Rawa Mazowiecka dn. 17.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

W dniu 17.01.2017r. została wydana Decyzja (znak: OŚ.6220.8.7.2016/17) o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, po rozpatrzeniu wniosku JM Brothers Sp. z o.o.,
ul. Kleczewska 7, 01-851 Warszawa S.p. z o.o. wraz z raportem oddziaływania na środowisko, dla
planowanego przedsięwzięcia należącego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko polegającego na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych
(azbestowych) – kwatery nr I i II w obszarze działek o nr ewid. 165/2, 166/2, 167/2 obręb
Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka.
Decyzja została wydana na podstawie art. 71 ust.2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82
i art.85 ust.1 i ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 pkt 41 –
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), w związku z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z
późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie składowiska odpadów
niebezpiecznych (azbestowych) – kwatery nr I i nr II w obszarze działek o nr ewid. 165/2, 166/2,
167/2 obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie
Mazowieckiej.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (w pok. 304 II piętro).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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