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OBWIESZCZENIE 

 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

 
 Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  

zawiadamia  

  o wydaniu w dniu 14.10 2022r. decyzji  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach znak: GK.6220.5.2020.7 z dnia 9.11.2020 r. wydanej dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Rawa Mazowiecka 1” o 
mocy do 3 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 364, 365/1, 363/3, 362/3, 
361/1  w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka”, powiat rawski, województwo łódzkie, na 
wniosek Pełnomocnika Pana Błażeja  Brasse działającego  na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa   przez  firmę  INVEST PV 6 Sp. z o.o.  z siedzibą przy al.  Walentego 
Roździeńskiego 1A, 40 – 202 Katowice. 
 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 Miasta w  Rawie Mazowieckiej w dniu  14.10.2022 r. na okres 14 dni.  
  
Treść ww.  decyzji zostanie udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 
dni tj. od dnia  14.10.2022  r.   do  dnia  28.10.2022 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.  

 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  

 


