
UCHWAŁA Nr 7/18/2022 

ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO 

z dnia 21 marca 2022 r. 
w sprawie przeprowadzania konsultacji  mających na celu zapewnienie udziału społeczeństwa 

w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku. 

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 (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) 

Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji mających na 

celu zapewnienie udziału społeczeństwa w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021–2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1 oraz zebranie uwag i opinii na temat 

projektu Prognozy oddziaływania na środowisko. 

3. Konsultacje, o jakich mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 29 marca 2022 r. do 

dnia 19 kwietnia 2022 r. 

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

1)  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 podzakładce Programy, Plany,  

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

3)  ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, tel. 17 2404 570  (po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu). 
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5. Uwagi i wnioski w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail 

powiat@starostwo.lezajsk.pl lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Starostwie 

Powiatowym w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37 - 300 Leżajsk w Punkcie Obsługi Interesanta. 

6. Konsultacje o których mowa w ust. 1 realizowane są na terenie powiatu leżajskiego. 

7. Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport/protokół z konsultacji społecznych 

zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych. 

8. Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz wynikach konsultacji, o jakich mowa 

w ust. 1 zamieszczona będzie na stronie internetowej powiatu leżajskiego w zakładce „Organizacje 

pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji. 

9. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pani Katarzyna Ćwikła - Naczelnik 

Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa 

Powiatowego w Leżajsku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

mgr inż. Marek Śliż 
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