
burmistrz miasta
Maków Mazowiecki 

woj. mazowieckie Maków Mazowiecki, dnia 2 sierpnia 2021 roku

WIK.6220.6.2021.MW(10)

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

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

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2021 roku postanowienia Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

nr WIK.6220.6.2021 ,MW(9), którego treść podaję poniżej.

Art. 74 ust. 3 ustawy 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.) 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.

^^BURMISTRZ MIASTA

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



BURMISTRZ MIASjA
Maków Mazowiecki

woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, dnia 2 sierpnia 2021 roku 

WIK.6220.6.2021.MW(9)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 44 ust. 1 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.) - dalej ooś w związku z art. 123 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735) - dalej Kpa po rozpatrzeniu wniosków z dnia 4 lipca 2021 roku (data wpływu: 22 i 28 lipca 2021 

roku) GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. 3 Maja 11, poste restante 17, 

06 - 300 Przasnysz o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej do toczącego się 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

dopuścić GRAND AGRO Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. 3 Maja 11, poste restante 17, 

06-300 Przasnysz do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym wszczętym na 

wniosek z dnia 7 czerwca 2021 roku Błysk-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy 

ulicy Stanisława Moniuszki 108 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów budowlanych w ilości 60 000 Mg/rok, na 
działce o nr ewid. 79/7 w miejscowości Maków Mazowiecki”.

Uzasadnienie
W dniach 22 i 28 lipca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęły wnioski z dnia 

4 lipca 2021 roku GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. 3 Maja 11, poste 

restante 17, 06-300 Przasnysz o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej do toczącego 

się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów budowlanych w ilości 60 000 Mg/rok, 

na działce o nr ewid. 79/7 w miejscowości Maków Mazowiecki”.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy ooś Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele 

statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału 

społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie 

ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego 

postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Przedmiotowe postępowanie wymaga udziału społeczeństwa.



Do wniosków Fundacja załączyła odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Statut Fundacji. 

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Wnioskodawca spełnia przesłanki, o których mowa 

w rzeczonym przepisie.

Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji.

BI iWSTRZ MIAST

Pouczenie

1. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie (art. 141 § 1 Kpa).

2. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji

(art. 142 Kpa).

Otrzymują:

1. GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego 
ul. 3 Maja 11, poste restante 17, 06-300 Przasnysz

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a


