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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zebranych materiałach dowodowych przed wydaniem 

decyzji ooś 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa w związku z 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  (Dz. U. z 2022r. 

poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Food Service 

Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 35a, 96-200 Rawa Mazowiecka  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, 208/10, 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, 

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego 

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
w tym z treścią stanowisk pozostałych organów współdziałających: 

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej - pismo znak: 
PPIS.ZNS.90281.5.2022  z dnia 11.02.2022 r. o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, po uzupełnieniu ponowna opinia – pismo znak: 
PPIS.ZNS.90281.5.2.2022 z dnia  06. 04.2022 r.  o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i ostateczne stanowisko po ponownym uzupełnieniu KIP -   pismem  znak: 
PPIS.ZNS.90281.5.3.2022  z dnia  27.05.2022 r.,  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawie 
Mazowieckiej podtrzymuje  swoje stanowisko zajęte w opiniach  jw.); 

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łodzi, znak: WOOŚ.4220.72.2022.KDz.6 z dnia 
20.06.2022 r., o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

- opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu  Zlewni w Łowiczu - 
pismo znak: WA.ZZŚ.5.435.1.52.2022.PD z dnia 06.06.2022 r. (data wpływu do Urzędu 09.06.2022 r.), 
o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

- opinią Starosty Rawskiego- znak: SAB.II.604.51.2022.JK z dnia 14 września 2022 r. (data wpływu do 
Urzędu 19.09.2022 r.), o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko; 



Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w 
terminie 7 dni od dnia,  w którym nastąpiło  publiczne ogłoszenie, 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. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a.  zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w 

którym nastąpiło  publiczne ogłoszenie. 

Obwieszczenie podaje się do, publicznej wiadomości poprzez: 

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej,  

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl 

 

 

 

 

 

 

 
 


