
Suwałki, dnia 05 lutego 2016r.

WSTI.422.1.2014.AN

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

ocIIRoNY Śnonowrsrł
W BIAŁYMSTOKU

Na podstawie art. 33 ust 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dńa 3 pńdziemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Środowiska otv o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2013 r., poz. 1235 ze zm)

zawiadarńam,iż:

'na wniosek z dnia 23 grudnia 20l4r. Pana Rafała Burkieta, w dniu 23 grudnia2016r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wszczął postepowanie w sprawie wydania decyĄi
o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu,
niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 013270 ha na użytek rolny
na działce o num€rze geoderyjnym 406117, położonej w obrębie Walne w gminie Nowinka,

' wnioskowane przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięó wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 86
lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie przedsięwzięć mogących
Znacząao oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr żl3,poz.1397 ze zm.), obejmujących zmianę lasu
lub nieużytku na użytek rolny mającą na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach
objętychformamiochronyprzyrody,októrychmowawart.6ust. 1pkt1-5,8i9ustawyzdnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 3 tej ustawy,

' postanowieniem z dńa 19 lutego 20I5t. znak: WSTL422.|2014.AN, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdził obowi ązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i określił zakres raportu o oddziałyvaniu na środowisko planowanego
przedsięwzięcia,

organem właŚciwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
tej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit d ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. lJ. z ż0I3 r., poz. 1235 ze zm)
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białyrnstoku.

W dniu 12 stycznia 2016r. Wnioskodawca - Pan Rafał Burkiet, przedłożył ,,Raport
o oddziaływaniu na środowisko zmiany lasu na uĄtekrolny na działkach nr ew.: 406/]5, 406/17
i 406/29 położonych w miejscowości Walne w gminie Nowinka". Pismem z dnia 13 stycznia2016r,,
Wnioskodawca został wezwany przęz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w Białymstoku do złożeńa wyjaśnień i uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uzupełnienie zostało zŁożone w dniu 28 stycznia20l6t.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwości zapoznaria się

z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko wnaz

z uzupełnieniem, składania uwag i wniosków w terminie od 06 lutego 201,6r. do dnia 29 lutego

2016r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydziale Spra1

Terenowych w Suwałkach przy ulicy ul. Sejneńskiej 13, pokój nr 133, w godzinach od 800

do 1500,tel.87 565 52 00, suwalki@rdos.gov.pl

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz zapomocą

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem

elekfroniczn}.rn, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września ż00l r. o podpisie eleklronicznym

(Dz. U. z2013 r.,poz.262-t. j.).

Złożonę uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora OchronY

Środowiska w Białymstoku przed wydaniem decyzji o środowiskolvych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa,

o powierzchni 0,3270 ha na użytek rolny na dzińce o numerze geodezyjnym 406117, położonej

w obrębie Walne w gminie Nowinka.
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