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  OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W BIAŁYMSTOKU 

  

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 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 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że 

na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 7 lutego 2014 r. wszczął 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Łomży w ciągu drogi 

ekspresowej S 61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – 

Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) oraz drogi krajowej nr 64. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do I grupy przedsięwzięć wymienionych  w § 2 ust. 1 pkt 

31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), dla których sporządzenie 

raportu jest wymagane. 

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy 

oraz mają możliwość składania uwag i wniosków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok, pokój nr 5, tel. (085)7406981 wew. 21 w 

godz. 8
00

 – 15
00

. Uwagi i wnioski można składać: 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 (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 



Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 


