
Milanówek, dnia 18.12.2008r

Os.7624/421/08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

o zakonczeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zwiazku art. 49, art. 104 i art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z póznozm.) oraz art. 46 ust. 1pkt. l, art. 46a ust. l pkt l iust. 5 i ust. 7, art. 48 oraz art.
56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150z póznozm.), art. 153ust.1ustawyz 3.10.2008r. o udostepnianiuinformacji
o srodowiskui jego ochronie,udzialespoleczenstwaw ochroniesrodowiskaoraz o ocenach
oddzialywaniana srodowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) oraz z § 3 ust. 1 pkt. 72
rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz
szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573
z póznozmianami).

zawiadamia sie,

ze w dniu 16.12.2008 r. zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na budowie
26,9 km sieci kanalizacyjnej w Milanówku w obrebie ulic: Akacjowa, Bociania,
Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Dluga, Fiderkiewicza,
Glowackiego, Górnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inzynierska,
Jasminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kosciuszki,
Krasinskiego, Literacka, Laczna, Lakowa, Mala, Nadarzynska, Nowowiejska,
Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Perlowa, Piaski, Pilsudskiego, Podgórna,
Podwiej ska, Pólnocna, Prosta, Prózna, Przejazd, Skosna, Sosnowa, Staszica, Srednia,
Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wigury, Wojska Polskiego, Wysockiego,
Wysoka i Zwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni scieków
w ulicach: Mala, Kochanowskiego, Nadarzynska, Wysockiego

Zgodnie z art. 28 KPA, strona jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowiazku
dotyczy postepowanie albo kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swój interes prawny lub
obowiazek.

Strony moga zapoznac sie z trescia w/w decyzji w terminie od 19.12.2008 r. do 02.01.
2009r.

w siedzibie Urzedu Miejskiego w Milanówku, ul. Kosciuszki 45, budynek "B" w Referacie
OchronySrodowiskaw poniedzialekw godzinach800- 1800w piatek w godzinach 800- 1600.
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