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OBWIESZCZENIE 

 
 

 Wójt Gminy Białowieża działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek Skarbu 
Państwa PGL LP Nadleśnictwo Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża z dnia 
16.06.2015 r.,  wszczął postępowanie administracyjne o wydanie 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. 

 
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do 
wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Białowieża, zaś organami biorącymi udział w 
ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia 
będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce oraz Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z 

raportem, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji 
do wiadomości publicznej, w Urzędzie Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 
Białowieża, pokój nr 6, w godzinach 7:30 – 15:30 w dni robocze. Złożone uwagi i wnioski 
zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Białowieża przed wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezależnych od organu. 
 
 
 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu podaje się do publicznej wiadomości:  
1. strona internetowa www.bialowieza.gmina.pl/bip  
2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białowieża 
3.Tablica ogłoszeń wsi: Pogorzelce, Teremiski, Budy  
 


