
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Milanówka 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012 r.) oraz Uchwały Nr 36/VI/11  

z dnia 07 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek” w Milanówku, zmienionej uchwałą  

Nr 131/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 36/VI/11 z dnia 07 kwietnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek” w Milanówku 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

zawiadamia 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu „Turczynek A” w Milanówku oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko 

opracowanej dla potrzeb w/w planu miejscowego - w dniach od 05.11.2012r. do 03.12.2012r.  

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

.   

Projekt planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: 

− od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Królewskiej (drogi wojewódzkiej nr 719); 

− od zachodu:  zachodnia granica działki nr ew. 3 w obr. 07-01; 

− od południa: południowa granica działki nr ew. 3 w obr. 07-01; 

− od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Brwinowskiej na odcinku określonym przez 

wschodnią granicę działki nr ew. 3.  

Projekt planu, o którym mowa wyżej, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko będzie w okresie 

wyłożenia udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Milanówka – www.bip.milanowek.pl – w zakładce zagospodarowanie przestrzenne. 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu oraz 

uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać  

w kancelarii Urzędu Miasta Milanówka - ul. Spacerowa 4 i ul. Kościuszki 45, pocztą na adres Urząd 

Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45; 05 – 822 Milanówek, ustnie do protokołu w Referacie Geodezji  

i Gospodarki Przestrzennej (ul. Spacerowa 4, pok. nr 28) lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: 

ggp@milanowek.pl  - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2012 r. W treści należy podać 

imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga 

dotyczy.  

 

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

w dniu 22.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta  Milanówka przy ul. Spacerowej 4, sala konferencyjna 

na parterze, początek o godzinie 16.00. 

 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 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. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt planu 

podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału 

społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

Jerzy Wysocki 


