
O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrza Miasta Milanówka 

o podjętych przez Radę Miasta Milanówka uchwałach oraz o wszczęciu  postępowania  

dotyczącego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam  

o podjęciu przez Radę Miasta Milanówka: 

1. uchwały Nr 333/XXIX/13 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Polesie 2” w Milanówku 

Granice terenu objętego do sporządzenia planu wyznaczają:  

 od północy: płn. linia rozgraniczająca ul. Wiatracznej; 

 od wschodu: wschodnia granica Miasta Milanówka (ul. Podkowiańska);  

 od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 17 i 27/1 w obr. 07 – 04; 

 od południa: północna granica zmiany mpzp terenu „Osiedla Kazimierówka”  
w Milanówku  (ul. Kazimierzowska). 

2. uchwały Nr 368/XXXI/13 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Ptasia” 

Granice terenu wyznaczają : 

   od północy – płd. linia rozgraniczająca ul. Kazimierzowskiej i płd. – wsch. granica Rowu 
Grudowskiego, 

 od wschodu – zach. linia rozgraniczająca ul. Średniej, 

 od zachodu – wsch. granica Rowu Grudowskiego, 

 od południa – granica terenów PKP.  
3. uchwały Nr 367/XXXI/13 z dnia  24.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Milanówka obejmującej rejon pomiędzy ulicą Kazimierzowską, ulica Średnią, terenem PKP  

i Rowem Grudowskim 

 
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 społeczeństwa 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 opracowania ww. dokumentów planistycznych. 

Z dokumentacją można zapoznać 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  do dnia 12 grudnia  2013 r. mogą składać  wnioski 

do opracowywanych ww. dokumentów. Wnioski można składać 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: 

ggp@milanowek.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,  

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 

Burmistrz Miasta Milanówka. 

  Burmistrz Miasta Milanówka 
 / - / 
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