
Nasz znak:GK.6220.4.2021.5.AI   Rawa Mazowiecka , dnia  08.11.2021 r. 

 
OBWIESZCZENIE  

Burmistrza  Miasta  Rawa Mazowiecka  
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Na podstawie art.10 § 1 i art. 49 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze  zm.) oraz art. 74 ust. 3 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  
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz  Miasta Rawy Mazowieckiej  zawiadamia strony 
postępowania  o wydaniu w dniu 4.11.2021 r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
GK.6220.4.2021.AI  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie  i przebudowie hali 
produkcyjno-magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania polegającą na prowadzeniu 
działalności zakładu wytwarzającego kable optyczne” zlokalizowanego na działkach o  numerach ew. 
6/20 i 6/16 obręb 5 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej, powiat rawski, województwo łódzkie  
którego inwestorem jest Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Podwale 
nr 83/7.4, 50-414  Wrocław  reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Leopold firma 
Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp. k. ul. Jeleniogórska 18 B, 60 – 179 Poznań. 

Z treścią decyzji strony  mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w  Rawie Mazowieckiej  
Plac Piłsudskiego 4, pokój 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. 

Niniejsze obwieszczenie udostępniono na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w  Rawie Mazowieckiej w dniu  9.11.2021 r. na okres 14 dni.  
 
Treść ww.  decyzji zostanie udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni tj. od 
dnia  9.11.2021 r.   do  dnia  23.11.2021 r.  
 

POUCZENIE: 

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna. Prawomocność musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję poprzez 
umieszczenie na niej klauzuli stwierdzającej ostateczność. 
 


