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Obwieszczenie do stron w sprawie wszczęcia postępowania

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), w myśl art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 
74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 )

zawiadamia się strony

że na wniosek Pana Szymona Forst
pełnomocnika Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej S.A. ul Hoża 51, 00-681 Warszawa, 
Zakład Produkcyjny w Makowie Mazowieckim ul. Przasnyska 89, 06-200 Maków 
Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych, tj.: studni Nr 1 do głębokości 76,00 m, o wydajności q 72,0 m3/h na 
terenie działki nr ew. 45 obręb 0001 Maków Mazowiecki”.
Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki.

Ze złożonym wnioskiem i aktami sprawy strony mogą zapoznać się i uzyskać 
wyjaśnienia dotyczące w/w inwestycji w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim ul. 
Stanisława Moniuszki, 06-200 Maków Mazowiecki, pokój nr 12 (I piętro), osobiście lub 
listownie w godz. 800 - 1500.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz stronie internetowej Biuletyn 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
(www.bip.makowmazowiecki.pl).

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 w/w ustawy 
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie 
Mazowieckim oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd 
Zlewni w Dębem o pinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
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