Jarosław, dnia 22.02.2019 r.
STAROSTA
JAROSŁAWSKI

ŚR-III.604.12.2018

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /Dz.U. z 2018r. poz. 2096/ w nawiązaniu do art. 63 ust. 5 i ust. 6 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.
z 2018r. poz. 2081/

postanawiam
–

zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie
gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”, na powierzchni
1872,6333 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 – do dnia 30 września 2019 roku, tj. do czasu
przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie
W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu
(wniosek - pismo z dnia 16.11.2018r. znak GKN.6822.33.2018) w sprawie przystąpienia do
przeprowadzenia oceny planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na
środowisko w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację ww. przedsięwzięcia, Starosta Jarosławski wystąpił pismem z dnia 24.12.2018
znak: ŚR-III.604.12.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z prośbą
o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w piśmie znak:
WOOŚ.4220.3.26.2018.PW.4 z dnia 10.01.2019r. wyraził opinie, iż planowana inwestycja
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym wykonania raportu,
określając zarazem jego zakres.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pismem z dnia
10.01.2019r. znak RZ.RZŚ.436.447.2018.MS stwierdził braki merytoryczne w stosunku do
wymagań określonych w art. 62a ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko” /Dz.U. z 2018r. poz. 2081/ i wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej ww.
przedsięwzięcia. Starosta Jarosławski pismem z dnia 22.01.2019r. znak: ŚR-III.604.12.2018
przekazał pismo Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Pracownia
Terenowa w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul.Traugutta 9, z dnia 15.01.2019 r.
uzupełniającego kartę informacyjną przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów położonych w
obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”, przedłożoną do wniosku Starosty
Jarosławskiego z dnia 24.12.2018 znak ŚR-III.604.12.2018 dotyczącego wyrażenia opinii w
zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

W związku z powyższym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
pismem z dnia 06.02.2019r. znak: RZ.RZŚ.436.447.2018.MS wyraził opinię o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną Starosta Jarosławski wydał postanowienie z dnia 08.02.2019r. znak ŚRIII.604.12.2018 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, określając zarazem
jego zakres.
W myśl art. 63 ust. 5 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.2018r. poz. 2081/: „W przypadku, o którym mowa w ust.
1, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.
Zgodnie z art. 123 par. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /Dz.U. z 2018r. poz. 2096/: „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”.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie.
Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.
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