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Czechowice-Dziedzice, dnia 15.07 .2019 r.

1

OBWIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji o u§taleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz-U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.''1 i art. 53 ust. l ustawy z dnia ż7 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z ż018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam
że na wniosek: Nr UA.ó733.1.26.2019: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tamowie,
reprezentowanej przez pełnomocnika: P. Katazynę Swider (ul. Partyzantów 44l5c, 43-300 Bielsko-

Biała), została wydana decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr UA,6733.2.39.2019 z dnla
15.07.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zad,ania p.t.: ,,Rozbudowa si€ci
gazowej średniego ciśnieniawraz z budową przylącza gazu do budynku jednorodzinnego na
działkach nr ż351126, nr 2521/1, nr ż54915, nr 2549110 przy ulicy Krętej w CzechowicachDziedzicach".
Strony mogą zapomać się z treściąwydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach
- Dziedzicach przy ul. Ks. Barabasza 1, Wydziale Urbanistyki i Architektury codziennie

tj. poniedziałek, wtorek, środaw godzinach 73" - 153o, w czwartek 73" - 773o, natomiast
w piątek 73o-133o. Zgodnie z art. 4l Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnorrocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o

kżdej zmianie

adresu.

pouczenie
Od wydanej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegiurn,
w

Bielsku

Odwoławczego

Białej za pośrednictwem Butmistrza Czechowic-Dziedzic w teminie 14 dni od daty
zakończenia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyzji. Zgodnie z aft. 49 § 2 Kpa
zawiadollienie uważa się za dokonane po up\rvie cżenrastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publicme obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Zgodnie z ań. 49b § l Kodeks postępowania administracyjnego w przlpadku zawiadomienia strony
zgodnie z afi. 49 § l lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek
strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech
dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób

i

formie okeślonych we wniosku, chyba

że środki techniczne, którymi

nie urrrożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

dysponuje organ,

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie intemetowej
Biuletynu lnformacj i Publicznej Urzędu Miejskiego w czechorł icach-Dziedzicach t zamleszczenie
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

