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PE-1.7440.9.2022.KP Warszawa, 24 sierpnia 2022 roku

Dotyczy: Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy 
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka 
tzw. Małej Obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

Obwieszczenie
Na podstawie art. 9, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w 
związku z art. 41 ust. 1 i 2a-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, iż 
Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął na wniosek Gminy Maków Mazowiecki, postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków 
geologiczno-inżynierskich dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej Obwodnicy Makowa Mazowieckiego. Z treści 
wniosku oraz projektu wynika, że wykonywanie robót geologicznych planowane jest w granicach 
województwa mazowieckiego, powiatu makowskiego (miasto Maków Mazowiecki, obręb Maków 
Mazowiecki oraz gmina Czerwonka, obręb Jankowo).

Jednocześnie zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa została zakwalifikowana przez organ administracji 
geologicznej jako szczególnie skomplikowana. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w 
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania przy czym, w myśl art. § 35 ust. 5 ww. ustawy, do 
terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, okresów zawieszenia 
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
przyczyn niezależnych od organu..

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim (ul. 
Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki), Urząd Gminy Czerwonka (Czerwonka Włościańska 
38, 06-232 Czerwonka Włościańska) zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Geolog Wojewódzki

Wojciech Aniołkowski 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym

Wywieszono dnia...................

Zdjęto dnia.............................

Pieczęć Urzędu i podpis

mazovia.pl


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 

ze zm.)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm.)

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100, email: urząd marszalkowskiffimazoyia.pl
ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e- 
mail: iod(S)mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych".

Pani/Pana dane osobowe:
1. będą przetwarzane na podstawie art. 80 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 3 i art. 41 ust. 2a ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze;
2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na 

stronie , w zakładce „Polityka prywatności".mazovia.pl

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich 
usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem 
możliwości kontaktu.
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