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REGIONALNEGO DYREKTORA
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Dzialajqc na podstawie art. l0 $ I i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz.U. 22017 r., poz. 125'7 ti.), w zwi4zku z art. 74 ust. 3 oraz art.

73 ust. 1 ustawy zdnia 3pa1dziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. z2017r. poz. 1405 tj.) zawiadamiam, 2e na wniosek Gminy Bialowie2a, Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Bialymstoku w dniu 7 lipca 2017 r. wszczql postEpowanie administracyjne w

sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegaj4cego na

,,Rozbudowie drogi gminnej 1086268 ul. Mostowej w miejscowoSci Bialowieia".
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. I lit. I ww. ustawy, organem wlaSciwym do wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny, dyrektor ochrony Srodowiska,

w tym konkretnym przypadku - Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku.

Organem wlaSciwym do wydania opinii ze wzglgdu na zdrowie i Zycie ludzi dla planowanego

przedsigwzigcia jest Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajn6wce.

Wnioskowana inwestycja naleZy do przedsigwzig6 mog4cych potencjalnie znaczqco

oddzialywa6 na Srodowisko wymienionych w $ 3 ust. 1 pkt 60 rozporz4dzenia Rady Ministr6w zdnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig6 mog4cych znacz4co oddziatywa6 na Srodowisko (Dz. U.

z2O16r. poz. 71 tj.), dla kt6rych sporz4dzenie raportu moZe by6 wymagane.

Ponadto informujg, ii zgodnie z *t. 49 kpa, o wsrystkich kolejnych crynnoSciach

administracyjnych, strony postgpowania bgd4 informowane obwieszczeniem, zamieszczonym

wvl4cznie w BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, w zakladce

,,o bw ies zc ze n ia i zuwiadomie nia ".
Zawiadamiam takie, zgodnie z art.36 $ 1, ii nie jest moiliwe zalatwienie przedmiotowei

sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin zalatwienia sprawy wskazuje sig do dnia 31

paZdziernika20lT r.
Stronom postgpowania sluzy prawo wniesienia ponaglenia do Generalnego . Dyrektora

Ochrony Srodowiska- za poSrednictwem Regionalnego byrektora Ochrony Srodowiska

w Biatymstoku, w sytuacji, kiedy nie zalatwiono sprawy w terminie okreSlonym w art. 35 kodeksu

postgpowania administracyjnego ani w terminie wskazanym w trybie art.36 $ l(bezczynnoSci) lub w

sytuacji kiedy postgpowanie jest prowadzone dluZej niZ jest to niezbgdne do zalatwienia sprawy

(przewleklo56).
JednoczeSnie zawiadamiam, 2e strony postgpowania mog4 zapoznad sig z aktami sprawy w

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23,

pok6j 5, tel. (85) liOOgSt wew. 21 w godzinach od 800 - 1500. Uwagi i wnioski w przedmiotowej

iprawie strony postgpowania mog4 sklada6 w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23,15-554 Bialystok, ustnie do protokolu

oraz za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznoSci opatrywania ich bezpiecznym

podpisem elektronicznym, o kt6rym mowa w ustawie zdnia 5 wrzeSnia 2016 r. o uslugach zaufania

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 220t6 r. poz. 1579).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie twaila sig za dokonane po uplywie 14 od dnia

publicznego ogloszenia.
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23. 15-554 Bialystok


