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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o u§taleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnle z ań. 49 § l, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z żOż0 r. poz. 256 r.j.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U, z 20ż0 r. poz. 293 tj,)

zawiadamiam
że na wniosek: Nr UA.6733.1.14.2020: P. Alicji i Michała Kłyż(ul. Skomna 6, 43-300 BielskoBiała), została wydana decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr UA.6733.2.13.2020 z dnia
22.04.2020 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr U A.6733.2.2.2020 z dnla 14.0I.2020 r. dla zadania p.n.: ,,budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 4113 oraz nr 4tl13
przy ulicy Zamkowej (bocznej) w Czechowicach-Dziedzicach" .

W związku z

zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
z
zewnątrz
dla osób
spowodowanym stanem wyższej konieczności, do odwołania Urząd wstrzymuje
bezpośrednią obsfugę mieszkańców. Wszystkie sprawy można zalatwiać telefonicznie, mailowo,
bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Wszelkie pisma doĘczące sprarvy należy złoĘó na
dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego, W przlpadku pilnei potrzeby bezpośredniego kontaktu
z osobą prowadząca sprawę naleĄ wcześniej urnówió się telefonicznie na wizytę w wydziale.
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
(Plac Jana Pawła II 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice) czynny jest w następujących godzinach:
od poniedziałku do środyw godzinach: 73' - 153'; czwańek 73o - 7730, piątek 73" - 1330;
tel, kontaktowy: 32 -21 4 -7 1 -33, 32 -21 4 -7 1 -3 4.

W związku z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach zwięanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych
chorób zakźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów

procesowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
@n. l5zzs ust. l pkt 6 wskazanej ustawy). Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje
z mocy ustawy. Dodatkowo zaprzestanie czynności przez orgain w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii nie może być podstawą w}rł,odzenia środków prawnych
doĘczących bezczynności, przewlekłościlub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki (art. l5zzs ust. l
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wskazanej ustawy).

zgodnie z alt. 41 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
obowiązek zawiadomić organ o kżdej zmianie adresu.

i

pełnomocnicy mają

pouczenie
Od wydanej decyzji służyprawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem organu wydającego
decYzję (art. l27 §1 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
iię

prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. "o""
z dniem
dorę_czenia organowi administracji pubIicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnieiienia
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odwołania pruez ostatnią ze stron poĘpowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 1 i §2 Kpa). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega
wykonaniu. Zgodńe z ań. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upĘ,wem terminu
do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony
zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

z

afi. 49 § 2 Kpa w przypadku zawiadońienia o decyzjach i innych czynnościach organów
administracj i publicznej przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uwaza się za dokonane
po upĘrłie cźemasfu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez lmieszczetlie na stronie internetowej
Biulaynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach i zarrieszczeńe
na tablicy ogłoszeń futejszego Urzędu.
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