Jarosław, dnia 20.07.2016 r.
ŚR-III.604.1.2016

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego /Dz.U.2016.23 z późn. zm./ w nawiązaniu do art. 69 ust. 4
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.2016.353 z późn. zm./, po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”,
wymienionego w § 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.
2016 poz. 71/

postanawiam
–

podjąć z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie 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 – w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 04.03.2016r. znak ŚR-III.604.1.2016 Starosta Jarosławski
nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, określając zarazem jego zakres dla
przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”.
Zaś postanowieniem z dnia 09.03.2016r. znak ŚR-III.604.1.2016 Starosta Jarosławski
zawiesił z urzędu postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko ww. przedsięwzięcia.
Dokument ten został złożony do tut. Referatu w dniu 14.07.2016r.
Zgodnie z art. 123 par. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm./: „1. W toku postępowania organ administracji
publicznej wydaje postanowienia.
2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz
nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej”.
Wobec ustąpienia przyczyny zawieszenia, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego postanowienia.

