Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Białostockiej 2/2,
15-103 Białystok
Białystok, 12 listopada 2019 r.
DOŚ-II.6220.51.2019
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się, że w związku z postępowaniem w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji
technologicznej paliwowej z dystrybutorem paliw płynnych, budowie instalacji gazowej z dystrybutorem
LPG, przebudowie płyty szczelnej przy dystrybutorach i zlewie paliwa z instalacją kanalizacji deszczowej,
na działce o nr ewid gr. 773 (obręb 09 - Nowe Miasto), przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku,
skompletowane zostały akta sprawy odnośnie wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym z opinią
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, opinią Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Białymstoku, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Białymstoku (Departament
Ochrony Środowiska), przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2, w pok. 204, tel. (85) 879-73-83 w godzinach pracy
Urzędu.
Sprawa prowadzona jest z wniosku: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, ul.
Chemików 7, 09-411 Płock.
Brak wniosków i uwag złożonych w powyższym terminie spowoduje rozstrzygnięcie ww. sprawy na
podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 36 Kpa postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia, nie może być załatwione w terminie
przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa ze względu na konieczność zachowania procedury przewidzianej ustawą
Kpa oraz ustawą ooś. Biorąc pod uwagę powyższe, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 12
grudnia 2019 r.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ rozpatrujący sprawę.
Ponaglenie, o którym mowa w art. 37 § 3 Kpa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisała Anna Jeżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony
Środowiska
Informację umieszcza się:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
w Internecie pod adresem www.bip.bialystok.pl,
w terenie inwestycji.

Przygotował: Łukasz Nienałtowski, Departament Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Białostockiej 2/2,
Pok. 204, tel. 85 879 73 83

