
ZARZĄD POWIATU 
w Rawie Mazowieckiej 

Plac Wolności 1 
96 - 200 Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka, dnia 24.09.2020r.

Znak: SAB.11.602.1.2020.BK

OBWIESZCZENIE

Zarząd Powiatu Rawskiego działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.2 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 (tekst 
jedn., Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację 
o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na 
lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”.

W związku z powyższym informuję, iż z projektem ww. Programu Ochrony 
Środowiska oraz ww. Prognozy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska, 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 301, codziennie w godzinach urzędowania, tj.: pon., śr., czw.:
8°° -16°°, wt. 8°° -17°°, pt. 8°°

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty
publikacji obwieszczenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

- w formie pisemnej, na adres: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział 
Środowiska, Architektury i Budownictwa, PI. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka,

- ustnie do protokołu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 
w Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa, ul. Kościuszki 5 pokój 301, codziennie 
w godzinach urzędowania,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
imi@powiatrawski.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu 
Rawskiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
- ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”

mailto:imi@powiatrawski.pl

