Miłakowo, 07.08.2019r.
BURMISTRZ MIŁAKOWA

RGT.6220.5.2019

ZAWIADOMIENIE
/o wszczęciu postępowania administracyjnego/
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 01.08.2019r. „EUROPOL” Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe,
ul. Macierzanki 4, 11-041 Olsztyn, działającego w imieniu inwestora: Gminy Miłakowo, ul.
Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia
pn. „Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków
do odbiornika – rzeki Ponary, dla miejscowości Boguchwały gm. Miłakowo, na działce o nr ewid.
2-153 obręb Boguchwały gm. Miłakowo”.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą brać czynny
udział w każdym stadium postepowania oraz mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, pokój nr 25, w godzinach
urzędowania. W myśl art. 41 Kodeksu postepowania administracyjnego, w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o
każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny. Stosownie do art. 40 § 4
i 5 Kodeksu postepowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego
pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w
Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest
obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do
doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Ponadto, informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postepowanie i
wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną
posiadającą zdolność do czynności prawnych.
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