Białystok, dnia 22 października 2020 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BIAŁYMSTOKU
OGŁOSZENIE
Na podstawie § 24 ust. 5 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, zwanego dalej „Rozporządzeniem”) z uwagi na
ogłoszony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 ogłaszam, iż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, zwanej dalej
„RDOŚ”, zostały wprowadzone następujące ograniczenia działalności RDOŚ:
1) ograniczona możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w pomieszczeniach RDOŚ,
z wyłączeniem spraw, wskazanych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia;
2) brak możliwości osobistych spotkań w sprawach skarg i wniosków;
3) ograniczenia w zakresie wglądu w akta prowadzonych spraw, udostępniania informacji czy
czynności wykonywanych w ramach udziału społeczeństwa, powodujących konieczność osobistej
wizyty w pomieszczeniach RDOŚ, z wyłączeniem spraw, wskazanych w pkt 7 niniejszego
ogłoszenia;
4) ograniczenia w zakresie dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym czasie,
w jednym pomieszczeniu RDOŚ (nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z
wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których
mowa w § 24 ust. 3 Rozporządzenia);
5) ograniczenia w przeprowadzaniu wizji, oględzin terenowych i kontroli wykonywanych przez
pracowników RDOŚ (prowadzenie oględzin dotyczących szacowania szkód odbywa się na
bieżąco z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności);
6) brak możliwości osobistego składania korespondencji w pomieszczeniach RDOŚ (z wyłączeniem
spraw, wskazanych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia); korespondencję kierowaną do RDOŚ należy
umieścić w czarnej skrzynce przed wejściem do siedziby RDOŚ;
7) wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (§ 24 ust. 4 pkt 7 lit. a
oraz pkt 8 Rozporządzenia), do których należą zadania z zakresu:
a) ochrony środowiska, w tym dotyczące wydawania:
− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie
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. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.),
− zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu
lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.),

− decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
− zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie
oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
− uzgodnienia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
b) uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn.
zm.)
- zgodnie z posiadanymi w tym zakresie uprawnieniami.
Wskazane zasady obowiązują we wszystkich pomieszczeniach RDOŚ w następujących lokalizacjach:
1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok;
2) Wydział Spraw Terenowych w Łomży,
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża;
3) Wydział Spraw Terenowych w Suwałkch,
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
Jednocześnie zwracam się z prośbą o korzystanie z innych form komunikacji z urzędem:
wykorzystania platformy ePUAP, poczty elektronicznej i innych form dostarczania przesyłek (np. za
pośrednictwem operatora pocztowego).
Dane teleadresowe do wszystkich wydziałów RDOŚ znajdują się na stronie internetowej:
http://bialystok.rdos.gov.pl/kontakt
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