
Białowieża, dnia 14.11.2017 r. 

OŚ.6220.12.2017 

Zawiadomienie - Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania  

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zwanej dalej: „kpa”; 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 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), zwanej 

dalej: „ustawą o udostepnieniu informacji”; 

zawiadamiam 

że na wniosek Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwo 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 o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do 

czynnego udziału w każdym jego stadium. 

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy 

Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża. Z dokumentacją w powyższej sprawie można 

zapoznać się w siedzibie  Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża - pokój nr 6, 

w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 - 15:30.   

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016., 

poz. 71). 

 Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji, decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Hajnówce. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie 

po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 

 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. 

 Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o 

udostepnieniu informacji oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienia zostaje podane stronom do 

wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białowieża oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje 

się za doręczone po upływie 24 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostepnienie niniejszego 

zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.wnioskodawca, 

2.strony postępowania – przez zawiadomienie, 

3. Strona internetowa UG, tablica ogłoszeń UG Białowieża, 

4.a/a 


