Łomża, dn. 02 lutego 2021 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych II w Łomży
WSTII.420.8.2021.RŚ
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4, art. 79 i art. 85 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.), w związku z art. 74 ust. 1a oraz 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 (Dz.U.2020.283
j.t. ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia, że na wniosek Pana
Tomasza Nartowicza wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa,
o powierzchni 3,0311 ha na użytek rolny na terenie obejmującym działkę nr 268, o powierzchni
ogólnej 3,0311 ha położonym w obrębie miejscowości Dobrochy, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj.
podlaskie”. Ze zgromadzonymi aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży przy ulicy Nowej 2,
pokój 223, tel. 519 186 895 w godzinach od 8.00 – 15.00, wyłącznie po uprzednim telefonicznym
ustaleniu terminu. Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia, można składać w formie pisemnej,
ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
sekretariat.lomza@rdos.gov.pl.
Na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam również o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
do dnia 02 kwietnia 2021 r. Przedłużenie terminu postępowania administracyjnego spowodowane jest nie
zamknięciem procedury administracyjnej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W sprawie
konieczne jest uzyskanie opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce.
Na podstawie art. 37 Kpa strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący
sprawę, w przypadkach przedstawionych w ww. artykule do organu wyższego stopnia tj. Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie
powinno zawierać uzasadnienie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Ponadto przypomina się, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach
administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem, zamieszczonym wyłącznie
w BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w zakładce „Obwieszczenia
i zawiadomienia”.
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Renata Ścięgosz
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży

Dane i sposób/miejsce obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia ………………………………….
Od dnia ………………………………. Pieczęć urzędu:
Do dnia …………………………….... Podpis osoby potwierdzającej:

