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Obwieszczenie 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w 

związku z art. 98 ust. 4 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. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) – dalej: OOŚ zawiadamia, że: 

1. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla 

przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu konserwacji gruntownej rzeki Sokołda w km 

24+000-29+700 (grunty miejscowości: Mićkowa Hać, Straż gm. Sokółka). 

2. Dnia 12 sierpnia 2011 r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków 

prowadzenia robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na obszarach cennych 

przyrodniczo w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r., poz. 627 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu konserwacji 

gruntownej rzeki Sokołda w km 24+000-29+700. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nałożył na Wnioskodawcę 

obowiązek przedłożenia dokumentów o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy OOŚ. 

Postanowieniem z dnia 22 września 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Białymstoku nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 

dla planowanego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu. 

3. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest uzyskanie uzgodnienia warunków realizacji w 

zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 

konserwacji gruntownej rzeki Sokołda w km 24+000-29+700 w oparciu o przedłożony raport o 

oddziaływaniu na obszar Natura 2000. Powyższe uzgodnienie jest niezbędne w celu 

uzyskania decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót ziemnych zmieniających stosunki 

wodne na obszarach cennych przyrodniczo w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. 

4. Organem właściwym do wydania uzgodnienia warunków realizacji w zakresie oddziaływania 

na obszar Natura 2000 przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do wydania decyzji z art. 118 

ustawy o ochronie przyrody jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Niniejszym zawiadamiam społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym 

z raportem o oddziaływaniu inwestycji na obszar Natura 2000, jak również o możliwości składania 



uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 

mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 262) 

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, 

pokój nr 7, w godzinach 8.00 – 15.00, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do 

publicznej wiadomości. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 


