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Czechowice -Dziedzice, dnia 30.07.20 l 9

r.

UA.6733,ż.44.ż0I9

OBWIESZCZF-NIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalżacji inwesĘcji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(ńz.U. z 2018 r, poz, 2096 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. IJ . z ż0l8 t. poz. 1945 t j , ze zm.)

zawiadamiam
że na wniosek: Nr UA.6733.I.35.2019: Przedsiębiorstwa lnżynierii Miejskiej sp. z o,o.
w Czechowicach-Dziędzicach (o1. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice)
reprezentowanego przez pełnomocnika: P. Joannę Scibiorek - ALL-PRO CONSULTING sP. z o.o.
(ui. Komorowicka 7ż,43-300 Bielsko-Biała), zostŃawydana decyzjaBurmistrza Czechowic-Dziędzic

Nr UA.6733.ż.44.20tg z dnia

30.07.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicztegó
dlazadaniap.t.: ,,Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziędzicę - ETAP 2"
kontrakt rV: Budowa kandrizacji i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziędzic
_ Południe częśćI na dziakachnr 2373110,nr ż755190,nr 474711,nr ż296lż,nr żż85ll0w rejonie
ul. Krętej, ul. Oliwnej, ul. Kostki Napierskiego, ul. Lipowskiej, ul. Pawiej w Czechowicach-

Dziędzicach".

Strony mogą zapoznać się z treściąwydanej decyĄi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach
Dziędzicach przy ul. Ks. Barabasza 1, Wydziale Urbanistyki i Architektury codzięnnie

rj

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 73" - l5'o, w czwartęk 73o - l7'o, natomiast
w piątek 7r"-7,33o. Zgodnie z art. 4I Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdą zmianię adresu.

pouczeni

e

Od wydanej decyĄi słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium, Odwoławczego

w Bielsku _ BiaĘ za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od datY
zakończęnia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyĄi. Zgodnie z art. 49 Ęa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościachorganów administracji publicznej
przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uwńa się za dokonane po upł5,rvie czternastu
dni od daĘ publicznego ogłoszenia.
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Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w czechowicach-Dziędzicach i zamięszczęnię
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.
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