
STAROSTA LEŻAJSKI 
OŚ.604.23.2022                                                                                                             Leżajsk, dnia 9 czerwca 2022 r. 

OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO 
 

Zgodnie z zapisami art. 61 § 1, § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm./, oraz art. 33, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2,  
art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
/t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029/, oraz § 3 ust. 1 pkt 87 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1839/ 

                                                                          zawiadamiam 
         o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko w ramach wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów 
położonych w obszarze wsi Biedaczów” gmina Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie,  
na powierzchni 644,6625 ha, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 
 

Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości tut. Starostwa wraz z wnioskiem (pismo z dnia 
23.05.2022r. znak GN.661.17.2022), przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez 
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, która jest do wglądu w Wydziale Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu, w pok. 105 budynek B Starostwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8  
w godzinach pracy Urzędu, tj. 730-1530.  

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, w tym składania uwag i wniosków, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być składane  
w terminie od 9 czerwca 2022 r. do 9 lipca 2022 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie  
w/w urzędu lub w formie elektronicznej na email: os@starostwo.lezajsk.pl.  

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze 
postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jakim jest Starosta 
Leżajski po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wobec powyższego 
rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii. 

Niniejsza informacja zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz.U. 2021r. poz. 2373), została podana  
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku http://www.bip.starostwo.lezajsk.pl, 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Urzędu Gminy Leżajsk.  

 

Z up. STAROSTY 

inż. Mariola Zebzda 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Otrzymują: 

1. Starostwo Powiatowe w Leżajsku - Wydział Geodezji w/m 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania     administracyjnego, 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  

3. a/a 
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