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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735) oraz 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z
2021 r., poz. 247 ze zm.),
zawiadamia Strony
- o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 04.01.2022 r. (data wpływu do tut.
Urzędu) Pełnomocnika Pani Aleksandry Łaszek działającego z upoważnienia Inwestora firmy
Food Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 35A w Rawie Mazowieckiej w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie zakładu Food Service w Rawie Mazowieckiej” zlokalizowanego przy ul.
Mszczonowskiej na działkach o numerze ewidencyjnym 188, 216, 215/2, 203/2, 204/2, 202/2,
205/7, 206/7, 207/9, 208/9, 208/9, 208/10, 209/11, 209/12, 209/3, 208/3, 207/3, 207/10,
206/3, 206/8, 205/3, 205/8 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo
łódzkie,
- o przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie
Mazowieckiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją
w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa
Mazowiecka, pok. 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 Miasta w Rawie Mazowieckiej bip.rawamazowiecka.pl w dniu 24.01.2022r.
na okres 14 dni.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

