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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Stosownie do art. 61 § 4 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 2022 r. poz. 1029) - zwanej dalej ooś Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

zawiadamia,
że w dniu 10 maja 2022 roku na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, w imieniu którego działa Pełnomocnik - 

Joanna Bielicka, z dnia 5 maja 2022 roku (uzupełniony pismem z dnia 6 czerwca 2022 roku, data 

wpływu: 8 czerwca 2022 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i gminy Czerwonka 

tzw. małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie 

na działkach o numerach ewidencyjnych: 503/5; 503/3; 504/5; 504/4; 66/1; 140/1; 508; 509; 500/4; 

467/1; 467/2; 505; 501; 503/4; 122; 64/9; 79/4; 79/3; 456/2; 64/6; 64/16; 64/17; 465/37; 465/39; 143; 

131; 500/2; 490/2; 492/2; 491/2; 80/1; 83/1; 82; 81; 497; 500/1; 123; 124; 129; 130; 83; 97/5; 98/5; 

99/3; 100; 119; 120; 121 w miejscowości Maków Mazowiecki oraz 233; 229; 361; 358; 249/4; 231; 

236; 237; 203; 373; 230; 362/1; 250; 359; 239; 235; 296; 295; 294; 365; 330/6; 369; 370; 371; 372; 356; 

240; 241; 297; 364/2; 232; 360; 252/1; 367; 366; 31; 368; 363/1; 247; 248; 238/2; 357/1; 357/2; 219; 

374; 234; 204 w miejscowości Jankowo, gmina Czerwonka.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa 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 

przedsięwzięcia 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.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś stanowi, iż jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

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

administracyj nego.

Zgodnie z art. 49 ustawy ooś 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.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 74 ust. 3a rzeczonej ustawy stroną postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, 

któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 

81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący 

się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem.

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


