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PP.6733.12.2019.MJ 
 

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

Burmistrza Miasta Milanówka 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.)  

zawiadamiam 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej 
inwestycji, że na wniosek złożony przez  Gminę Milanówek w dniu 29.07.2019 r., w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na 
„przebudowie i rozbudowie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej”, planowanej na części działki nr 
ew. 1/4 obr. 06-19 – ul. Dębowa, części działki nr ew. 1/5 obr. 06-19, części działek nr ew. 64/2 obr. 
06-01 – ul. Dębowa, części działek nr ew. 66/2, 67/8, 106/5, 120/10 obr. 06-01, części działek nr ew. 
68/5, 68/9, 68/10, 68/11, 68/2, 114/1 obr. 06-01 – ul. Sportowa oraz na części działki nr ew. 57/1 obr. 
06-01 – ul. Na Skraju w Milanówku, w dniu 02.08.2019 r. wydane zostało Postanowienie 
Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego 
toczącego się pod sygnaturą PP.6733.12.2019.MJ. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Urzędzie Miasta 
Milanówka w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przy ul. Spacerowej 4 
w Milanówku, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu  
tj. pon.: 800 – 1800, środa: 800 – 1600, pt.: 800 - 1500. Wtorki i czwartki są dniami pracy wewnętrznej, bez 
przyjęć interesantów. Dodatkowych informacji związanych z okolicznościami wydania decyzji 
zasięgnąć można również pod numerem telefonu: (22) 758-30-61 wew. 220, 241. 

Pouczenie 

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Milanówka w terminie 7 dni. Termin 7 dni na 
wniesienie zażalenia rozpoczyna się po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

 
 Z up. Burmistrz Miasta Milanówka 

         / - / 
    Ryszard Raban 

                                                                                                             
 

 

 

   

 

  

  


