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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 753) w związku 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

zawiadamia,

że w dniu 13 maja 2021 roku na wniosek właścicieli nieruchomości zostało wszczęte postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu metali żelaznych i kolorowych na 

działkach nr ew. 269/1 i 268/3 w Makowie Maz. przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża”.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału 

w każdym stadium prowadzonego postępowania.

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.

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 stanowi, iż jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 rzeczonej ustawy 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 stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 6.

2. a/a


