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Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska
Biabmstoku. dzialajqc na podsrauie
art. 33 ust. I. w zwiqzku z art- 79 ust. r .stawy z d nia 3 paldziernika z00g r. o udostgpnianiu infbrmacji

i

jego ochronie, udziale spoleczerisf*a \v ochronic srodowiska oraz o ocenach
oddzial-vrvania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.. 2g3) zarviadanria o przystqpieniu do

o

srodowisku

przeprorvadzenia oceny oddzialyrvania na srodouisko dla przedsigrvzigcia polegajqcego na rozbudowie
drogi wojew6dzkiej nr 676 od km 8+904,92 do km 10+195,00 ulica wl. Raginisa w Biatymstoku
-

od skrzyiowania z ulicq Kazimierza wielkiego do granicy miasta wraz
technicznq.

z

infrastrukturq

Planorvane zamierzenie inwestl,c'jne nalezy do ll grupy przedsigwzigi wyrnienionych
I pkt 60 Rozporz4dzenia Rady Ministrorv z dnia 9 listopada 2010 r. * spra*ie przedsigwzigi
mog4cych ztacz4co oddzialyrvai na Srodowisko (Dz. U. Z0l6.7l j.t.). dla ktorych obowiqzek
sporz4dzenia raportu o oddzialyrvaniu na Srodowisko oraz przeprowadzenie oceny oddzialyrvania
przedsigrvzigcia na 6rodowisko moze bvi wymagane.
rv $ 3 ust.

Jednocze$nie infomruje co nastgpuje:

1. organcm rvla6cirvym do wydania decyzji o irodo*iskowvch

urvarunkowaniach

w przedmiotowej sprawic jest Regionarny Dyrektor ochrony srodo*'iska w Bialymstoku.

2.

Posrgpowanie zostalo wszczgre przez Regionalnego D1.- rekrora ochronv Srodowiska
Bialymstoku u' dniu 16 marca 20lti r. na wniosek prezydenta Miasta Bialegostoku

w

reprezentowanego przez pelnonrocnika pana Zygmunta Bier1.lo.

3.

organem bior4cym udzial rv ocenie oddzialywania na 6rodowisko, wlasciwl,m do wydania opinii
pod kqtenr zdrowia izlcia hrdzijest Paristwowy Powiato\yy lnspektor Sanitarny w Biatyrnstoku.
do kt6rego pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. Regionalny Dy-rektor ochrony Srodowiska
w Bialymstoku. wyst4pil z proSbq o zaopiniowanie przedmiotowego przedsigwzigcia.

Niniejszym zawiadamiam spoleczeislrvo o mo2liwosci zapoznania si9 z doklmeltacjq sprayy
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bialymstoku przy ulicy oojlidy Fabiyczne
23, pok6i 12, tel. (85) 7406981 wew. 40 w godzinach od g.00 15.00, jak rorvnie2 o mo2liwoici
skladania urvag i rvniosk6w w form ie pisemnej, ustnie do protokolu oraz za pomoc4 Srodk6w

komunikacji elektronicznej

bez konieczno$ci opatrywania ich kwalifikowanym ;ndpisem
elcktronicznym, w terminie 30 dni orl daty podania niniejszej informacji do publicznej rviadomoici.
Urvagi i wnioski zlozone rv trakcie postQpowania z udzialern spoleczerislwa zostan4 rozpatrzone
przez Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska rv Biaf,mstoku przed rvydaniem decyzji
o Srodowiskowych urvarunkowaniach dla przedrniotowego przedsigwzigcia.

oc

i-t

ii

ALI!Y

;I!KTOR
ISXA

'al
.

:,1

bik

