Rawa Mazowiecka dn. 19.03.2018r.

OBWIESZCZENIE

W dniu 19.03.2018r. zostało wydane Postanowienie (znak: OŚ.6220.10.10.2017/2018)
nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po rozpatrzeniu
wniosku - Panattoni Development Europe Sp. z o.o. dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum dystrybucyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i
infrastrukturą towarzyszącą Rawa Mazowiecka/Podlas położonego na działkach ewid. nr
– 606, 607, 608, 417, 593, 419, 420, 421/2, 422, 558, 427, 428, 429/3, 429/2, 429/1, obręb
0005 Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka.
Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 63 ust. 1, 2 i 4,
art. 64 ust. 1 oraz art. 66 i art. 68 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 2017r. poz. 1405) oraz § 3 ust. 1 pkt 37, pkt 52 lit. b, pkt
56 lit. b, oraz pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), po
zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
(znak:WOOŚ.4240.427.2017.MGa), opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rawie Mazowieckiej (znak:PPIS-ZNS/470/18/17), oraz z opinią Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu (znak:
WA.ZZO.5.435.589.2018.BCz.) po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami dla inwestycji polegającej na budowie
Centrum dystrybucyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą Rawa
Mazowiecka/Podlas, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Panattoni
Development Europe Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pani Magdalena Pomierska.
Z treścią w/w postanowienia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej oraz Opinią
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu (w pok. 105 parter).
Od niniejszego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od
dnia doręczenia postanowienia.
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