
  
Rawa Mazowiecka, dnia 17.01.2012r. 

Znak: GK. 6220.7.2012 
 

POSTANOWIENIE 
 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 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 (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), po zasięgnięciu 
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej 
 

postanawiam 
 

odstąpić od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko w sprawie 
zmiany decyzji znak: GK.6220.5.2011 z dnia 06.09.2011r.: dla  planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie i 
renowacji sieci wodociągowej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ramach 
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka –
Faza I” Przedsięwzięcie będzie realizowane w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka,  zgodnie  z 
niŜej wymienionym wykazem ulic  toŜsamym, co do zakresu przedsięwzięcia  
przedstawionego w/w decyzji środowiskowej.  
1. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.1. Budowa sieci wodoci ągowej:  

• odcinek od ul. Mszczonowskiej do ul. Białej  o długości ok. 1780 m (od 
połączenia z istniejącym wodociągiem na działce nr 2-706/1 (od posesji nr 33A) do 
przejścia w okolicach mostu kolejowego pod drogą nr 8, następnie wzdłuŜ drogi  nr 
8 do skrzyŜowania z ulicą Białą, następnie wzdłuŜ ulicy Białej (przejście pod ww. 
ulicą na wysokości skrzyŜowania z ulicą Aleksandrówka) do połączenia  
z przebudowywanym odcinkiem wodociągu znajdującym się w ulicy 
Aleksandrówka,  tj. do  posesji nr 74), 

• odcinek od ul. Zamkowa Wola do ul. Opoczy ńskiej  o długości ok. 300 m  
(od połączenia z wodociągiem  planowanym do zlokalizowania na działce nr  
2-268/1, dalej wzdłuŜ drogi nr 8, przejście pod rzeką Rylką, do połączenia  
z istniejącym wodociągiem na działce nr 5-3/26), 

• w ul. Południowej   odcinek o długości ok. 180 m (od skrzyŜowania 
 z ul. Krakowska do skrzyŜowania z ul. Gąsiorowskiego),  

• w ul. Lenartowicza   odcinek o długości ok. 10 m (od wylotu ul. Lenartowicza do 
wodociągu w ul. Południowej),  

• w ul. G ąsiorowskiego  odcinek o długości ok. 50 m (od połączenia z istniejącym 
wodociągiem w ulicy Gąsiorowskiego (połączenie na wysokości działki nr 4-676 
 tj. posesji nr 1 do wodociągu w ul. Południowej), 

• w ul. Warszawskiej   odcinek o długości ok. 240 m(od ul. Ks. Skorupki do 
połączenia z wodociągiem na działce nr 4-75 tj. od posesji nr 8A do nr 17 oraz 
przejście pod rzeką Rylką do połączenia z remontowanym wodociągiem w ul. 
Wodnej), wraz z budową nowych przyłączy wody, 
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• w ul. Łowickiej odcinki o łącznej długości 460 m (odcinek od punktu na działce  
4-51 do połączenia z planowanym do realizacji wodociągiem w ulicy Łowickiej na 
działce nr 4-43, oraz odcinek od połączenia z podlegającym przebudowie 
wodociągiem w ulicy Kolejowej do ulicy Łowickiej na wysokości działki nr 4-52/2. 
 tj. od posesji nr 1 do skrzyŜowania z ul. Kolejową oraz odcinek przez Park Miejski 
(działki 4-43, 4-51). wraz z budową nowych przyłączy wody oraz przejściem pod 
rzeką Rawką. 

 

1.2. Przebudowa sieci wodoci ągowej: 

• w ul.  Aleksandrówka  odcinek o długości ok. 1400 m (ulica na całej długości),  
• w ul. Południowej  o długości ok. 140 m (od połączenia z wodociągiem na 

wysokości działki nr 4-468 do skrzyŜowania ulic Południowej i Gąsiorowskiego  
tj. od posesji nr 18b do posesji nr 25), 

• w ul. Zamkowa Wola  odcinki o  łącznej długości ok. 540 m (od posesji nr 15 do nr 
42 oraz odcinek od posesji nr 46 do 48). 

 

1.3. Renowacja sieci wodoci ągowej:  

• w ul. Fawornej  odcinek o długości ok. 410 m (od skrzyŜowania z ulicą Kolejowej 
do skrzyŜowania z ulicą Kościuszki), 

• w ul. Słowackiego do ul. Łowickiej  odcinki o łącznej długości 770 m (odcinek  
od skrzyŜowania z ul. Nową (na wysokości działki nr 4-148/1) do skrzyŜowania  
z ul. Faworną, oraz odcinek od skrzyŜowania z ul. Faworną do ul. Łowickiej 
(połączenie na działce nr 4-51) tj. od posesji nr 2  do nr 54a w ul. Słowackiego), 

• w ul. Niepodległo ści  odcinki o łącznej długości ok. 160 m (odcinek  
od ul. Krakowskiej do skrzyŜowania z ul. Polną),  

• w ul. Niepodległo ści  odcinki o łącznej długości ok. 340 m (odcinek                     
od  ul. Kościuszki do skrzyŜowania z ul. Zwolińskiego tj. od posesji nr 1 do 7), 

• w ul. Ks. Skorupki  odcinek o długości ok. 190 m (ulica na całej długości), 
• w ul. Zatylnej  odcinek o długości ok. 160 m (ulica na całej długości), 
• w Pl. Józefa Piłsudskiego  odcinki o łącznej długości ok. 240 m (od posesji  

nr 1 do 16, oprócz posesji nr 8, 9, 10), 
• w ul. Miłej  odcinek o długości ok. 160 m (ulica na całej długości), 
• w ul. Reymonta  odcinek o długości ok. 130 m (od skrzyŜowania z ul. Konstytucji 

3-go Maja do skrzyŜowania z ul. Mickiewicza tj. od posesji nr 2 do 5), 
• ul. Konstytucji 3-go Maja   odcinek o długości ok. 160 m (od skrzyŜowania z ulicą 

Reymonta do ul. Krakowskiej tj. od posesji nr 5 do nr 1), 
• w ul. Krakowskiej  odcinki o łącznej długości ok. 455 m (odcinek od posesji nr 22b 

do nr 6c i na terenie posesji nr 22b), 
• w ul. Polnej  odcinek o długości 610 m (od skrzyŜowania z ul. Przemysłową do 

skrzyŜowania z ul. Niepodległości), 
• w ul. Południowej  odcinek o długości ok. 180 m (cały odcinek ulicy przebiegający 

obok MDK),  
• w ul. Wodnej  odcinek o długości ok. 190 m (ulica na całej długości),  
• w ul. Jerozolimskiej  odcinek o długości ok. 160 m (od posesji nr 13a do 34a),  
• w ul. Wyszy ńskiego i Plac Wolno ści   odcinek o długości ok. 210 m (ulica 

Wyszyńskiego na całej długości i Plac Wolności),   
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• w ul. Kili ńskiego  odcinek o długości ok. 130 m (ulica na całej długości). 

 

2. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 

2.1. Budowa kanalizacji deszczowej: 

• w ul. Reymonta  odcinek o długości ok. 380 m (od skrzyŜowania z ulicą 
Południową do istniejącej studni w skrzyŜowaniu ulic Reymonta, Miłej 
 i Mickiewicza), 

• w ul. Reymonta  odcinek o długości ok. 190 m (od poziomu drogi dojazdowej do 
Zespołu Szkół Rolniczych do skrzyŜowania z ulicą Południową tj. od posesji nr 2a 
do 14), 

• w ul. Miłej  odcinek o długości ok. 170 m (od skrzyŜowania z ulicą Warszawską do 
istniejącej studni w skrzyŜowaniu ulic Reymonta, Miłej i Mickiewicza tj. od posesji 
nr 1 do 6a), 

• w ul. Warszawskiej   odcinek o długości ok.  220m (od skrzyŜowania z ulicą Miłą 
do wylotu do rzeki Rylki tj. od posesji nr 11 do 17), oraz przebudowa wylotu do 
rz. Rylki wylot 12 (10)  

• w ul. Lenartowicza (z wej ściem w ul. Południow ą) odcinki o łącznej długości 
ok.  280 m (odcinek w ul. Lenartowicza od punktu na wysokości działki nr 4-680 
do ulicy Południowej tj. od posesji nr 1 do 9, odcinek w ul. Południowej do 
skrzyŜowania z ul. Reymonta do posesji nr 18b tj. od posesji nr 18b do 27), 

• w ul. G ąsiorowskiego (z wej ściem w ul. Południow ą) odcinki o łącznej długości 
ok. 260 m (w ul. Gąsiorowskiego od punktu na wysokości działki nr 4-683  do 
skrzyŜowania z ulicą Południową tj. od posesji nr 1 d 7 oraz odcinek  
w ul. Południowej od włączenia na wysokości działki 4-449/1 do skrzyŜowania z ul. 
Gąsiorowskiego), 

• w ul. Konstytucji 3 Maja  odcinek o długości ok. 70m (od skrzyŜowania z ulicą 
Reymonta  tj. od posesji nr: 1 do 2), oraz przełączenie istniejącego wpustu do proj. 
kanału w ul. Konstytucji 3 Maja, 

• w ul. Tomaszowskiej  odcinek o długości ok. 70 m (od punktu na wysokości 
działki nr 4-485 do skrzyŜowania z ulicą Nową tj. od posesji nr 2 do 6), 

• w ul. Nowej  odcinek o długości ok. 130 m (ulica na całej długości), 

• w ul. Niepodległo ści  odcinek o długości ok. 290 m (od skrzyŜowania z ulicą 
Zwolińskiego do skrzyŜowania z ulicą Kościuszki tj. od posesji nr 1 do 7), 

• w ul. Zwoli ńskiego  odcinek o długości ok. 280 m (od punktu na wysokości 
działki 4-562 do skrzyŜowania z ulicą Niepodległości tj. od posesji nr 9 do 29), 

• w ul. Wyszy ńskiego  odcinek o długości ok. 130 m (od połączenia z planowaną 
do realizacji kanalizacją deszczową w Placu Piłsudskiego do włączenia  
w istniejący (przebudowywany) kanał deszczowy znajdujący się na Placu 
Wolności tj. od posesji nr 2 do 16), 

• Pl. Piłsudskiego  odcinek o długości ok. 90 m (od obszaru na wysokości działki 
4-53 do połączenia z planowaną do realizacji kanalizacją deszczową w ulicy 
Wyszyńskiego tj. od posesji nr 8 do 9), 
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• w ul. Słowackiego  odcinek o łącznej długości ok. 440 m (od obszaru  
na wysokości działki 4-206/10 do studni znajdującej się na skrzyŜowaniu z ulicą 
Faworną tj. od posesji nr 15 do 66). 

2.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej: 

• w ul. Słowackiego  odcinek o długości ok. 90m (od posesji nr 2 do 5), 
• od ul. Słowackiego do wylotu nr 3 (1) odcinek o długości ok. 150 m, do rzeki 

Rawki  wraz z budową zespołu do oczyszczania wód deszczowych do na wylocie 
nr 3 (1) przez Park Miejski, obok siedziby Urzędu Skarbowego do skrzyŜowania z 
ul. Słowackiego, ora przebudowa wylotu do rz. Rawki wylot 3(1)  

• w ul. Armii Krajowej  odcinek o długości ok. 40 m (od skrzyŜowania  
z ul. Słowackiego do Placu Wolności), 

• PI. Wolno ści  odcinek o długości ok. 70 m (od skrzyŜowania ulic Polnej  
i Mickiewicza do ul. Armii Krajowej), 

• w ul. Polnej odcinek o długości ok. 120 m (od skrzyŜowania z ul. Mickiewicza  
do skrzyŜowania z Al. Konstytucji 3-go Maja), 

• w ul. Krakowskiej  odcinek o długości ok. 100 m (od posesji nr 6b do 
skrzyŜowania z ulicą Mickiewicza), 

• w ul. Adama Mickiewicza  odcinek o długości ok. 200 m (od  skrzyŜowania z ulicą 
Krakowską do skrzyŜowania z ul. Polną tj. od posesji nr 2  do 24),  

• w ul. Zatylnej  odcinek o długości ok. 110 m (od posesji nr 1 do skrzyŜowania  
z ul. Ziemowita), 

• w ul. Ko ściuszki  odcinek o długości ok. 160 m (od skrzyŜowania  
z ul. Niepodległości do skrzyŜowania z ul. Faworną  tj. od posesji nr 16 do 20).  

 

Uzasadnienie 
 

 W dniu 09.12.2011r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70,  wystąpiła  z wnioskiem o zmianę decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta  znak: GK:6220.5.2011 
z dnia 06.09.2011r. dotyczącej  zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie 
i renowacji sieci wodociągowej oraz  budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w 
ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Rawa 
Mazowiecka – Faza I”.  Wystąpienie o zmianę  w/w decyzji podyktowane było zmianą w 
opisie  przebiegu trasy planowanego przedsięwzięcia , polegającego na szczegółowym opisie  
trasy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy uŜyciu nazewnictwa ulic wraz z ich  
szczegółowym opisem , a nie jak dotychczas z uŜyciem numeracji działek, przy 
pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian. Zakładane zmiany następują na 
płaszczyźnie  formalnoprawnej  w wyniku podziału działek ewidencyjnych, na których 
planowane  jest przedsięwzięcie. Skutkiem zmian jest odmienne wyartykułowanie 
usytuowania przedmiotowego przedsięwzięcia niŜ w decyzji zmienianej, w celu zapewnienia 
stabilności zmienianej decyzji poprzez uelastycznienie opisu  lokalizacji przedsięwzięcia. 
Inwestorem  przedsięwzięcia są Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.. We wniosku i 
karcie informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 zostały zawarte informacje   
charakteryzujące planowane przedsięwzięcie. Planowane przedsięwzięcie  jest wymienione w  
§ 3 ust. 1 pkt 68 i  pkt 79  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U Nr 213, poz. 
1397), i  zostało  zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania 
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przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko) moŜe być wymagane. 
 W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 64 
ust. 1 pkt 1  i 2  w związku z art. 78 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 (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta 
Rawa Mazowiecka wystąpił do organów opiniujących tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie 
Mazowieckiej o wydanie opinii, czy w przypadku przedmiotowej inwestycji wymagane jest 
przeprowadzenie  oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 
16 grudnia 2011 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  pismem znak; 
WOOŚ.4240.1022.JK. wezwał Burmistrza Miasta do przedłoŜenia dodatkowych materiałów 
tj. mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami i nazwami ulic oraz przebiegiem inwestycji 
zawartymi w decyzji znak: GK:7624/32/2008 z dnia 27 czerwca  2008r. zmienionej decyzją 
znak; GK:6220.5.2011r. w celu zweryfikowania, czy zmiana decyzji podyktowana jest tylko 
zmianą działek ewidencyjnych i czy nie zostały zmienione pozostałe parametry  planowanej 
inwestycji. W dniu 22.12.2011r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  pismem znak: 
GK.6220.7.2011  wezwał Rawskie Wodociągi i Kanalizacji Spółka z o.o.  do złoŜenia 
wymaganej przez RDOŚ w Łodzi  dodatkowej informacji, o której mowa wyŜej. 

Po uzupełnieniu dokumentacji  przez RAWiK Sp. z o.o.  pismem z dnia 27.12.2011 
Ldz.2099/JRP/2011, Burmistrz Miasta przy piśmie znak GK:6220.7.2011 z dnia 20.12.2011 r.  
przesłał w wersji papierowej i elektronicznej kopię map ewidencyjnych z zaznaczonymi 
działkami i nazwami ulic oraz przebiegiem inwestycji dla sieci wodociągowej i kanalizacji 
deszczowej.   W dniu  9 stycznia  2011r.(data wpływu do Urzędu 12.01.2011r.)   Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  wydał Postanowienie znak: WOOŚ.4240.2012.JK  
w  którym  stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 
przedsięwzięcia. Natomiast  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie 
Mazowieckiej pismem z dnia 27.12.2011r znak PPIS-ZNS/470/29/11 wraził opinię, iŜ moŜna 
odstąpić od  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia. 
  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka prowadząc postępowanie  postanowił  jak w sentencji 
– odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania  w sprawie zmiany decyzji znak: GK: 
7624/32/2008  z dnia 27.06.2008r.   dla  planowanego przedsięwzięcia . Tu naleŜy  zaznaczyć 
, iŜ pierwotna decyzja  znak: GK: 7624/32/2008  z dnia 27.06.2008r.  o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie renowacji sieci 
wodociągowej  oraz budowie i przebudowie  kanalizacji  deszczowej w ramach projektu 
„uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka-Faza I”  
została wydana   na podstawie  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm) . Procedura została przeprowadzona prawidłowo zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, a  organy opiniujące i uzgadniające  jednoznacznie 
odstąpiły od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia.  Wniosek, który został złoŜony przez RAWiK Sp. z o.o.  w sprawie zmiany 
przedmiotowej decyzji obejmuje zmiany  w opisie  przebiegu trasy planowanego 
przedsięwzięcia , polegającego na szczegółowym opisie  trasy sieci wodociągowej  
i kanalizacji deszczowej przy uŜyciu nazewnictwa ulic wraz z ich  szczegółowym opisem, a 
nie jak dotychczas z uŜyciem numeracji działek,  zachowując pozostałe parametry bez zmian. 
W kwestii  uzyskania zezwolenia  na odstępstwa od zakazów obowiązujących  na  obszarze  
rezerwatów przyrody , na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r. ( Dz.U.z 
2009  nr 151 poz. 1220 ze zm.) – o ochronie przyrody, Inwestor wystąpi z oddzielnym 
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wnioskiem, a warunek posiadania takiej decyzji zostanie  zamieszczony w sentencji 
zmienionej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. W związku z powyŜszym  naleŜy stwierdzić , iŜ zakres zmian do decyzji 
objętych wnioskiem  nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko w stosunku do 
przedsięwzięcia będącego przedmiotem postępowania  wydania zmiany do decyzji z dnia  
06.09.2011r . 
 
Dlatego tez orzeczono jak w sentencji. 
Pouczenie: 
Postanowienie jest ostateczne  i nie przysługuje na nie zaŜalenie.    
      
Otrzymują: 
1. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 70 
96-200 Rawa Mazowiecka 
2. A/a 
Do wiadomości: 
 
1. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Łodzi 
ul. Traugutta 25 
90-113 Łódź  
2.Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
ul. Łowicka 15 
96-200 Rawa Mazowiecka 
 
 


