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Czechowicę -Dziędzice, dnia

19.07 .2019 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU

P|JBLICZNEGO

Zgodnie z art.10 ust, |, art,61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego(Dz.U. z2018poz.2096zezm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 2'7 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz,U. z2018 r. poz. 1945 ze zm.);

ZAWtADAMIAM
że w związku z

wnioskiem

nr

UA.6733.1.33.2019; Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o,o.,
reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Katarzynę
Swider, ul. Parlyzantow 44l5C,43-300 Bielsko-Biała; została wydana decyzja Burmistrza CzechowicDziędzic nr UA,6733 .2.43.2019 z dnia 19.07 .2019 r, o ustalęniu warunków lokalizacji inwesfycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: o,rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnieniaoo, na działkach

ul, Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów;

nr 2158/64
Dziedzicach.

i

ż158163 obręb ew. 0001 Czechowice,

przł ul. Kukułczej w

Czechowicach-

treściąww. decyzj i oraz dokumentacj ą doĘczącą przedmiotowej sprawy, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Urbanistyki i Architektury
(ul. Ks. Barabasza 1,43-502 Czechowice-Dziedzice), od poniedziałku do środyw godzinach 7.30 15.30, w czrlrartkiw godzinach 7.30-17,30 i wpiątki w godzinach 7,30- 13.30.

Z

Zgodnie z aft. 49b § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony
zgodnie z aft.49 § 1 lub art.49a o decyzji lub postanowieniu które podlegazaskarżęniu na wniosek
strony, organ który wydał decyĄę lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niz w terminie 3 dni
od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie
określonych we wniosku, chyba że środkitechniczne którymi dysponuje organ nie umożliwiają
udostepnienia w taki sposób lub w takiej formie.

POUCZENIE
Od niniejszej decyĄi

Stronom słuzy prawo odwołania się

do

Samorządowego Kolegium

Odwoławczęgo w Bielsku-Białej za pośrednictwęm organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od
daĘ zawiadomięnia o jej wydaniubądź jej doręczenia.

Zgodnie

z

art. 49

Kpa w przypadku zawiadomienia o decyzjach

i

innych czynnościachorganów

administracji publicznej przez obwieszczenie, zawiadomieniebądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie cźernastu dni od da§ publicznego ogłoszenia.

tej

Kaloczek

r,:ca 8r"rrrnistr*a

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronię intemetowej
BiuleĘnu Infomacji Publicznej Urzędu Miasta i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego
Urzędu,
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