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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej Kpa, 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. 2373 z późn. zm.) - zwanej dalej ooś w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu 

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”

zawiadamiam,
iż przed wydaniem decyzji strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 

i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. Z aktami sprawy 

można zapoznać się 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.

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.

Art. 49 Kpa 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:

U Strony postępowania poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

2. a/a


