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OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W BIAŁYMSTOKU

      Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w 
sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 
34, poz. 186, z późn. zm.), art. 28 ust. 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 t.j.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2020r., poz. 283.),

zawiadamiam
o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie 
Nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 
31 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Ostoja Augustowska PLH200005.
Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 
http://www2.bialystok.rdos.gov.pl/pzo/ostoja-augustowska/konsultacje-spoleczne, a także 
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 
23, 15-554 Białystok (pokój nr 7, w godzinach 8.00 do 15.00), można będzie zapoznać się 
z dokumentacją sprawy.
Uwagi i wnioski do dokumentacji sprawy można składać w formie pisemnej lub ustnej do 
protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie od 10 kwietnia do 4 maja 2020 r. 
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 
23, 15-554 Białystok lub drogą elektroniczną na adres: biuro.bialystok@rdos.gov.pl .
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez:

a) udostępnienie informacji na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Białymstoku;

b) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Białymstoku;

c) ogłoszenie informacji na tablicach ogłoszeń: w siedzibach Urzędów Miejskich 
w Suwałkach, Augustowie i Lipsku; w siedzibach Urzędów Gmin – Raczki, Suwałki, 
Nowinka, Augustów, Sztabin, Płaska, Giby, Sejny, Krasnopol; w siedzibach Starostw 
Powiatowych - w Suwałkach, Augustowie i Sejnach.

d) ogłoszenie w prasie.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska 

w Białymstoku

Beata Bezubik
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