Rawa Mazowiecka dn. 23.08.2021r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 29, art.30 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 2021r. poz. 247 z późn.
zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi
powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły – (gr. pow.)
Od km 0+715,66 do km 0+880,81 dz. nr ewid. 448/6, 381/2, 381/4, 381/8, 381/6, 381/7, 448/10,
448/11, 448/12, 446/3, 446/2, 448 w m. Rawa Mazowiecka
Od km 1 +465,07 do km 1+754,81 dz. nr ewid. 136, 19 w m. Rawa Mazowiecka
Od km 3+680 do km 4+680 dz.nr ewid. 809 w m. Boguszyce
Od km 6+369,00 do km 6+ 420 dz. nr ewid. 269/3 w m. Boguszyce
Planowane przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z do § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko - ,, drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych,
służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”;
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora –
Powiat Rawski – Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Maz.
Zawiadamiam o:
1) możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem i kartą informacyjną przedsięwzięcia,
2) możliwości składania przez strony postępowania uwag i wniosków odnośnie planowanego
przedsięwzięcia.
1. Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. stronie
internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, w siedzibie Urzędu Gminy, w siedzibie
Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń wsi Boguszyce.
2. Z wnioskiem i dokumentacją w/w przedsięwzięcia można się zapoznać w Urzędzie Gminy
Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 32, w pokoju 105 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
/-/ Michał Michalik

