Nasz znak:GK.6220.1.2021.8.AI

Data: 7.03.2022 r.
POSTANOWIENIE

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zawieszeniu postępowania
Na podstawie art. 101 § 1 I § 3, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 86d ust. 1 pkt 1 i 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego
w dniu 8 lutego 2022 r. przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Kabacińskiego działającego z
upoważnienia Inwestora Miasta Rawa Mazowiecka z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego
5 w sprawie zawieszenia toczącego się postępowania dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie, odbudowie zbiornika „Dolna” i zbiornika „Tatar” poprzez połączenie zbiorników w
jeden zbiornik „Tatar-Dolna”,
postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, odbudowie zbiornika „Dolna” i
zbiornika „Tatar” poprzez połączenie zbiorników w jeden zbiornik „Tatar-Dolna” na
działkach o numerach ewidencyjnych:
1. teren zbiornika Dolna – 241/8, 355, 356, 357.358, 359/9, 359/12, 359/13, 359/14,
359/15, 359/17, 359/19, 336/6, 336/7, 333/8 obręb 8,
2. teren zbiornika Tatar - 208, 290, 306, 382, 384, 386, 388 obręb 8,
3. koryto rzeki Rawki – 360, 383 obręb 8,
powiat rawski, województwo łódzkie.
UZASADNIENIE
W dniu 23 grudnia 2020 r. działający z upoważnienia Wnioskodawcy podejmującego przedsięwzięcie
Miasta Rawa Mazowiecka Pełnomocnik Pan Zbigniew Kabaciński właściciel firmy Akademicki Ośrodek
Naukowo – Techniczny „aon-t” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp. J. z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej
54/56, 91-463 Łódź wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, odbudowie zbiornika „TATAR” na rzece
Rawce tj. docelowo przebudowa istniejących zbiorników: zbiornik „Dolna” i zbiornik „Tatar” poprzez
połączenie zbiorników w jeden zbiornik „Tatar-Dolna”.
Do wniosku zostały załączone następujące dokumenty :
1. 5 egz. Raportu oddziaływania na środowisko wraz z załączoną wersją elektroniczną,
2. 1 egz. mapy ewidencyjnej (oryginał) + 5 egz. kopii mapy ewidencyjnej z naniesionym obszarem
oddziaływania,
3. Wypisy z rejestru gruntów oraz oświadczenie zgodnie z art. 64 ust. 2a 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.),
4. Pełnomocnictwo.
W dniu 03.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie, o czym strony zgodnie z art. 61 § 4 i art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz.

735 ze zm.) zostały powiadomione poprzez zamieszczenie obwieszczenia na okres od dnia 3.03.2021
r. do dnia 17.03.2021. W dniu 3 marca 2021 r. Urząd Miasta działając na podstawie art. 77 ww. ustawy
wystąpił do organów pismem znak: GK.6220.1.2021.1.AI o wydanie uzgodnienia /opinii w zakresie
planowanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany, wymienionych § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z
§ 2 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. „polegające na rozbudowie, przebudowie lub
montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 2 pkt 1” oraz
„budowle piętrzące o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 5 m”. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą Nr
XXI/159/2000 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
16 maja 2000 r. Nr 64 poz. 354 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r., obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21 lutego 2012 r. poz. 572) przeznaczenie terenu, na którym planowane
będzie przedsięwzięcie w mpzp oznaczone jest jako teren o funkcji podstawowej- tereny wód i funkcji
uzupełniającej tereny turystyki. W dniu 18.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Łodzi pismem znak: WOOŚ.4220.190.2021.Azi wezwał Burmistrza Miasta do usunięcia braków
formalnych w przesłanym wniosku z dnia 03.03.2021 r. znak: GK.6220.1.2021.1.AI. Następnie
Burmistrz Miasta wystąpił z pismem do Pełnomocnika o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
W dniu 08.04.2021 r. Pełnomocnik Pan Zbigniew Kabaciński udzielił odpowiedzi na pismo
Burmistrza Miasta z dnia 23 marca 2021 r. znak: GK.6220.1.2021.2.AI. W dalszym toku postępowania
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dnia 18.03.2021 r. znak: WOOŚ.4220.190.2021.Azi załączając oświadczenie, o którym mowa w art.
64 ust. 2a ustawy ooś. W dniu 8 kwietnia 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej wystąpił pismem
znak: GK.6220.1.202.3.AI do Wydziału Gospodarki Terenami, o wydanie informacji o przeznaczeniu
działek na których planowana jest inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz interpretacje zgodności planowanej inwestycji z tym planem. Następnie w dniu 21 kwietnia 2021
r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
pismem znak:
PSSE.ZNS.470.7.2021 poinformował o przekazaniu sprawy dot. wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organowi właściwemu do wydania takiej opinii
tj. Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.21.2021.AK.KH z dnia 26.04.2021r.
(data wpływu do Urzędu) poinformował tut Urząd, iż posiada kompetencje jedynie w przypadku
inwestycji wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27 ustawy z dnia
3 października 2008 r. ooś. i w przypadku gdy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wymagało
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę , zajmie stanowisko w terminie 30 dni od dnia uzyskania
odpowiedzi na powyższe pismo. W toku prowadzonego postępowania organ opiniujący Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak :WOOŚ.4220.190.2021.Azi.2 z dnia 11.05.2021 r.
zawiadomił Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy ze
względu na skomplikowany charakter sprawy, wyznaczając termin do dnia 25 maja 2021 r. W dniu
19 maja 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4220.190.2021.Azi.3
wystąpił ponownie do Burmistrza Miasta o złożenie wyjaśnień do złożonej dokumentacji dot.
planowanej inwestycji w zakresie lokalizacji przedsięwzięcia względem jednostek planistycznych
określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności numerów
działek wymienionych w karcie informacyjnej, a także uzupełnienia oryginalnych podpisów na karcie

informacyjnej. W dniu 20.05.2021 r. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
ponownie pismem znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.21.2021.AK.KH wystąpił o informację, czy planowane
przedsięwzięcie będzie wymagało decyzji pozwolenia na budowę, jednocześnie zawiadamiając, że
opinia zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. W dniu 27.05.2021 r. w
dalszym etapie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 24 czerwca
2021 r. znak: WOOŚ.4220.190.2021.Azi.5 ponownie zawiadomił Burmistrza Miasta o nowym terminie
wydania opinii tj. do dnia 26 lipca 2021 r., wydłużając go następnym pismem z dnia 29 czerwca 2021
r. znak:WOOŚ.4220.6.2021.IBa.8 i wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 lipca 2021
r. Nawiązując do pisma ŁPWIS w Łodzi z dnia 14.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu 20.05.2021 r.)
znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.21.AK.KH Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poinformował w piśmie z
dnia 7 lipca 2021 r. znak: GK.6220.1.2021.5.AI, że planowane przedsięwzięcie będzie wymagało
uzyskania decyzji pozwolenie na budowę. W toku prowadzonego postępowania dokonano poprawki
oświadczenia wymaganego na podstawie art. 64 ust. 2a ustawy ooś. Burmistrz Miasta w dniu
06.07.2021 r. przesłał do organów opiniujących uzupełnienie karty informacyjnej w zakresie, o
którym mowa w piśmie RDOŚ z dnia 19.05.2021 r. W dniu 21 lipca 2021 r. Łódzki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.21.2021.AK.KH
wystąpił o ponowne przekazanie dokumentów w przedmiotowej sprawie, ponieważ przekazane
dokumenty w toku postępowania zostały zwrócone wraz z załącznikami. W dniu 27.07.2021 r. przy
piśmie znak: GK.6220.1.2021.7.AI Burmistrz Miasta przekazał Kartę informacyjną wraz z załącznikami,
które przy piśmie ŁPWIS w Łodzi z dnia 18.08.2021 r. (data wpływu do Urzędu) znak:
ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.21.2021.AK.KH przekazał do załatwienia zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy
ooś. Po analizie zebranych dokumentów w sprawie planowanego przedsięwzięcia Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 14 lipca 2021 r. wydał postanowienie znak:
WOOŚ.4220.190.2021.Azi.6, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, odbudowie
zbiornika „Tatar” na rzece Rawce tj. docelowo przebudowie istniejących zbiorników: zbiornik „Dolna”
i zbiornik „Tatar” poprzez połączenie zbiorników w jeden zbiornik „Tatar-Dolna”, istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu, który winien być
zgodny z art. 66 ustawy ooś. ze szczególnym uwzględnieniem elementów wymienionych w ww.
postanowieniu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Łowiczu w dniu 03.09.2021 r. w
piśmie znak: WA.ZZŚ.5.435.1.92.2021.KP wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie, odbudowie zbiornika „Tatar” na rzece Rawce tj. docelowo przebudowie istniejących
zbiorników: zbiornik „Dolna” i zbiornik „Tatar” poprzez połączenie zbiorników w jeden zbiornik „TatarDolna”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej nie wypowiedział się co do
stanowiska w sprawie przeprowadzenia procedury ooś w terminie 14 dni zgodnie z art. 78 ust. 4
ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś., co oznacza milcząca zgodę i traktuje się jako brak zastrzeżeń
i jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po otrzymaniu odmiennych stanowisk dot.
procedury ooś, Burmistrz Miasta wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem w
dniu 23.09.2021 r. znak: GK.6220.1.2021.AI o ponowną analizę zgromadzonych dokumentów i
odstąpienie od nałożenia raportu na planowane przedsięwzięcie. W dniu 30 września 2021 r. pismem
znak: WOOŚ.4220.190.2021.Azi.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał stanowisko
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia
wyrażone w postanowieniu, o którym mowa powyżej.

Po analizie zebranych materiałów Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 29.10.2021 r.
wydał Postanowienie znak:GK.6220.1.2021.5.AI, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, odbudowie
zbiornika „Dolna” i zbiornika „Tatar” poprzez połączenie zbiorników w jeden zbiornik „Tatar-Dolna”.
W związku z tym w dniu 29.10.2021 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poinformował
Strony postępowania działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś (Obwieszczenie) o wydaniu
postanowienia, o którym mowa powyżej. Prowadząc dalej procedurę postępowania Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka w dniu 9 listopada 2021 r. pismem znak: GK.6220.1.2021.AI wystąpił ponownie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie raportu oddziaływania na środowisko dla
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 26 listopada 2021 r Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4221.165.2021.AzI wezwał Burmistrza Miasta do usunięcia
braków formalnych poprzez złożenie wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej. W ślad za pismem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Burmistrz Miasta wezwał Pełnomocnika
Inwestora do złożenia wymaganych dokumentów wymienionych ww. piśmie RDOŚ w Łodzi. W
nawiązaniu do otrzymanych pism oraz toczącego się postępowania, Pełnomocnik Inwestora w dniu
21 lutego2021 r. wystąpił o zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia kompletnego raportu
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, odbudowie zbiornika
„Dolna” i zbiornika „Tatar” poprzez połączenie zbiorników w jeden zbiornik „Tatar-Dolna”.
Zgodnie z art. 86d ust.1 pkt 1 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.), organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia
zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli nie
zagraża to interesowi społecznemu. Przepisów art. 98 Kpa, zgodnie z art. 86d ust. 3 ww. ustawy, nie
stosuje się.
Uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania
administracyjnego na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia
postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE:
Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Skierniewicach na pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia.
Zgodnie z art. 86d ust.1 pkt 1 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.), jeżeli w okresie trzech lat od daty
zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o
podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
2. Pełnomocnik Pan Zbigniew Kabaciński Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny
„aon-t” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp.j. ,
ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź
3. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Konstytucji 3-go Maja 32
4. Strony postępowania (powyżej 10)- zgodnie z odrębnym obwieszczeniem art. 49 Kpa.
5. aa
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1. Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

.

