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Miłakowo, 01.10.2020 r.
RGT.6733.17.2020
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIŁAKOWA
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
zawiadamia się, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
RGT.6733.17.2020 z dnia 01.10.2020 r. dla Gminy Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo,
w imieniu i na rzecz której występuje Pani Anna Janik reprezentująca Firmę „MapSerwis.com Robert
Janik”, Świękitki 1A, 11-135 Lubomino na działkach nr 275/88, 275/9, 275/101, 275/102, 282, 283/2,
283/1, 22/2 ,22/1 ,23/1, 23/2, 230/1, 303, 50/1, 51/2, 51/3, 52, 53, 54/1, 80/1, 182, 304, 289, 288/52,
288/9, 288/38, 288/41, 288/44, 288/47, 288/48, 288/49 i 288/7 w obrębie Warkałki oraz 133 i 19
w obrębie Miłakowo, gmina Miłakowo na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz
z przepompownią z miejscowości Gudniki do włączenia do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Dworcowej w Miłakowie oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości
Miejski Dwór wraz z przepompownią i odcinkiem kanalizacji tłocznej z włączeniem do
projektowanej sieci tłocznej.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14 – 310 Miłakowo, pok. nr 24.
Strony zawiadomione w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej
postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega
zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku należy wskazać sposób i formę, w jakiej odpis żądanego
dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy
uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.

