
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 13 maja  2011r. 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Wschód 1” w Milanówku 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 350/XXX/09 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wschód 1” w Milanówku (granice terenu 

wyznaczają: ul. Rososzańska na zachodzie, granica Miasta Milanówka na wschodzie, teren PKP na 

północy oraz północna granica mpzp terenu „Królewska 2” na południu) 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

zawiadamia 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Milanówka  dla terenu „Wschód 1” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko 

opracowanej dla potrzeb w/w planu miejscowego - w dniach od 23.05.2011r. do 21.06.2011r.  

w Urzędzie Miasta Milanówka w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spacerowej 4 

(pok.28 – Ip.), w godzinach: pon: od 10
00

 – 18
00

,  wtorki - piątki: 8
00

 – 16
00

.   

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie 

może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub  

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga  

dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2011r., w Urzędzie Miasta Milanówka -  

ul. Spacerowa 4 i ul. Kościuszki 45.  

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu zostanie przeprowadzona w 

dniu 14.06.2011r. w siedzibie Urzędu Milanówka przy ul. Spacerowej 4, sala konferencyjna na 

parterze, początek o godzinie 12
00

. 

  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 

zamieszczono informacje o projekcie planu i o prognozie oddziaływania na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt planu podlega strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie 

wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 17  

pkt. 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

w nieprzekraczalnym terminie do 04 lipca 2011 r. na adres Urzędu Miasta Milanówka,  

ul. Kościuszki 45; 05 - 822. Milanówek. 

 

 

 Burmistrz Miasta Milanówka 

Jerzy Wysocki 


