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OBW'IESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTOR,A

OCHRONY ŚRoDowIsKA

Działając na podstawie art. 10 $ l i art' 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U' z 2018r., poz. Ż096 tj.), w związku z afi.74 ust. 3 oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczelistwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środovlisko (Dz. U. z 20l8r., poz. 2081 ze zm.) Regionalny Dyrektor
ochrorry Środowiska w BiĄmstoku zawiadamia, że na wniosek Gminy Krasnopol w dniu ŻO-09-20I9r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 1020498 Złobin_ Radziuszki od drogi powiatowej 11738
Krasnopol- Żłobin- Jeziorki do m. Łopuchowo gmina Krasnopolo powiat sejneńskio'.

Wnioskowana inwestycja należy do prze<lsięwzięć mogących potencjalnie Znacząco oddziaływać na
środowisko wymienionych w $ 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9listopada 20l0r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śrr:dowisko (Dz. TJ. z 2016r. poz.7t tj.), dla których sporządzenie
raportu może by ć wymagane.

Informuję, iż pismem z dnia 30-09-20l9r. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił
do Palistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do
potrzeby, lub jej braku, ptzeprawadzenia oceny oddzilrĘwania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informujęo iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych,
strony pos-tępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym wyłącznie w BIP Regionalnej Dyrekcji
ochrony Środowiska w Białymstoku w zakład ce ,,obwieszczenia i zawiadomienia".

Zawiadamiam także, zgodnie z afi. 36 $ 1 Kpa, iż ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury
administracyjnej wymaganej przepisami prawa, w tym uzyskania wymaganych opinii, nie jest możliwe załatwienie
przednriotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowv termin załatrvienia sprawv wskazuie się do dnia
19-1 1-2019r.
Strononr postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska za
pośrednictwem Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku, w sytuacji kiedy nie załatwiono
sprawy w terminie określonyrn w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art.36 $ l (bezczynność) lub
w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapozn.ać się z aktami sprarły w Regionalnej
Dyrekcji ochrony Środowiska w BiĄmstoku Wydziale Spraw Terenowych w Suwałkach, ul. Sejneńska lt 16-400
Suwałki pokój 133, tel. (87) 56 55 200, w godz. C'd 800-1500. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony
postępowania mogą składać u' formię pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w BiaĘmstoku,
Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16_400 Suwałki, ustnie do protokŃl oraz Za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez koniecznclści opaĘwania ich bezpiecznym podpisern elektrclnicznym,
o którym mowa ustawie z dnia 5 września Ż016r. o usługach zaufania oraz identyfikarii elektronicznej
(Dz. U. z Żal6r. poz. 1579).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upĘ,wie 14 dni od dnia jego publicznego
ogłoszenia.
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