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PW.061.11.2021                        Leżajsk, 21.03.2022r. 

Ogłoszenie 

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 

z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1057) Zarząd Powiatu Leżajskiego podaje do 

publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 

2035 roku.  

1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 29.03.2022 r. do 19.04.2022 r. mogą zapoznać 

się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej 

www.starostwo.lezajsk.pl      oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Leżajsku w zakładce Plany, Programy, Strategie w pod zakładce 

Programy, Plany,  

3. Konsultacje, o jakich mowa w ust. 1, będą przeprowadzone w formie: 

 konsultacji pisemnych - na podstawie formularza dostępnego w Wydziale Promocji 

i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku - ul. M.C. Skłodowskiej 8 lub 

formularza dostępnego na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl     oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w zakładce 

Plany, Programy, Strategie w pod zakładce Programy, Plany,  

 drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: powiat@starostwo.lezajsk.pl, 

 ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, tel. 17 2404 570   

(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu). 

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu 

Leżajskiego.  

5. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 19.04.2022 r. zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. 

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa 

podkarpackiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag 

i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną. 

       Przewodniczący Zarządu 

 mgr inż. Marek Śliż  
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