
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął 
wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.     

Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ 
zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.  

Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.   

Lp.  K a r t a  i n f o r m a c y j n a  

1 Nr karty/rok 7/2019 
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o rozbudowę obiektu 

3 Temat dokumentu 

Rozbudowa Zakładu Mięsnego Food Service Sp. z 
o.o. o instalacje do przetwarzania UPPZ w oparciu  
o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis 
dokumentu  

Jednostka ewidencyjna 101301_1 – Miasto Rawa 
Mazowiecka 
obręb: 0002 Miasto Rawa Mazowiecka 
działki ewidencyjne nr 204/2, 205/3, 205/7, 205/8, 
206/3, 206/7, 206/8, 207/3, 207/9, 207/10, 208/3, 
208/9, 208/10, 209/3, 209/11, 209/12 

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie 
z podziałem administracyjnym kraju 

Miejscowość: Miasto Rawa Mazowiecka,  
powiat rawski, woj. łódzkie 

7 Znak sprawy SAB.I.6740.304.2019.MP 
 

8 Dokument wytworzył FOOD SERVICE Sp. z o.o. 
Martyna Przyborek 

9 Data dokumentu 22.07.2019 r. 
10 Dokument zatwierdził Leszek Przybył 
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.09.2019 r. 

12 Miejsce przechowywania dokumentu 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
Oddział Architektury i Budownictwa  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204 

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik 
do dokumentu Nie dotyczy 

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych o 
dokumencie 

29.08.2019 r. 
23.09.2019 r. 

17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania 
informacji Nie dotyczy 

18 Uwagi Nie dotyczy  
 
 
 
 


