BURMISTRZ
CZECHoWIC-D7lllDzIc

43-502 Czechorłicc,D7icdzlce

Nr []A 6f]+rs,4 |óYF

ll1

Czechowice-Dziedzice, dnia l3,1 l,20l9

r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ

DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art.10 ust. 1, ar1. 61 ustaw}, z dnia 14 czerwc a 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018. poz. 2096 ze zm.) 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.);

ZAWIADAMIAM
że w zwięku z wnioskiem rn UA.6733.1.4"1.2019 Pani Kingi Anderko rr1. Zawadzkiego 88,
43-229 Cwikltcl Pana ŁŃasza Anderko, ul. Zawadzkiego 88, 43-229 Cwiklice, Pani Anety
Hernik-Jagieły ul. Przerwy-Tetmajera 18i3ó, 43-502 Czechowice-Dz., Pana Pawła Jagieły, ul.
Przerwy-Tetmai era 18136, 43-502 Czechowice-Dz., reprezentowanych przez pełnomocnika:
Pana Marka Dyczkę, ul. Kawalerzystów 4, 43-200 Pszczyna, z dn. 11.09.2019 r., zostńa
wydana decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr UA,6133.2.54.ż019 z dnia 13.11.2019 r,
o ustaleniu waruŃów lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: ,,budowa sieci
wodociągowej" na działkach nr 2044ll3, 4724ll, 2043l2l, 2043126, obręb ew. 0001
Czechowice, przy ul. Partyzantów w Czechowicach-Dziedzicach".
Z treściąww. decyzji oraz dokumentailą datyczącą przedmiotowej sprawy, można zapoznaó
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Urbanistyki
Architektury (pl. Jana Pawła II 2 - budynek mieszczący BANK PKO BP, 43-502
Czechowice-Dziedzice), od poniedziałku do środyw godzinach 7.30 - 15.30, w czwafiki w
godzinach 7.30 - I7 .30 i w piątki w godzinach 7.30 - 13.30.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji Stronom słuźyprawo odwołania się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w ternrinie
l4 dni od daty zawiadomienia o jej wydaniu bądź jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach
organów administracji publicznej przez obwieszczenie, zawiadomienie bądźdoręczenie
uważa się za dokonanę po upływie cztemastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umleszczenre na stronie
intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Zam|eszczen|e na tablicy
ogłoszeń tutej szego Urzędu.
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