Jarosław, dnia 20.01.2016 r.
ŚR-III.604.1.2016
OBWIESZCZENIE STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO

Zgodnie z zapisami art. 61 §1, § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.2013.267 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 października
2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” /Dz.U.2013.1235
z późn. zm./ w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 85 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
/Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/
zawiadamiam
że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne 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 miasta
Pruchnik”, na powierzchni 1991,0281 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 15.01.2016r. znak GKN.6822.70.2015, przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia,
sporządzoną przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 35-959
Rzeszów, skr. poczt. 182, ul. Targowa 1, która jest do wglądu w Referacie Środowiska
i Leśnictwa w pokoju nr 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-15.00 w Starostwie
Powiatowym w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, nr tel. (16) 624 62 43.
Wszelkie uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być składane w terminie od
25 stycznia 2016r. do 15 lutego 2016r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
w formie elektronicznej na email: ochr_sr@powiat.jaroslaw.pl.
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”
/Dz.U.2013.1235 z późn. zm./ została podana do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego
ochronie, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu pod numerem 15/2016, jak
również umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

