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O B W I E S Z C Z E N I E 
 

o informacji publicznej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 

 
 
 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) o 

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości 

zapoznania się  z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w 

niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na  „Modernizacji linii cynkowania 

ogniowego oraz optymalizacja gospodarki materiałowej w FAM Sp. z o.o. Zakład Rawa Mazowiecka w celu 

dostosowania do zwiększających się wymagań ekonomicznych, ekologicznych i formalno-prawnych” 

zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 3/24 oraz 3/45 obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, 

powiat rawski, województwo łódzkie, planowanego do realizacji przez firmę FAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Burakowskiej 5/7 w Warszawie. 

 Wszystkie dokumenty w sprawie dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka, pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 

od  8:00 do godz. 16:00, w środę w godz. od 8:00 do 17:00 i w piątek w godz. od 8:00 do godz. 15:00. 

 Uwagi i wnioski należy składać w terminie 30 dni tj. od dnia  27.10.2020r.  do dnia 27.11.2020r. 

 W przypadku formy   pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach pracy 

urzędu.  

Natomiast zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w różnych formach: 

pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności  

opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@rawamazowiecka.pl.  

 Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu  

pozostawia się bez rozpatrzenia 

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz na 
stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl. 
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