
Białowieża, dnia 19.01.2018r. 

 

OŚ.6220.12.2017 

 

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE 

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 87 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) w 

związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) 

Wójt Gminy Białowieża informuje strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniu 19.01.2018r. wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

znak: ŚR.6220.4.2015 z dnia 04.03.2016, dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

 „Przebudowa 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”  

 

 

Z materiałami dotyczącymi sprawy, w tym z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce 

można zapoznać się w Urzędzie gminy w Białowieży, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, 

pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o 

udostepnieniu 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) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stanowiący, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych 

czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób 

publicznego ogłoszenia. W przypadku zawiadomienia stron przez publiczne obwieszczenie, doręczenie uważa się 

za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.  

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białowieża oraz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białowieża.  


