
WÓJT GMINY  
BIELSK PODLASKI 

ul .  Mickiewicza 46  

17-100 Bielsk Podlaski  

 
Bielsk Podlaski, dnia 09.12.2021r. 

RGP.6220.26.2021 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

Na podstawie art. 85 ust.3 w związku z art. 33 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 (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz.247 z późn.zm.) podaję do  publicznej wiadomości 
informację, ze w dniu 9 grudnia 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
znak RGP.6220.26.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie i rozbudowie drogi 
wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą 
techniczną na odcinku Bielsk Podlaski- Hajnówka” 

Postępowanie prowadzone było na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg w Białymstoku, ul. 
Elewatorska 6, 15-620 Białystok.  
 

Liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym zgodnie z art.74 ust.3 w/w 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, 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 w trybie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. 
Dz.U. z 2021r. poz.735).  
Niniejsze obwieszczenie podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: Urzędu 
Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Orla, Urzędu Gminy Czyże, Urzędu 
Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka oraz poprzez publiczne ogłoszenie w formie zwyczajowo 
przyjętej w miejscowościach: Bielsk Podlaski, Widowo, Hołody, Krzywa, Szczyty Dzięciołowo, Rakowicze, 
Zbucz, Stare Berezowo, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo, Chytra, Wygoda, Progale, Miasto Hajnówka 
na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia udostepnienia. 
 Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji i aktami sprawy w Urzędzie 
Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski , pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu 
pon. 745-1545, wt.- pt. 730-1530 w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia.  
 
 

  
 
 
 
O t r z y m u j ą : 

1) Wnioskodawca – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; 
2) Strony w trybie art.49 Kpa; 
3) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Bielsk Podlaski celem udostępnienia 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski oraz publicznego 
ogłoszenia w formie zwyczajowo przyjętej w miejscowościach: Widowo, Hołody, Krzywa; 

4) Urząd Miasta Bielsk Podlaski celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz publicznego ogłoszenia w formie zwyczajowo przyjętej w 
miejscowości Bielsk Podlaski; 

5) Urząd Gminy Orla celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy 
Orla oraz publicznego ogłoszenia w formie zwyczajowo przyjętej w miejscowości Szczyty 
Dzięciołowo; 

6) Urząd Gminy Czyże celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Gminy Czyże oraz publicznego ogłoszenia w formie zwyczajowo przyjętej w miejscowościach: 
Rakowicze, Zbucz; 



7) Urząd Gminy Hajnówka celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Hajnówka oraz publicznego ogłoszenia w formie zwyczajowo przyjętej w miejscowościach: Stare 
Berezowo, Dubicze Osocze, Nowoberezowo, Chytra, Wygoda; 

8) Urząd Miasta Hajnówka celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Miasta Hajnówka oraz publicznego ogłoszenia w formie zwyczajowo przyjętej w miejscowości 
Hajnówka; 

9) a/a. 
 
 
 
 

 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Adama Mickiewicza 46, 

17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, 

poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 7306851. 

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieni informacji 

o środowisku i jego ochronie,, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do 

prawidłowego  i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy. 

Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/ 

 


