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ROP.6220.1.3.2019 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Raczki 

 

        Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r. poz.2081 j. t., 2019 r. poz.60 ) oraz 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. 

z 2018, poz. 2096, 2019 r. poz. 60 ) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 

28.06.2019 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie: ,, Budowa ogólnodostępnej przystani kajakowej z 

urządzeniami budowlanymi i urządzeniami wodnymi wraz z zagospodarowaniem 

terenu, na którą składa się budowa: urządzenia ochrony przed powodzią, pomosty, 

kładki, nabrzeże ze slipem kajakowym, bulwar, miejsce wykorzystania do kąpieli, 

ogólnodostępna plaża, budynek przystani oraz obiektu schroniska turystycznego, w 

obrębie Dowspuda w gminie Raczki  na działkach   o nr ewidencyjnych 42/2, 93/9, 75, 85, 

81,92.  

 

1. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 

Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr  12, tel. (087) 568 64 13 w dniach  i 

godzinach pracy urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia zażalenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy 

Raczki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do 

wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 

prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega  wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia 

decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. 

3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,                    

a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na 

zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w zażaleniu, organ odwoławczy przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ 

odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron 

zawarła w zażaleniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania 

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony 



wyraziły na to zgodę w terminie 7 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu 

zażalenia, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania 

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 
Otrzymują; 
1. Wnioskodawca 

2. Strony postępowania wg rozdzielnika 

3. a/a 

Do wiadomości: 

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

           Wydział Spraw Terenowych I Suwałki 

            ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki 

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku 


