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Obwieszczenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 

2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także w związku z 

§ 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012r.zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2012r., 

poz.506) 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia o rozpoczęciu 

ponownych konsultacji społecznych projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010. 

Przedmiotowe obszary w całości położone są na terenie województwa podlaskiego i obejmują swoim 

zasięgiem następujące jednostki podziału administracyjnego: powiat białostocki: gminy – Łapy, 

Poświętne, Suraż, Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Zabłudów; powiat bielski: gminy – Bielsk 

Podlaski i Wyszki; powiat hajnowski: gminy – Czyże, Narew i Narewka. 

Jednocześnie informuje się, co następuje: 

1. Przedmiotem konsultacji są zmiany w projektach planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, polegające na 

wyodrębnieniu działań obligatoryjnych i fakultatywnych na terenie gospodarstw rolnych lub ich 

części, znajdujących się w granicach przedmiotowych obszarów Natura 2000. Konsultacjom 

społecznym podlegają wyłącznie działania obligatoryjne i fakultatywne wyodrębnione w 

projektach Planów. 

2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 6, w 

godzinach 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 



Środowiska w Białymstoku pod linkiem: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/plany-

gorna-narew-konsultacje.html oraz na platformie informacyjno-komunikacyjnej 

(PIK)http://pzo.gdos.gov.pl/. 

3. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów Planów w zakresie 

działań obligatoryjnych i fakultatywnych w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym w terminie do 16 kwietnia 2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. 

(85) 7406982, lub na adres email biuro.bialystok@rdos.gov.pl. 

4. 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 gmin - Łapy, Poświętne, Suraż, 

Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Zabłudów, Bielsk Podlaski, Wyszki, Czyże, Narew i Narewka; w 

siedzibach starostw powiatowych - w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Hajnówce; 

e) ogłoszenie w prasie. 
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