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ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 


uwarunkowaniach 


Na podstawie art. 73 ust. l ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U . z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn.zm . ) 

zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Spółki Błysk bis Sp. z 0.0. z siedzibą ul. 
Armii Krajowej l , 06-200 Maków Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na "Lokalizacji zakładu recyklingu tworzyw 
sztucznych" na działce nr ew. 79/7 przy ul. Przasnyskiej obręb Maków Mazowiecki. 

Zgodnie z art. 10 § l k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie s ię co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia 
niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia 
w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w inwestycji w Urzędzie Miejskim w 
Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6, pokój nr 14 (I fc i ętro) , osobiśc i e, listownie lub 
telefonicznie pod nr tel. (029) 7142-136 wew. 136 w godz. 8 ° - 15°0. 

Otrzymują: 

I. 	 "AMF" Spółka z 0.0. z siedz. w Warszawie ul. Długa 23/25 m. 21, 

00-238 Warszawa ( użytkownik wieczysty) 


2. 	 MGT BOL T Sp. z 0.0. ul. Przasnyska 58, 06-200 Maków Maz. 
3. 	 Pani Augustyniak Barbara zam. ul. Przasnyska 64A, 06-200 Maków Maz. 
4. 	 Ala. 


