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Suwałki,08-08-2018 r.

wsTI.420.19.2018.JW

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. l0 $ l ustawy z dnia 14 ezerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz' 1257 tj') zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek
rolny na powierzchni ar7l'az ha na działce ew. nr 96l1t, obręb Dubowo Drugie, gm. Suwałkio
o powierzchni ogólnej działki 2,1249 ha' Został zebrany pełnv materiał dowodowy.

Postanowieniem znak WSTI.420.19.2018.JW z dnia 08 sierpnia 2018r. Regionalny Dyrektor
ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziĄwania
na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycj a na\ezy do przedsięwzięć mogących potencjalnie Znacząeo
oddziaływać na środowisko wymienionych w $ 3 ust. 1 pkt 86 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 20l0r. w sprawie przedsięwzięć mogących Znacaąco oddziaływać na środowisko
(Dz'U. z 2a t 6r.' poz. 7 l), dla których sporządzenie raporlu może byc wymagane.

Zawiadamiam. ze strony postępowania mogą zapoznać się z aldami sprawy w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych I

w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, pokój 133' te1' (87) 56 55 200 w godzinach od 8.00 - 15.00.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie
pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja ocbrony Srodowiska w BiaĘmstoku Wydział Spraw
Terenowych I w Suwałkach, ul' Sejneńska 13, 1ó-400 Suwałki, ustnie do protokołu arazza pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpieczr;łn podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września Żańr. o usługach zaufan|a oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1579) w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniej szego zawiadomięnia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.
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1. Tadęusz Protasiewicz (pełnomocnik inwestora)
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