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Czechowice - Dziedzice, dnia 1ż.02.2020

A,.6^]33.ż,6.2020

r.

OBWIESZCZENIE

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PI]BLICZNEGO

O WYDANEJ DECYZJ| O USTALENIU

ań,10 ust, 1, aIt. 61 ustawT z dnia l4 czerwca l960 r, Kodeks postępowania
aóninistracyjnego (Dz.U. zż0l8 poz,2096 ze zrn.) i ań.53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003
Zgodnie

z

r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm,);

ZAWIADAMIAM
z

wnioskiem nr UA.6733,1.57,20l9; Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
ul. BandrowŚkiego 16, 33_100 Tarnów; reprezentoł,anej przez pełnomocnika: Panią Katarzynę
świder,ul, partyŹantów 44l5C,43-300 Bielsko-Biała; została wydana decyzja Burmistrza CzechowicDziedzlc ff IJ A.6133.z.6.zOż0 z dnia 12.0ż.ża20r, o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia p,n,: ,,rozbudorva sieci gazowej niskiego ciśnieniawraz z budową
przyłączi gazu,,, na działkach nr 457 611,,3332/30, 3332128,3332/29 obręb ew, 000l Czechowice,
przy ul. łukowej w Czechowicach-Dziedzicach.
Z treściqww. clecyzji oraz dokumentacjq dotyczqcq przedmiotowej sprawy, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu ińejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale UrbanisĘki i Arc,hitektury
(pl. Jana Pauła II 2 _ buiynek mieszczqcy B, NK PKo BP, 43_502 Czechowice_Dziedzice), od
_
poniedziałku do środy w goclzinach 7 30 ]5,3(}, w czwartki w godzinach 7.30 17.30, w piqtki

że w

zwlązku

w godzinach 7.30

-

13.30.

Zgoclnie z art. 49b § l Kodeksu postępowanią adminislracyjnego w płąpadku załiadomienia slrony
na wniosek
Ęodnie z arl. 49 § 1 lub art_ 19a o decyzji lilb poslanou,ieniu które podlega zaskarżeniu
wyttał decyzję lub postano\Ą)ienie, niezwłocznie, nie później niż terminie 3 dni od
,\rory, urgo, któiy'wniosku,

'9
udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i forntie
tlnia otrz|lmania
okłeślonychwe wniosku, chyba że środkitechniczne którymi dysponuje organ nie umożIiwiajq

udostepnienia w taki sposób lub w takiej formie,

POUCZENIE
Od

niniejszej declzji Strolrom sluż; prauo oduolania się

do

Samorząclorłego Kolegiuln
odwoławózego w eieńku_Białe.; za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie l4 dni od
daty zawiadomienia o jej wydaniu bądźjej dor,ęczenia.
zgodnie z ań. 49 kpa w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innycli czynnościach organów
administracj i publicznej przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upły"lvie cźernastu 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 tablicy ogłoszeń tutejszego
Urzędu.
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