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PE-1.7440.9.2022.KP Warszawa, 17 października 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
W nawiązaniu do wniosku Burmistrza Makowa Mazowieckiego z dnia 29.07.2022 r., przekazanego 
do Marszałka Województwa Mazowieckiego pismem Starosty Makowskiego z dnia 10.08.2022, 
znak: ROŚiRG.6540.3.2022, 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 informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w terminie 
określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa). Zgodnie z art. 
36 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest 
obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie 
administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn 
niezależnych od organu.

Niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa wynika z konieczności wyrażenia 
opinii przez Wójta Gminy Czerwonka w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu 
rozstrzygnięcia oraz poinformowania Stron postępowania w formie obwieszczeń o zebraniu 
materiału dowodowego oraz zwrot obwieszczeń. W związku z powyższym, termin załatwienia 
sprawy zostaje przedłużony do dnia 31 listopada 2022 r.

Pouczenie
Zgodnie z art. 37 § 1 i 3 Kpa w toku postępowania Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia 
do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
jeżeli:

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych 
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
(przewlekłość).

Stosownie do treści art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.
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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 Gminy Czerwonka 
(Czerwonka Włościańska 38, 06-232 Czerwonka Włościańska), Urząd Miejski w Makowie 
Mazowieckim (ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki) 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

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2000),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze 

zm.).
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