BURMtsTRz
cZICHoWIC-DZlIDZIc

43-502 Czechowice-Dziedzice
plac lrna Pawla lI 1
I] A-67 33.Z.8.2020

Czechowice-Dziedzice, dnia 28.0ż.ż020r.

OBWIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalŁacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 łj.) i ań. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2020 r. poz. ż93 tj.)

zawiadamiam
że na wniosek: nr UA.6733.1.1.2020: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
Tarnowie, Oddział w Zabrzu, ul. SzczęśćBoże 11, 41-800 Zabrze reprezęnlowanej przez

w

peŁrornocnika: P. Katarzynę Świder (Ul. PaĄzantów 44l5C, 43-300 Bielsko-Biała), została wydana
decyzja Burmistrza Częchowic-Dziedzic Nr U A.6733.2.8.2020 z dnia 28.02.2020 r.
ustaleniu

o

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.t.: ,,rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnieniawraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dzialkach nr 1311/3, nr |3|l/23, nr 697130 przy ulicy Legionów w CzechowicachDziedzicach".
Strony mogą zapoznać stę z treściąwydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach

Dziedzicach, Plac Jana Pawła lI 2, Wydziale Urbanistyki i Architektury codziennie
tj. poniedziałek, Morek, środaw godzinach 73o - 153", w czwarlek 73" - 173", natomiast

-

z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz
pełnomocnicy
i
mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie adresu.

w piątek 7'"-133". Zgodnte

ich przedstawiciele

pouczenie
Od wydanej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium, Odwoławczego
w Bielsku - Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic_Dziedzic w terminie 14 dni od daty
zakończenia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyzli. Zgodnie z art, 49 Kpa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej
przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upĘ,wie czternastu
dni od dary publicznego ogloszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadorności przez umieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach l zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

\

