
           
 

          Rawa Mazowiecka dn. 30.01.2017r. 
  

  
        

OBWIESZCZENIE 

     

 

 Działając na podstawie art. 74 ust.3 w związku z art.77 i art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn.zm ) oraz art.49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn.zm.)  informuję 

o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.01.2017r. znak: 

WOOŚ-I.4242.116.2016.KKu.9,  uzgadniającym przedsięwzięcie polegające na  budowie stacji demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ewid. 614/3 obręb Wałowice. Postępowanie prowadzone 

jest na wniosek inwestora P.P.H.U. MIRTEX Piotr Studziński 

W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem.  

Zgodnie z art.49 kpa doręczenie  uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia .  

Jednocześnie, działając na podstawieart.10 w związku z z art.49 kpa zawiadamiam o możliwości zapoznania 

się z materiałem dowodowym w/w przedsięwzięcia i możliwości składania uwag, wniosków co do 

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w terminie 

28 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia. 

Obwieszczenie w powyższej sprawie umieszczone jest na stronie : 

1) Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka;  

2) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawa Mazowiecka;  

3)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka; 

4)   na tablicy ogłoszeń  Sołectwa Wałowice i Niwna. 

Postanowienie RDOŚ oraz dokumentacja sprawy są dostępne  w pokoju 304 w godzinach pracy Urzędu 

Gminy Rawa Mazowiecka w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. w godz. 800-1600, w środę w godz. 800-

1700, w piątek w godz. 800-1500.  

          Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka 
                  /-/ Anna Jakubiak 

 
 
Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego  - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2016r. poz. 353 z późn.zm ). 
Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w 
inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych 
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - 
art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn.zm.)   


