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ORG.0051. 18  .2017 

OŚZ.6220.14.2016 

 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 13.01.2017 r. 

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – 

Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 56 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2016 r. zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 27.12.2016 r. złożony przez Pełnomocnika 

Pana Łukasza Hreczuch i Panią Iwonę Kurowska reprezentujących Panią Justynę Zasowską i Pana 

Andreas Gruss – Członków Zarządu, uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki pod firmą Poderas 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 Ponadto informuje się, że pismem z 13.01.2017 r. znak: OŚZ.6220.14.2016. wystąpiono do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla w/w inwestycji.  

Zgodnie z art. 10§1 k.p.a  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 

udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, 

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Zgodnie z art. 28 k.p.a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 

postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Z dokumentami w sprawie można zapoznać się oraz  wnieść uwagi i wnioski dotyczące sprawy,  

w terminie od 16.01.2017 r.  do 06.02.2017 r. włącznie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4 w godzinach pracy Urzędu tj. w pon. w godz. 8.00-18.00, 

wt. - czw. w godz. 8.00-16.00, piątek 8.00 do 15.00 

 

    

 z up. Burmistrza 

 Zastępca Burmistrza 
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    Łukasz Stępień 

 

 

 



 

 

 


