
O B W I E SZ CZ E N I E 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Milanówka i o wszczęciu postępowania dotyczącego przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia  
w/w Studium - Uchwała Nr 493/XL/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 września 2014r. 

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

przestrzennym (Dz. U. 2015.199 t.j.), Burmistrz Miasta Milanówka zawiadamia o podjęciu przez Radę 

Miasta Milanówka uchwały  493/XL/14 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Milanówka. 

Jednocześnie 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 (Dz. U. 2013 .1235 z późn. zm.), zawiadamia się, 

że Urząd Miasta Milanówka wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia w/w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka.  

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (Ref. Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego przy ul. Spacerowej  4 - pok. 28, I p. w godzinach: 

pon. 10
00 

 - 18
00

, wt. – cz.: 8
00

 - 16
00

, w piątki 8
00

 - 15
00

).  Zainteresowani w terminie do dnia 23 marca 

2015r.  mogą wnosić wnioski do opracowywanych ww. dokumentów. Wnioski  można składać  

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Referacie Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - ul. Spacerowa 4; 05 - 822 Milanówek oraz  

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

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

jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków  jest Burmistrz Miasta Milanówka. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                   /-/ 

mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 


