
        Rawa Mazowiecka dn. 08.08.2016r. 

 

        

       Z a w i a d o m i e n i e 

 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 29, 
art.30, art.33, ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 tekst jednolity), zawiadamiam o ponownym przesłaniu 
wniosku i raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  

Budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 157, 158, 159 w obrębie Byszewice gmina Rawa 
Mazowiecka. 

Konieczność ponownego wystąpienia o uzgodnienie w przedmiotowej sprawie 
potwierdzona została w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach z 
dnia 15.07.2016r. (Znak: SKO.4009-4/16).  

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), tj. ,,chów lub hodowla zwierząt, inne niż 
wymienione w § 2 ust.1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza (DJP), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
może być wymagany.  
 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora –  

Anna i Piotr Owczarek. 

1. Zawiadamiam o: 
1) możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz raportem oddziaływania na środowisko, 

 2) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie 
planowanego przedsięwzięcia. 

2. Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju 304 w godzinach pracy Urzędu 
Gminy Rawa Mazowiecka. 

3. Uwagi i wnioski dotyczące w/w przedsięwzięcia składać można w Urzędzie Gminy Rawa 
Mazowiecka, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. 
 
 
 
 
 
 

                Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 

                 /-/ Krzysztof Starczewski 


