REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA

w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-S-34 Białvstok

Białystok, dnia 29 grudnia 2015r.

WOOŚ-II.4210.7.2015.UM

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3
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.), zawiadamiam, że postanowieniem z dnia
29 grudnia 2015 r. znak: WOOŚ-II.4210.7.2015.UM Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku przedłużył postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła drogowego
w Poroślach: ul. Kleberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Jana
Pawła II” do dnia 29 lutego 2016 r.
Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23,
pokój 12, tel. (085) 7406981 wew. 42, w godz. 8:00 - 15:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Na ww. postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Zgodnie z art.
49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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POSTANOWIENIE
o przedłużeniu postępowania.administracyjnego
Na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku
postanawia
przedłużyć termin postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła drogowego w
Porostach: ul. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 ul. Jana Pawła II” do dnia 29 lutego 2016 r.
UZASADNIENIE
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok w dniu
17 czerwca 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa węzła drogowego w Poroślach: ul. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 droga wojewódzka Nr 676 - ul. Jana Pawła II”.
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do II grupy przedsięwzięć
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 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 może być wymagane.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w części na terenie zamkniętym
PKP (działka nr geod. 391 obręb Bacieczki), dlatego zgodnie z art. 75 ust. 6 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 2013r, poz. 1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego
przedsięwzięcia wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, w tym konkretnym
przypadku - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia
26 sierpnia 2015r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla ww. przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu. Postanowieniem z dnia 29 września 2015 r.
zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do
czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pismem
z dnia 27 października 2015 r. znak: WBiD.400.6.4.2014 przedłożył raport oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia
30 października 2015r. podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne

i jednocześnie przedłużył termin postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do dnia 30 grudnia 2015 r.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pismem z dnia 12 listopada
2015 r. znak: WBiD.400.6.4.2014 dokonał zmiany wariantu przewidzianego do realizacji dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła drogowego w Poroślach: ul. Kleeberga - droga krajowa
Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Jana Pawła II”. Zmiana polega na przyjęciu
wskazanego w raporcie „wariantu alternatywnego” (wyburzenie istniejącej kładki, budowa
długiego wiaduktu) jako „wariantu preferowanego”. Z uwagi na dokonaną zmianę wariantu
przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu
23 listopada 2015 r. wezwał Inwestora w terminie do 23 grudnia 2015 r. do przedłożenia
raportu oddziaływania na środowisko wraz z ustawowo wymaganymi załącznikami dla
wybranego wariantu.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pismem
z dnia 24 grudnia 2015 r. znak: WBiD.400.6.4.2014 przedłożył raport o oddziaływaniu na
środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Z uwagi na ustawowy obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na
środowisko, w tym zapewnienia udziału społeczeństwa oraz dokonania dalszych czynności
administracyjnych należało wskazać nowy termin załatwienia sprawy.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 29 lutego 2016r.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.
13- pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie;
3. a/a

