
BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki

woj. mazowieckie

WIP.6220.3.2022.MW(15)

Maków Mazowiecki, dnia 13 stycznia 2023 roku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

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

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 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 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą ooś”

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 13 stycznia 2023 roku postanowienia Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

Nr WIP.6220.3.2022.MW( 14) w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji paliw 

położonej w miejscowości Maków Mazowiecki na działkach nr 304/10; 304/11; 304/13; 304/15; 

304/16”, którego treść podaję poniżej.

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 Kpa.

Zgodnie z art. 49 Kpa 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:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 Kpa.

2. a/a.



BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki

woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, dnia 13 stycznia 2023 roku

WIP.6220.3.2022.MW(14)

POSTANOWIENIE

Na postawie art. 86d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochranie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) - dalej „ustawą ooś”

postanawiani

zawiesić wszczęte w dniu 5 sierpnia 2022 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji paliw położonej 

w miejscowości Maków Mazowiecki na działkach nr 304/10; 304/11; 304/13; 304/15; 304/16”.

Uzasadnienie

W dniu 3 stycznia 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynął wniosek z dnia 

12 grudnia 2022 roku Pełnomocnika Wnioskodawcy o zawieszenie postępowania, z uwagi na złożoność 

zagadnienia oraz niemożliwość dopełnienia wszelkich formalności w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 

Zgodnie z art. 86d ust. 1 ustawy ooś Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia:

1) zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2) umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

- jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

Pouczenie
Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji

przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za 

wycofane (art. 86d ust.2 ustawy ooś).

Otrzymują:
1. Bartłomiej Rychcik

al. M. J. Piłsudskiego 43 lok. 46 
06-500 Mława

2. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie)
3. a/a


