przez Nadleśnictwo 
Białowieża raportu o oddziaływaniu na środowisko 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 wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 45, pkt. 54, pkt 80 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) 

 
POSTANAWIAM 

 
podjąć z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w związku z ustąpieniem przyczyn uzasadniających zawieszenie tj. 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 
UZASADNIENIE 

 
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 

Białowieża wnioskiem z dnia 16 czerwca 2015 roku zwróciło się do Wójta Gminy Białowieża 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 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. 

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów dnia 22 czerwca 2015r. organ 
prowadzący postępowanie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie 
wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w wydanej opinii sanitarnej Nr 
21/NZ/2015 znak: NZ.4461.22.2015 z dnia 29.06.2015r. (data wpływu 30.06.2015r.) 
stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 
postanowieniem znak: WOOŚ-II.4240.236.2015.JK z dnia 03.07.2015r. wyraził opinię, że 
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na 



środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
zgodnie z art. 66 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Na podstawie art. 63 ust 2 
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 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), kierując się i analizując kryteria o których mowa w 
powyższym art. i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, organ 
prowadzący postępowanie postanowieniem znak: ŚR.6220.4.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku 
zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 
raportu oddziaływania na środowisko. 

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
planowanego do realizacji przedsięwzięcia bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Białymstoku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 
przesłał postanowieniem znak: WOOŚ-II.070.103.2015.JK z dnia 20 sierpnia 2015 roku (data 
wpływu 24.08.2015r.) pismo postanawiając przekazać według właściwości Wójtowi Gminy 
Białowieża przedmiotowy wniosek do załatwienia zgodnie z kompetencjami. 

Wobec tego, że ustąpiły przyczyny zawieszenia, postanowiono orzec jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w 
odwołaniu od decyzji (art. 141 § 1 i art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca - Skarb Państwa PGL LP  
Nadleśnictwo Białowieża 
ul. Wojciechówka 4 
17-230 Białowieża 
2. strona internetowa i tablica ogłoszeń UG Białowieża 
3. a/a 
 
 


