Czechowice-Dziedzice, dnia ż4.0ż.ż020r.

Nr UA.6733.2.7.ż020

"....'

OBWIESZCZENIE

oWYDANEJDECYZJIoUSTALENII]LOKALIZACJIINWESTYCJICELU
PUBLICZNEGO

ań.10 ust. 1, ań. 61 ustaw}, z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania
r,
ł'.ini.tru.y.ln.go (Dz.IJ. z ż020 poz. ż56 tj,) i ań, 53 ust, ,1 ustawy z dnia ż7 marca 2003
r, poz, 1945 ze zm,),,
o pluno*uniu i igospoda.o*aniu przestrzennym (Dz,|, z2018
Zgodnie

z

ZAWIADAMIAM
nr
związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej
sprawY
SKo.IV426li082 lIiOh9 z dnia 04.11.2019 r. o wyznaczeniu do załatwienia przedmiotowej
Bielska_
Miasta
nr
UA.6733.1.52.2019;
Burmistrza Czechowic_Dziedzic, po rozpatrzeniu wniosku
Białej, plac Ratuszowy l, 43_jd0 Bieisko_Biała; zosta}a wydana decyzja Burmistrza Czechowic_
celu
ozieizic nr U A.67:.i,.ż.1 .żOż0z dlia 24.02.2020 r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji
4,
ż59l173,
publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: ,,budowa kr.vtej pĘvwalni" na działkach nr 259lt7
259lżż0, Ź59rc7: ż59lżl8,23g18 prry ul. Tańskiego/Ikara w Bielsku_Białej,
Z treściąwrł. decyzji oraz dokumentacją clorycząca przedmiotowej spra\Ąry, można zapo.znac się
Architektury
w siedzibie Urzędu Nłiejskiego w CzechŃicacń_Dziedzicach w Wydziale Urbanistyki_i

że w

1pl'JanaPawłaIl2-.budynekmieszczącyBANKPKoBP,43-502Czechowice-Dziedzice)'od
_'15.30, w czrł,ańki w godzinach 7,30 _ l7.30 iw piątki
i,l"i"Jri"łr." do środy* godrina"h 7.30
w godzinach 7.30

-

13.30.

Zgodniezań.49b§lKodeksupostępowaniaadministracyjnegowprzypadkuzawiadomieniastrony
na wniosek
,§oani" ,art. 49 § i lub art. 49a o dócyzji lub postanowieniu które podlega zaskarżeniu
dni
w
teminie^3
później
niż
nie
,iony, o.gun który wydał decyzję lub poŚtuno*ióni", niezwłocznie,
ifomie
sposób
w
postanowienia
od dnia ńry,nunia wniosku, ua'o.tępniu stronie odpis decyzji lub
umożliwiają
ot."stony"},'*. wniosku, chyba ze środkitechniczne którymi dysponuje organ nie
udostepnienia w taki sposób lub w takiej formie,

POUCZENIE
do Samorządorł ego, Kolegium
decyzję, w terminie 14 dni od
wl,dającego
organu
odwoławózejo w Bieisku_Białej za pośrednictwenr
daty zawiadomienia o jej wydaniu bądźjej doręczenia,

Od

niniejszej decy7ji Stronom

sluą

prawo odwt,lania się

Zgodniezaft.49Kpawprzypadkuzawiadomieniao.decyzjachiinnychczynnościach,organów

się za dokonane
ajministracji publicznej prre, ói*ies.czenie. zawiadomienie bądź doręczenie uważa
po upłyłvieczternastu dni od daty publicznego ogłoszenia,

intemetowej
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadolności przez umieszczenie na stronie
BiuleĘnu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i zamięszczęnie na tablicy ogłoszeń tutejszego
Urzędu.
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