
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 39 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 (Dz.  U. z  2021 r.  poz.  2373 ze zm.) podaję do publicznej
wiadomości  informację  o przystąpieniu  do przeprowadzenia  strategicznej  oceny oddziaływania  na
środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Program
Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 -
2029”. 

Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka  dnia  10.10.2021  r.  wystąpił  do  RDOŚ  i  Łódzkiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego z  wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Jednakże Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem z dnia 5 listopada 2021 r.,
znak WOOŚ.411.353.2021.AJa na podstawie art. 48 oraz art.  57, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 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 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś odmówił uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu programu.

W związku z czym Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka niezwłocznie przystąpił do opracowania
prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z zakresem określonym w art. 51 i 52 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze
zm.) i przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka plac Marszałka
Józefa  Piłsudskiego  5,  96-200  Rawa  Mazowiecka  oraz  na  stronie  internetowej
https://bip.rawamazowiecka.pl/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od
dnia 16.02.2022 r. do dnia 09.03.2022 r. 

 w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,

 ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach pracy Urzędu,
 za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  um@rawamazowiecka.pl.
Uwagi  i  wnioski  złożone  po  upływie  wyżej  określonego  terminu  pozostawia  się  bez

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

Mazowiecka.    
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta

Rawa  Mazowiecka  oraz  poprzez   zamieszczenie  na  stronie  internetowej
https://bip.rawamazowiecka.pl/.

W  przedmiotowej  sprawie  nie  jest  prowadzone  postępowanie  o  transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko.


