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Nr ORG.0051.242.15 od dnia 20.08.2015 r. do 27.08.2015 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

 
ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie zagospodarowania terenu „Amfiteatru”  
ul. Fiderkiewicza, Milanówek. Projekt został opracowany w ramach projektu pn.: „Zwi ększenie 
atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

 
 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, oraz mieszkańców Gminy Milanówek do zapoznania się z projektem zagospodarowania 
terenu „Amfiteatru”.  
 
 

Z treścią projektu można zapoznać się: 
- na stronie internetowej Miasta Milanówka; 
- w  Referacie  Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, 

w godzinach pracy Urzędu. 
 
 

Uwagi  i  wnioski  do  projektu zagospodarowania terenu „Amfiteatru” można składać w nieprzekraczalnym 
terminie do  dnia 27 sierpnia 2015 r. za pomocą wypełnionego formularza dostępnego na stronie 
internetowej Miasta Milanówka oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka, a także  
w Referacie Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. 
 
 

Zastrzega się, iż rozpatrywane będą wyłącznie uwagi złożone w  terminie za pomocą ww. formularza. 
 
 

Wypełniony  formularz należy dostarczyć osobiście na adres Urzędu  Miasta Milanówka:  
ul.  Kościuszki  45,  05-822  Milanówek  lub  ul.  Spacerowa  4,  05-822  Milanówek lub   za pomocą   
środków   komunikacji   elektronicznej   na   adres   e-mail: katarzyna.fitz@milanowek.pl,  bez  
konieczności  opatrywania  go  bezpiecznym podpisem elektronicznym,  o  którym  mowa w  ustawie   
z  dnia  18  września  2001  r.  o  podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.). 

 
 

Osoba do kontaktu: Joanna Sierpińska, Andrzej Rogalski 
tel. 22 758 30 61 wew. 247; 244 
adres e-mail: joanna.sierpinska@milanowek.pl, andrzej.rogalski@milanowek.pl 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 
/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 


