
OŚ-7633/2-27/2009 

 

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

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia 
 
W związku z art. 49, art. 104 i art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz 

w związku z art. 85 ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 

informuję 
 

że w dniu 30 lipca 2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia  polegającego na: 

1. Budowie hali produkcyjnej częścią magazynową i pomieszczeniami towarzyszącymi. 

2. Budowie budynku socjalno-administracyjnego. 

3. Przebudowie budynku Zajezdni Wózków Akumulatorowych i Budynku Transportu na 

pomieszczenie sterylizatora z pomieszczeniami kwarantanny i spalarki. 

4. Rozbiórce budynków magazynowych. 

5. Budowie dróg i placów manewrowych. 

6. Budowie separatora dla deszczówki i neutralizatora ścieków z produkcji. 

Na działkach nr ew. 1/23, 1/28, 85/3, 86, 87, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 94, 95, 97, 98, 101, obr. 06-11 

przy ul. Królewskiej 125 w Milanówku 

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem w związku z art. 74 

ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art.49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu 

decyzji następuje  przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na 

okres 14 dni, przez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Milanówka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka. 

 

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 

postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 budynek B, I piętro, w godzinach pracy Urzędu 

tj. w poniedziałki w godzinach 8
00

 – 18
00

 w  pozostałe dni w godzinach 8
00

 – 16
00

 w terminie od 

31.07.2009 r. do 14.08.2009 r. 

 

       Burmistrz Miasta Milanówka 

         /-/ 

         Jerzy Wysocki 

 


