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OBWIESZCZENIE 
 
 
 

W dniu 09.04.2020r. zostało wydane Postanowienie (znak: OŚ.6220.6.6.2019/2020) 
nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na ,,Budowie hali logistyczno-magazynowo-produkcyjnej wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą”, w m. Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka, którego inwestorem 
jest  Industrial Park Development 7 Sp. z o.o. w imieniu których Pełnomocnikiem jest firma Eko-
Projekt Sp. z o.o. S.k. Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) 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 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz 
§ 3 ust. 1 pkt 37, pkt 52 lit.b, pkt 56 lit.b i pkt 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2016r., poz. 71)  oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 
1839) po zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
(znak:WOOŚ.4220.620.2019.JKu.3), opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rawie Mazowieckiej (znak:PPIS-ZNS.470.25.2.19/20), oraz z opinią Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu (znak: 
WA.ZZŚ.435.1.87.2020.MS), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami dla inwestycji. 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za moim 
pośrednictwem.  

Organ dodatkowo poucza, że: 
 na podstawie art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 
z późn. zm.) - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z 
powodu COVID bieg terminu do wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie  nie 
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 na podstawie art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 
z późn. zm.) - wniesienie zażalenia w okresie, o którym mowa w ust. 1 jest skuteczne. 
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