
O G Ł O S Z E N I E    

Burmistrza Miasta Milanówka 

o przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy terenem PKP, ulica Bliska i granicą 

administracyjną miasta i o wszczęciu postępowania dotyczącego przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia w/w zmiany Studium - Uchwała Nr 

75/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września  2011 r. 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam  

o podjęciu przez Radę Miasta Milanówka Uchwały Nr 75/X/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy terenem PKP, ulica Bliska i granicą 

administracyjną miasta. 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się, że Urząd Miasta 

Milanówka wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla potrzeb sporządzenia w/w zmiany Studium uwarunkowao i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka – Uchwała Nr 75/X/11 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 27 września 2011 r.  

 

 
Z dokumentacją można zapoznad się w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (Ref. Geodezji  

i Gosp. Przestrzennej przy ul. Spacerowej  4 - pok. 28, I p. w godzinach: pon. 1000  - 1800,  

wt. – pt.; 800 - 1600).  Zainteresowani w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, 

tj. do dnia 15 marca 2012 r. mogą wnosid wnioski i uwagi do opracowywanych ww. dokumentów. 

Wnioski i uwagi można składad w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta 

w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - ul. Spacerowa 4; 05 - 822 Milanówek oraz za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: fabisiak@milanowek.pl bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Milanówka. 

 

 

  Burmistrz Miasta Milanówka 

/ - / 

Jerzy Wysocki 
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