
Białowieża, dnia 22 maja 2017 r. 

 

OŚ.6220.5.2017 

 

 

 

POSTANOWIENIE 

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

 

 

 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), 

po wydaniu postanowienia z dnia 22 maja 2017 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie stawów: 

1 stawu na działce o nr ew. 710 w ob. ew. Białowieża, gmina Białowieża 

1 stawu  na działce o nr ew. 226 w ob. ew. Budy, gmina Białowieża 

1 stawu  na działce o nr ew. 243 w ob. ew. Budy, gmina Białowieża, 

 

 

POSTANAWIA 

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stawów: 

1 stawu na działce o nr ew. 710 w ob. ew. Białowieża, gmina Białowieża 

1 stawu  na działce o nr ew. 226 w ob. ew. Budy, gmina Białowieża 

1 stawu  na działce o nr ew. 243 w ob. ew. Budy, gmina Białowieża, 

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 21.04.2017 r. do Wójta Gminy Białowieża wpłynął wniosek Inwestora: Polskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowie stawów: 1 stawu na działce o nr ew. 710 w ob. ew. Białowieża, gmina Białowieża, 1 stawu  na 

działce o nr ew. 226 w ob. ew. Budy, gmina Białowieża i 1 stawu  na działce o nr ew. 243 w ob. ew. 

Budy, gmina Białowieża. 

W dniu 25.04.2017 r. Wójt Gminy Białowieża wszczął postępowanie administracyjne w 

przedmiotowej sprawie oraz zwrócił się z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wyrażenie opinii 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i 

ewentualnego zakresu raportu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w wydanej opinii sanitarnej Nr 

15/NZ/2017 z dnia 05.05.2017 r. (data wpływu 08.05.2017 r.) wyraził opinię, że dla w/w 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem znak: WOOŚ-

II.4240.137.2017.AS z dnia 10.05.2017 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 i 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).  

W oparciu o powyższe opinie Wójt Gminy Białowieża wydał postanowienie z dnia 22.05.2017r. 

znak: OŚ.6220.5.2017 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w 

przedsięwzięcia na środowisko, określając tym samym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko 

dla planowanej inwestycji. W związku z powyższym do czasu opracowania w/w raportu tut. Organ 

postanowił zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiona jak w sentencji. 

 

 

POUCZENIE 

 

Na postanowienie stronom nie służy zażalenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. wnioskodawca:  

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 

ul. Mostowa 25 

17-230 Białowieża 

2. strony postępowania administracyjnego wg wykazu 

3. a/a 

 

 

 


