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

Burmistrza Miasta Milanówka 

 

Na podstawie 10 § 1, art. 49, art. 73 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w związku z art. 50 ust. 1 oraz  
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2016, poz. 778, ze zm.) 

zawiadamiam 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej 
inwestycji, że w związku z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, 
reprezentowanej przez „GAZ” Sp. z o.o. z dnia 25.01.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu: 25.01.2017 r., 
l.dz. 860/2017) dotyczącym wycofania złożonego wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na „budowie gazociągu dystrybucyjnego”, 
na części działki nr ew. 90 w obrębie 07-06 – droga wewnętrzna od ul. Łąkowej w Milanówku, 
postępowanie zostanie umorzone. 

Zgodnie z dyspozycją art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.):  
„§ 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, 
organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo 
w części. 
§ 2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której 
żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to 
sprzeczne z interesem społecznym.” 
 Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ 
administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do 
wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania 
stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kpa jest jednocześnie szczególnym 
uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, każda ze stron ma prawo zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranego 
materiału dowodowego w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia  
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego przy ul. Spacerowej 4  
w Milanówku, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. pon.: 800 – 1800,  
wt. – czw.: 800 – 1600, pt.: 800 – 1500. 
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