
BURMISTRZ MIASTA 
Maków Mazowiecki 

woj. mazowieckie Maków Mazowiecki, dnia 13 października 2021 roku

WIK.6220.3.2021.MW(33)

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 80 ust. 2 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” oraz art. 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. 

zm.) - dalej „Kpa” po rozpatrzeniu wniosku Joanny i Tomasza Chodkowskich (ul. Moniuszki 43A, 

06-200 Maków Mazowiecki) z dnia 13 maja 2021 roku o wydanie 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”

ORZEKAM

odmówić 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”.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2021 roku Państwo Joanna i Tomasz Chodkowscy (ul. Moniuszki 43A, 

06-200 Maków Mazowiecki) wystąpili z wnioskiem o wydanie 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”. Do wniosku dołączono niezbędną dokumentację określoną w art. 74 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kpa. Zgodnie z art. 49 

Kpa 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.
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W związku z powyższym w dniu 19 maja 2021 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

wydał obwieszczenie nr WIK.6220.3.2021.MW(2) o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w przedmiotowej sprawie. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony o możliwości zapoznania się 

z aktami sprawy oraz o przysługującym im prawie do składania uwag i wniosków w postępowaniu. 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 19 maja 2021 roku. 

Ponadto pismem nr WIK.6220.3.2021.MW(3) z dnia 19 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania 

zostali zawiadomieni Wnioskodawcy.

Z uwagi na braki w dokumentacji, Wnioskodawcy pismem nr WIK.6220.3.2021 ,MW(4) z dnia 

19 maja 2021 roku zostali wezwani do ich uzupełnienia. W dniu 27 maja 2021 roku do tutejszego Urzędu 

wpłynęła uzupełniona dokumentacja.

W związku z powyższym, w dniu 2 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo nr 

WIK.6220.3.2021.MW(5)), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie 

Mazowieckim (pismo nr WIK.6220.3.2021.MW(6)) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Dębem (pismo nr WIK.6220.3.2021.MW(7)) o wyrażenie opinii co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Jednocześnie o wystąpieniu o opinie zawiadomiono Wnioskodawców.

W dniu 8 czerwca 2021 roku poprzez obwieszczenie nr WIK.6220.3.202l.MW(8) Burmistrz 

Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa 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 sprawy wyznaczono na dzień 30 lipca 2021 roku. 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 8 czerwca 2021 roku.

W dniu 23 czerwca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.867.2021 .JC z dnia 22 czerwca 2021 

roku, w którym organ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie w dniu 24 czerwca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim nr ZNS.9011.01.14.2021 z dnia 

21 czerwca 2021 roku z prośbą o uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia - dalej „KIP” 

w zakresie określenia ilości skupu złomu w skali miesięcznej lub rocznej z podaniem przypuszczalnych 

ilości dla poszczególnych rodzajów odpadów.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismem nr 

WIK.6220.3.202 l.MW(l 1) z dnia 25 czerwca 2021 roku wezwał Wnioskodawców do uzupełniania KIP 

o rzeczone informacje, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
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W dniu 29 czerwca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Wnioskodawców, 

uzupełniające braki w dokumentacji.

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismem nr WIK.6220.3.2021.MW(13) z dnia 

30 czerwca 2021 roku przesłał brakujące informacje do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, zawiadamiając o tym fakcie Wnioskodawców.

W związku z otrzymanym uzupełnieniem KIP Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismami 

z dnia 30 czerwca 2021 roku ponownie wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Dębem (pismo nr WIK.6220.3.2021 .MW(14)) oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo nr WIK.6220.3.2021.MW(15)) o wyrażenie opinii co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Jednocześnie o wystąpieniu o opinie zawiadomiono Wnioskodawców.

W dniu 2 lipca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek z dnia 

11 czerwca 2021 roku o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO 

Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do przedmiotowego postępowania. W dniu 7 lipca 2021 

roku pismem nr WIK.6220.3.2021.MW(18) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wezwał rzeczoną 

organizację do usunięcia braków we wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. Organizacja 

nie uzupełniła braków w wyznaczonym terminie.

Następnie w dniu 6 lipca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 

WA.ZZŚ.2.435.1.134.2021.PJ z dnia 30 czerwca 2021 roku, w której organ ten wyraził stanowisko, że 

dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz wskazał na koniczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożył obowiązek 

działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem elementów 

wskazanych w opinii.

W dniu 6 lipca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim z dnia 5 lipca 2021 roku 

nr ZNS.7040.04.17.2021, w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

W dniu 19 lipca 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło wezwanie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-I.4220.1095.2021 .JC dotyczące uzupełnienia 

przesłanego wniosku w sprawie ponownego wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko o: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, KIP, 

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie wraz 

z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, 

dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach. Ponadto organ zaznaczył, że Burmistrz Miasta może wnieść o wykorzystanie 

wcześniej przesłanych dokumentów.

W dniu 20 lipca 2021 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismem nr 

WIK.6220.3.2021.MW(22) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

o wykorzystanie przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy dokumentów dołączonych do wniosku nr 

WIK.6220.3.2021 ,MW(5) z dnia 2 czerwca 2021 roku.

W dniu 30 lipca 2021 roku poprzez obwieszczenie nr WIK.6220.3.2021.MW(23) Burmistrz 

Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa 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 sprawy wyznaczono na dzień 30 września 2021 roku. 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 30 lipca 2021 roku.

W dniu 5 sierpnia 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.ZZŚ.2.435.1.134.2021.PJ(2) 

z dnia 28 lipca 2021 roku z informacją, iż uzupełniona dokumentacja nie wpływa na zmianę opinii 

nr WA.ZZŚ.2.435.1.134.2021.PJ z dnia 30 czerwca 2021 roku.

W dniu 11 sierpnia 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.1095.2021.JC.2, w której organ wyraził opinię, 

że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko.

Następnie w dniu 13 sierpnia 2021 roku poprzez obwieszczenie nr WIK.6220.3.2021.MW(26) 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania o możliwości 

wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 

dni od daty dokonania zawiadomienia. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego 

Urzędu w dniu 13 sierpnia 2021 roku.

W dniu 15 sierpnia 2021 roku do tutejszego Urzędu ponownie wpłynął wniosek (zarejestrowany 

w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dnia 16 sierpnia 2021 roku) z dnia 

25 lipca 2021 roku o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO 

Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału w przedmiotowym postępowania. W dniu 23 

sierpnia 2021 roku pismem nr WIK.6220.3.2021.MW(28) Bunnistrz Miasta Maków Mazowiecki 

wezwał rzeczoną organizację do usunięcia braków we wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

pisma, poprzez wskazanie interesu społecznego. Braki zostały uzupełnione przez organizację w dniu 23 

sierpnia 2021 roku. W ocenie organu organizacja nie spełniła jednak jednej z przesłanek tj. istnienia 

interesu społecznego, determinującej dopuszczenie jej do udziału w przedmiotowym postępowaniu.
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W związku z powyższym. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w dniu 2 września 2021 roku 

postanowieniem nr WIK.6220.3.2021 .MW(30) odmówił dopuszczenia organizacji do udziału 

w niniejszym postępowaniu. O wydaniu postanowienia, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem nr WIK.6220.3.2021 .M W(31) z dnia 2 września 2021 

roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie 

Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 2 września 

2021 roku.

W dniu 29 września 2021 roku poprzez obwieszczenie nr WIK.6220.3.2021.MW(32) Burmistrz 

Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona 

w terminie określonym w art. 35 Kpa z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Nowy termin 

załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 15 października 2021 roku. Obwieszczenie zostało 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 29 września 2021 roku.

Z aktami sprawy, w wyznaczonym terminie, nie zapoznała się żadna ze stron, a także nie 

wypowiedziała się co do zebranych materiałów i dowodów.

Analiza przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pozwoliła ustalić, iż planowane 

przedsięwzięcie związane jest z gospodarowaniem odpadami, w zakresie ich zbierania.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 i 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, 

łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów łub 

pośrednika w obrocie odpadami;

34) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru 

i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie 

odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki przyjęty Uchwałą Nr XLVI/304/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor B 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 7941).

Obszar objęty zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia oznaczony jest na ww. planie 

symbolem 8.U,MN, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę usługową i zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z § 9 pkt 4 rzeczonego dokumentu W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego ustala się:
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4) zakaz prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami w zakresie zbierania, 

magazynowania i przetwarzania odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem: 

a) działalności związanej z gospodarką komunalną gminy,

b) działalności prowadzonej na terenie oznaczonym symbolem P, U, z wykluczeniem działalności 

związanej z odzyskiem energii, realizacją składowisk odpadów i spalarni odpadów, termicznym 

przekształcaniem odpadów i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych.

Z przywołanych wyżej ustaleń wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących 

do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 

wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie 

terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy 

obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie 

budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach 

w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych oraz dla inwestycji 

w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Briihla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 

w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Briihla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 

w Warszawie.
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Niezgodność przeznaczenia terenu pod inwestycję z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego jest jedną z obligatoryjnych przesłanek odmowy wydania decyzji 

środowiskowej.

W wyroku z dnia 16 lutego 2018 roku sygn. akt II SA/G1 1079/17 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gliwicach zważył, iż: Jednym z powodów, z uwagi na które organ nie tylko 

uprawniony jest ale zobligowany do wydania decyzji negatywnej odmawiającej określenia 

środowiskowych uwarunkowań, jest niezgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 

informacji). Zgodnie z zasadami wykładni przepisów prawnych, przepis o charakterze wyjątku podlega 

interpretacji ścieśniającej, a tym samym właściwy organ wydaje decyzję negatywną jedynie w sytuacji, 

gdy wykaże jednoznacznie niezgodność pionowanego przedsięwzięcia z zapisami obowiązującego 

płanu.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 

dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie 

odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kpa).

Jednocześnie na podstawie art. 127a Kpa informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia 

odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, 

który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna.

Otrzymują:
1. Joanna Chodkowska

ul. Moniuszki 43A
06-200 Maków Mazowiecki

2. Tomasz Chodkowski
ul. Moniuszki 43A
06-200 Maków Mazowiecki

3. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie)
4. a/a
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Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach
Oddział w Ostrołęce 
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim 
ul. Mickiewicza 31
06-200 Maków Mazowiecki

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dębe
05-140 Serock
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