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

Burmistrza Miasta Milanówka 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) 

zawiadamiam 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej 
inwestycji, że na wniosek złożony przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku  
w dniu 23.09.2019 r., uzupełniony w dniu 11.10.2019 r., 15.10.2019 r., oraz  kolejno w dniu 
16.10.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Przedmiot postępowania: „zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku zaplecza 
szatniowo-magazynowego z sanitariatami na gabinet lekarski wraz z zapleczem socjalnym 
należącego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku (szkoła publiczna)” 

Lokalizacja: działka nr ew. 63 obr. 06-13 przy ul. Szkolnej w Milanówku. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są 
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.  

Akta sprawy znajdują się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Miasta 
Milanówka w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta, przy ul. Spacerowej 4 (I piętro), 
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. pon.:  800 – 1800, wt – czw.: 800 – 
1600, pt.: 800 – 1500. Wtorki i czwartki są dniami pracy wewnętrznej, bez przyjęć interesantów. Uwagi 
i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być zgłaszane do czasu wydania rozstrzygnięcia. 

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego 
publicznego ogłoszenia. 
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