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OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 02 lutego 2018 r. 

w sprawie wydania postanowienia w trakcie prowadzonego postępowania 

administracyjnego 

 

 

 

Na podstawie 63. ust 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), a także  

w związku z w § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., 

poz. 71), zawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2018 r. zostało wydane postanowienie w trakcie 

prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na realizacji Punktu skupu i sprzedaży złomu, rud 

metali, metali szlachetnych oraz surowców wtórnych na terenie firmy Artex II Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na dz. nr ew. 3 i 110 w obrębie  

06-18 w Milanówku przy ul. Książenickiej. 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że z treścią postanowienia oraz z dokumentami 

zgromadzonymi w sprawie w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

znak: WOOŚ-I.4240.1120.2017.NL.3 oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim znak: ZNS.712.26.2017.AO.8234  zainteresowani 

mogą zapoznać się w terminie od dnia 02.02.2018 r. do 23.02.2018 r. włącznie w Referacie 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią tutejszego Urzędu, ul. Spacerowa 4 w Milanówku, 

pok. nr 1 w godzinach pracy tj. w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00, wtorek, środa, czwartek 

w godzinach 8.00 – 16.00, w piątek w godzinach 8.00 – 15.00.  

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 

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

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                       /-/ 

    Wiesława Kwiatkowska 

 

 

ORG.0051.32.2018 [od dnia 02.02.2018r. do dnia 23.02.2018r.] 


