
BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki

we;. mazowiecka Maków Mazowiecki, dnia 22 marca 2022 roku

WIK.6220.6.2021 .MW(39)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 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. 2373 z późn. 

zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki:

1. podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa 

przeprowadzanej w ramach postępowania 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”.

2. zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30-16:30, piątek 7:30- 

14:30 w pokoju nr 22;

2) składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni tj. od dnia 22 

marca 2022 roku do 21 kwietnia 2022 roku, na adres: Urzędu Miejskiego 

w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków 

Mazowiecki, adres e-mail: , adres ePUAP: 

/UMMakowMazowiecki/SkrytkaESP. Każdy ma prawo składania uwag 

i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ustawy 

ooś). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta 

Maków Mazowiecki. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu 

pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy ooś).

urzad@makowmazowiecki.pl

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 czerwca 2021 roku na wniosek 

Błysk-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 

108 (NIP: 7571433635, REGON: 140749040, KRS: 0000269158) reprezentowanej przez 
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pełnomocnika - Annę Mojzesowicz Ekopolska Sp. k. z siedzibą w Gogolinek 22, 

86-011 Wtelno.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy ooś, tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest 

prowadzone.

Data podania do publicznej wiadomości: 22 marca 2022 roku.

"figr Aneta Wanda Dąbrowsko 
NASTĘPCA BURMISTRZA

Miejsca publikacji ogłoszenia:
1) strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim;
2) tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 6.
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