Czechowice-Dzie dzice, ż2.0 I.2020 r

OBWIESZCZENIE

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

O WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU

z

6l

z

ustawy
dnia l4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
Zgodnie
art,l0 ust. 1, aI1.
administracyjnego (Dz.U. zż01,8 poz. ż096 ze zm.) art. 53 ust. ustawy z dnia ż'l marga ż003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z2018 r. poz. 1945 ze zm.);

i

l

ZAWIADAMIAM
związku z wnioskiem
nf UA.6'733.1.51.ż019 z dnia 08.11.2019 r,, Przedsiębiorstwa
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., uI. Szarych Szeregów 2, 43-50ż Czechowice-Dziedzice;
reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Kaję Worwę, ul. Sobieskiego !216,39-200 Dębica;
została wydana decyzja Bumistrza Czechowic-Dziedzic nr U A.6733.Z.4.Z020 z dnia żI.01,żOż0r.
o ustaleniu warunków lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia dla zadania p.n.: ,,budowa
kanalizacji sanitarnej w Czechowicach-Dziedzicach realizowanej w ramach projektu:
,,Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - ETAP 2, kontrakt
IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze CzechowicDziedzic - Poludnie: Część3.1, podzadanie 3", prry ul. Komorowickiej, Junackiej, Klonowej
i Rzecznej na dzialkach nr 307 4lż9,3lll/2,5310,56ż2 (obręb 000l Czechowice),

że w

Z

treśclą ww. decyzji oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Urbanistyki i Architektury
(pl. Jana Pawła lI 2 - budynek mieszczący BANK PKO BP, 43-502 Czechowice-Dziedzice), od
poniedziałku do środy w godzinach 7.30 - l5.30, w czwartki w godzinach 7.30-17.30 iwpiątki w
godzinach 7.3 0 - l3,30.

Zgodnie z art, 49b § l Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony
zgodnie z art. 49 § l lub ań. 49a o decyzji lub postanowieniu które podlega zaskarżeniu na wniosek
strony, organ który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż 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
niniejszej decyzji Srronom sluży prarło odrłotania się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie l4 dni od
daty zawiadomienia o jej wydaniu bądźjej doręczenia,

Od

Zgodnie z art.49 Kpa w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościachorganów
administracji publicznej przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie cztemastu dni od daty publicznego ogłoszenia,

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie intemetowej
Biuletynu Informacj i Publicznej Urzędu Miasta i zamieszczenie na tablicv ogłoszeń tutejszego
Urzędu,
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