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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W BIAŁYMSTOKU
Białystok, dnia 17 marca 2023 roku

WPN.420.21.2023.PS
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 – tj. ze zm.) dalej Kpa
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 2022 r., poz. 1029 - tj. ze zm.) dalej uooś, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia strony o 
wszczęciu na wniosek Mariusza Kuleszy postępowania zmierzającego do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
zmianie lasu na użytek rolny znajdującego się na działce nr ew. 35 obręb ewidencyjny 
0026 Stare Wykno w gminie Kulesze Kościelne.

Informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 uooś Organ wystąpił o stanowisko w 
sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa, o możliwości 
zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej 
sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, a także za pomocą innych środków komunikacji 
elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Z aktami prowadzonej sprawy strona może zapoznać się w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, pokój nr 7, w  
godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 85 74 06 981, wew. 30 po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu.

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia 
sprawy do dnia 10 maja 2023 r., co spowodowane jest sposobem komunikacji ze stronami 
w postępowaniu, tj. poprzez obwieszczenie oraz koniecznością uzyskania opinii. Na 
podstawie art. 37 Kpa strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ 
rozpatrujący sprawę, w przypadkach przedstawionych w ww. artykule do organu wyższego 
stopnia tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu 
prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, iż o 
kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa strony powiadamiane będą 
poprzez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Białymstoku.

 Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od …………….. do ……………..                                      

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Marta Czołpik
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
- Regionalnego Konserwatora Przyrody

/podpisano elektronicznie/
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Art. 74 ust. 3 uooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania 
dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Art. 10 § 1 Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 61 § 4 Kpa „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w 
sprawie”.
Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej 
może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”. 
Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej”.
Art. 36 § 1 Kpa „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, 
podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.
Art. 37 § 1 Kpa „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 
(bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.
Art. 37 § 2 Kpa „Ponaglenie zawiera uzasadnienie”.
Art. 37 § 3 pkt 1 Kpa „Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie”.
Art. 73 § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po 
zakończeniu postępowania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informuję:
1) Administratorem Danych Osobowych dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 

polegającego na zmianie lasu na użytek rolny jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-
544 Białystok;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 
15-544 Białystok;

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem, 
zgodnie z ustawą 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 2017 r., poz. 1405 – j.t., ze zm.), w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 - 
t.j.) i będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania żądanej decyzji i doręczenia jej stronom w postępowaniu;
5) dane osobowe uzyskane w toku prowadzonej sprawy będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt stanowiącym 

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, przez okres 25 lat od dnia zakończenia sprawy, z zastrzeżeniem, 
iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć 
związek ze sprawą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami strony przeciwnej.

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia 

przetwarzania;
7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 
25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.
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