Czechowice-Dzie dzice, dnia ż3 .01 .2020

U A.6733".ż.5.2020

r ,

OBWIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesĘcji celu publicznego

Zgodnle z afi. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz,U, z 2078 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust. l ustawy z dnta 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaaiu przestrzenn}łn (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

zawiadamiam
źe na wniosek: Nr UA.6733.1.50.2019: Martes Sport sp. z o.o. (u1. Malowany Dworek 115,
43-300 Bielsko-Biała) reprezentowanego przez pełnomocnika: P. Tomasza Czelnego
(adres do korespondencji: Kwadrat Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Kościuszki1C, 44-100 Gliwicó),
została wydana decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr U A.6733.2.5.2020 z dnia 23,01.2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: ,,budowa

kanalizacji deszczołej

oraz wykonanie urządzenia wodnego-wylotu o średnicy300 mm do rowu melioracyjnego,
oznaczonego jako rów melioracyjny-czołowy R-S-bis na działkach nr 472615 oraz nr 2017lż przy

u|icy Cichej w Czechowicach-Dziedzicach",

strony mogą zapoznać się z treściąwydanej decyzji w siedzibie urzędu Miejskiego w czechowicach
Dziedztcach, w Wydziale Urbanistyki i Architektury (Plac Jana Pawła II 2, 43-502 CzechowiceDziedztce) codziennie tj, porriedziałek, Morek, środaw godzinach 73" - 15r", w czwańek 73" - l73",

,

natomiast

w piątek

7."-133". Zgodrlie

z art. 4l Kpa w toku

oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o

pouczenie

postępowania srrony
kżdej zmianie adresu.

od wydanej decyzji słuzy stronom odwołanie do samorządowego ko]egium, odwoławczego
w Bielsku - Bińej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty
zakończenia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyzji, zgodnte z ań.. 49 kpa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościachorganów administracji publiczĘ
przez obwteszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upłyńe izternastu
dni od daty publicznego ogloszenia.

Obwieszczęnie Podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej
BiuletYnu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach t zamieszczenrc
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

\

