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WOŚ.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
o wezwaniu przez Burmistrza Miasta Marki do złożenia uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno –
magazynowej z częścią biurowo – usługową wraz z niezbędnymi urządzeniami
budowlanymi przy ulicy Małachowskiego, 05-270 Marki, zlokalizowanych na
dz. ew. 20/34, 20/36, obręb 03-06.
Zgodnie z art. 50 oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze
zm.) dalej KPA,
zawiadamiam strony postępowania
o wezwaniu przez Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 kwietnia 2022 r. do złożenia
uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie hali
produkcyjno – magazynowej z częścią biurowo – usługową wraz z niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi przy ulicy Małachowskiego, 05-270 Marki,
zlokalizowanych na dz. ew. 20/34, 20/36, obręb 03-06, na skutek wezwania
Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak WA.ZZŚ.2.435.1.201.2021.MR(2) z dnia
21 marca 2022 r., do którego wystąpiono o wydanie opinii w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia
zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, stosuje się przepis art. 49
§1 KPA stanowiący, że cyt. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, 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
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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.
Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta Marki w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, al. marsz. J. Piłsudskiego 95, pon., wt., czw. w godz. 8:00–15:00, w środę w
godz. 9:00-17:00, w piątek w godz. 8:00–13:00.
Elektronicznie
podpisany przez Dariusz
Sylwester Pietrucha
Data: 2022.04.06
16:24:18 +02'00'

Zawiadomienie – obwieszczenie
zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 6 kwietnia 2022 r.
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