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Czechowice-Dziedzice, dnia

12.07 .ż019 r,

OBWIESZCZENIE

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU

Zgodnie

z

art.

l0

ust,

l,

art.

6l

ustawy

z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
ż'7 marca

administracyjnego (Dz, lJ . z 201 8r. poz. 2096 ze zm.) i aft. 53 ust. l ustawy z dnia
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenllym (Dz. U. z2018r. poz. |945 z,e zmj

ZAWIADAMIAM
źe w związku z wnioskiem nr L]A.6733.1.28,20]9 Pani Marioli Skarżeńskiej i Pana Andrzeja
Skarżeńskiego (ul. Legionórv 10516, 43-502 Czechowice-Dzie dzice) oraz Pani Anny Pysz-Duda
i Pana Damiana Duda (ul, Barlickiego 5,43-502 Czechowice-Dziedzice), w imieniu których działa
jako pełnomocnik Pani Elżbieta Stec-Chopiak, .,Kris" doladz§vo, projektowanie, wykonaws§vo
(ul. Ks. Londzina 26, 43-516 Zabrzeg) została wydana decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic
nr lJ A.6133.Z.37.2019 z dnia lż.01.ż0l9r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia p.n.: ,,budowa sieci wodociągowej" na dzialce nr 33/15 przy ul. Zamkowej
(bocznej) w Czechowicach-Dziedzicach.

Z

treścią w/w decyzji oraz dokumentacj ą dolycząaą plzedmiotowej sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Mie.jskiego w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Urbanistyki iArchitektury
(ul. Ks. Barabasza |, 43-502 Czechowice-Dziedzice), od poniedziałku do środyw godzinach 7.30 l5.30, w czwartki w godzinach 7.30-11 .30 iwpiątki wgodzinach7,30-13.30.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji

Stronom

słuĄ prarł,o od,lł,ołania się do

Samorządowego Kolegium

odwoławczego w Bielsku_Białej za pośrednictwem organLl rłydającego decyzję, w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia o jej wydaniu bądź_iej doręczenia.
Zgodnie z ań. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów
administracji publicznej przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upłyrvie cźernastu dni od dalv publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetorł,ej
Biuletynu Informacj i Publicznej Urzędu Miasta i zamlęszczęnie na tablicy ogłoszeń tutejszego
lJrzędu.
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