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OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 33 ust. I, w związku z art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.NR 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2012 roku wpłynął 
wniosek Spółki Błysk-bis Sp. z 0.0 . ul. Armii Krajowej 1 06-200 Maków Maz., działającej 
przez pełnomocnika PUH EKOPERFEKT ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na modernizacji i rozbudowie sortowni odpadów komunalnych na działce nr 
ew. 332 przy ul. St. Moniuszki w Makowie Mazowieckim. Mając na uwadze, że planowana 
działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Postanowieniem Nr WOOŚ-11.4240.395.20 12.IA z dnia 10.04.2012 r. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie 
Mazowieckim wydal opinię Nr PPIS.ZNS.712.04.20 12 z dnia 05.04.2012, w której stwierdził, 
że dla w/w przedsięwzięcia jest niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko i opracowania raportu ooś. Organem administracji właściwym do wydania decyzji 
w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, zaś organami biorącymi udział w 
ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania 
uzgodnienia będą RDOŚ w Warszawie i PPIS w Makowie Maz. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy, w tym raportem "ooś" , składania uwag i wniosków w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni tj. od 01.06.2012 ... do 21.06.2012 ... w 
Urzędzie Miejskim w Makowie Maz. ul. Moniuszki 6, pokój Nr 14 w godzinach od 800 _1500

. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Maków Maz. 
przed wydaniem decyzji. 
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