Milanówek, 07.07.2021 r.
OŚZ.6220.4.2021.MW
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j), po rozpoznaniu wniosku Pana … w
przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego
postanawiam
dopuścić na prawach strony Pana … do udziału
w postępowaniu administracyjnym toczącym się pod sygnaturą OŚZ.6220.4.2021,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 1/23, 1/28, 81/1, 81/2, 82/3, 82/4, 83, 84,
85/1, 85/3, 86, 87, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 94, 95, 97, 98, 101 oraz częściowo na działkach nr
ew. 1/1, 1/6, 1/21 w obrębie 06-11 w Milanówku przy ul. Królewskiej i Dembowskiej,
wszczętym dnia 21 maja 2021 r., na wniosek TREI Real Estate Poland sp. z o. o.
Uzasadnienie
W dniu 08.06.2021 r. Pan …., zamieszkały przy ul. ….., złożył pismo dotyczące uznania
jako strony wraz z uwagami i wnioskami do wymienionego wyżej postępowania
administracyjnego.
Zgodnie z art. 28 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
„stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Po
przeanalizowaniu wniosku należało stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające
dopuszczenie wnioskodawcy do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu
administracyjnym.
Biorąc pod uwagę, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w wyżej
wymienionym artykule, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:
Stosownie do art. 141 § 1 i art. 142 kodeksu postępowania administracyjnego, na niniejsze
postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Burmistrza Miasta
/-/
Ryszard Raban
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:
1. TREI Real Estate Poland sp. z o. o. – wnioskodawca,
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa,
3. Tablica ogłoszeniowa Urzędu Miasta Milanówka,
4. Strona internetowa http://milanowek.pl/bip
5. a/a.
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