Nasz znak: GK.6220.12.2020.7.AI

Data: od dnia 29.10.2021 r do dnia 11.11.2021 r.
OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed
wydaniem decyzji
Na podstawie art. 74 ust. 3 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. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania, toczącego się na wniosek podmiotu
planującego realizację przedsięwzięcia: Centrum Złomu Rawa Marcin Gawlik, ul. Opoczyńska 6A,
reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Martę Klimas-Haczkowską dla przedsięwzięcia
polegającego na „ Realizacji punktu skupu surowców wtórnych Centrum Złomu Gawlik ul. Opoczyńska
6A, Rawa Mazowiecka” położonego przy ul. Opoczyńskiej 6A, na działce nr ew. 61 obręb 5 powiat
rawski, województwo łódzkie
zawiadamia Strony postępowania:
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonej dokumentacji przed
wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „ Realizacji punktu skupu surowców wtórnych Centrum Złomu Gawlik ul. Opoczyńska
6A, Rawa Mazowiecka” w terminie 7 dni od daty, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu
Miasta w godzinach urzędowania 8:00-16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), od 8:00 do 17:00
(środa) oraz 8:00-15:00 (piątek), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą
poczty elektronicznej na adres um@rawamazowiecka.pl
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Niniejsze obwieszczenie udostępniono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.bip.rawamazowiecka.pl.
Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa.
2. aa.
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik Pani Marta Klimas-Haczkowska, Florentynów 7c, 95-045 Parzęczew.
2. Centrum Złomu Rawa Marcin Gawlik, ul. Opoczyńska 6A, 96-200 Rawa Mazowiecka.

