
 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZAMKOWA WOLA  

(to jest mieszkańców ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława 

Chrobrego, ul. Stefana Batorego, ul. Mszczonowskiej, ul. Białej) 

 
Szanowni Państwo, 

 realizując swoją deklarację złożoną na spotkaniu dotyczącym sprawy rozbudowy ubojni firmy Food 
Service sp. z o.o., które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w dniu 17 września br., pozwalam sobie 

prosić Państwa o wyrażenie swojej opinii w kilku kwestiach dotyczących przedmiotowej inwestycji.  

 Poznanie Państwa zdania pozwoli mi na szersze poznanie wszystkich aspektów tej sprawy, jak 
również zostanie ono wzięte przeze mnie pod uwagę przy wydawaniu dla inwestora tzw. decyzji 

środowiskowej dotyczącej budowy instalacji unieszkodliwiania odpadów na terenie zakładu. 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pomoc. 

 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Proszę o zakreślenie bądź podkreślenie wybranych odpowiedzi 

 

1. Czy odczuwa Pan/Pani jako mieszkaniec osiedla jakiekolwiek niedogodności bądź 

uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu firmy Food Service? 

 

 

TAK   NIE    BRAK ZDANIA 
 

W przypadku wyboru odpowiedzi TAK, proszę o krótkie opisanie tych uciążliwości. 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................ ................................ 

 

…................................................................................................................................ ............................ 

 

2. Czy popiera Pan/Pani pomysł wybudowania na terenie zakładu Food Service 

biogazowni w systemie zamkniętym służącej unieszkodliwianiu odpadów poubojowych 

powstałych w toku działalności produkcyjnej, co w ocenie inwestora przyczyni się do 

zmniejszenia ewentualnych nieprzyjemnych zapachów? 

 

 

TAK   NIE    BRAK ZDANIA 
 
  

W celu zweryfikowania faktu zamieszkiwania przez Pana/Panią przy ul. Jana III 

Sobieskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stefana Batorego,  

ul. Mszczonowskiej lub ul. Białej, leżących w sąsiedztwie planowanej inwestycji, proszę o podanie 

swojego numeru PESEL, który posłuży wyłącznie do identyfikacji miejsca zamieszkania osoby 

składającej ankietę. Z treścią klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo zapoznać pod adresem: 

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2693,ochrona-danych  

 

PESEL: …............................................................................. 

 
Konsultacje trwają od poniedziałku 15 października 2018 r. do wtorku 23 października 2018 r. 

Wypełniony formularz należy złożyć do urny zlokalizowanej w holu Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej 

(ul. Kazimierza Wielkiego 28, parter) w dniach od 15 do 23 października 2018 r. w godzinach 8.00 – 17.00 lub wysłać 

jego skan pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@miastorawa.pl.  

Ankietę uznaje się za nieważną, jeśli zostanie złożona przed 15 października br. lub po 23 października br. oraz 

jeśli nie będzie zawierała numeru PESEL mieszkańca obszaru konsultacji. 

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2693,ochrona-danych
mailto:sekretariat@miastorawa.pl

