
        Rawa Mazowiecka dn. 01.06.2018r. 

 

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

 

Działając na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), w 
związku z art. 29, art.30, art.33, art. 74 ust.3 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 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o 
wszczęciu postępowania, rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz 
złożonym wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  

Budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze zbieraniem odpadów 
oraz recykling, odzysk odpadów w hali recyklingowo magazynowej na działce o numerze 
ewid. 614/3 obręb Wałowice. 

Powyższe przedsięwzięcie  - stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysk 
odpadów zalicza się do:  

§ 2 ust. 1 pkt 42  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr z 2016 poz. 71) – do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane: stacje demontażu w rozumieniu ustawy z 
dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2015r. poz. 140 
i 933); 

§ 3 ust.1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr z 2016 poz. 71) – do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko może być wymagane : instalacje związane z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47. 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora –  

P.P.H.U. MIRTEX Piotr Studziński 

1. Zawiadamiam o: 
1) możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz raportem oddziaływania na środowisko, 

 2) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie 
planowanego przedsięwzięcia. 

2. Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. stronie 
internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, w siedzibie Urzędu oraz na tablicy 
ogłoszeń w sołectwie wsi Wałowice. 

3. Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju 105 w godzinach pracy Urzędu 
Gminy Rawa Mazowiecka. 

4. Uwagi i wnioski dotyczące w/w przedsięwzięcia składać można w Urzędzie Gminy Rawa 
Mazowiecka, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. 
 
 
       Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka 

               /-/ Anna Jakubiak 


