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       Z a w i a d o m i e n i e 

 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 29, art.30, art.33, 
ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury 
udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz złożonym wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  

,,budowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 
5000 Nm3/h w zabudowie kontenerowej z wewnętrznymi i zewnętrznymi układami 
technologicznymi oraz towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na części działki o 
numerze ewidencyjnym 487/18 w obrębie Konopnica, przy istniejącej instalacji przesyłowej, którą 
stanowi istniejący gazociąg DN 100, na terenie gminy Rawa Mazowiecka”. 

Kwalifikacji inwestycji dokonano w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 
2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem § 3 ust. 1 pkt 33) i uznano ją jako 
,,instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie 
lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy 
do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane 
przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko”. 

 
 

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora –  
SIME POLSKA Sp. z o.o. 

2. Zawiadamiam o: 
1)  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy, 
2) możliwości składania przez strony postępowania uwag i wniosków odnośnie planowanego 
przedsięwzięcia. 
3. Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. stronie 

internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz w siedzibie Urzędu. 
4. Z wnioskiem i dokumentacją w/w przedsięwzięcia można się zapoznać w Urzędzie Gminy 

Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 32, w pokoju 304 w godzinach pracy Urzędu. 

 
 

 
         Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 

                 /-/ Krzysztof Starczewski 


