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       O b w i e s z c z e n i e 

     

 W dniu 14 września 2017r. została wydana Decyzja umarzająca postępowanie 
administracyjne (znak: OŚ.6220.5.2.2017) w sprawie złożonego wniosku w Urzędzie Gminy 
Rawa Mazowiecka w dniu 16 sierpnia 2017r., o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. rozbudowa zakładu produkcyjnego 
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o.  zlokalizowanego na działkach  o numerach 
ewidencyjnych: 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, i 778/5 w m. Konopnica gm. Rawa Mazowiecka, o 
halę magazynową sezonowania płyt z korytarzem oraz tereny utwardzone kostką (drogi 
wewnętrzne i plac manewrowy), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina Rawa 
Mazowiecka. 

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne została wydana na podstawie art. 105 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. 
poz. 1257), art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko zwaną dalej ooś (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 
16 sierpnia 2017r. inwestora - ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o o  wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie zakładu 
produkcyjnego ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o.  zlokalizowanego na działkach  o 
numerach ewidencyjnych: 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, i 778/5 w m. Konopnica, gmina Rawa 
Mazowiecka, o halę magazynową sezonowania płyt z korytarzem oraz tereny utwardzone kostką 
(drogi wewnętrzne i plac manewrowy), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

Z treścią niniejszej decyzji, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej  oraz wnioskiem można zapoznać 
się w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu (w pok. 105 parter).  

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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