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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwanej dalej Kpa 

zawiadamiam
że prowadzona sprawa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i rozbudowie sortowni odpadów komunalnych na 

działce nr 332 w Makowie Mazowieckim - obręb Maków Mazowiecki” nie może zostać załatwiona 

w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii oraz 

obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem 

dowodowym przed wydaniem decyzji.

Nowy termin załatwienia ww. sprawy to 31 maja 2021 roku.

Zgodnie z art. 10 Kpa informuję, iż stronom przysługuje prawo do czynnego udziału 

w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie 

określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie 

z art. 36 § 1 kpa (bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do 

załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawierające uzasadnienie wnosi się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki (art. 37 § 2 
i 3 Kpa).

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące 

przedmiotowego przedsięwzięcia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego przy ulicy Stanisława 

Moniuszki 6 w Makowie Mazowieckim tj. poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00, 

wtorek 8:00-17:00, piątek 8:00-15:00 w pokoju nr 22.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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. z 2020 r. poz. 247) jeżeli liczba stron postępowania 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis 



art. 49 Kpa. Art. 49 rzeczonej ustawy stanowi, iż zawiadomienie stron o decyzjach i innych 

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, 

w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego 

organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 

od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 

pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez zamieszczenie obwieszczenia na strome internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

2. a/a


