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Czechowice-Dziedzice, dnia 18.05.2020 r.

oB\ilIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji o u§ta|eniu lokalŁacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 § l, 2 ustawy z dni,a 74 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenn;łn (Dz. U. z 2020 r, poz. 293 l.j.)

zawiadamiam
że na wniosek: Nr UA.6733.1.6.2020: : 7R Projekt 16 sp. z o.o. (u1. Ludwikowska 7,30-331Kraków)
reprezentowanej przez pełrromocnika: P. Kamila Szyler (adres do korespondencji: Kwadrat Polska sp.

z o.o. sp. k., ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice), została wydana decyzja Burmistrza CzechowjcDziedzic Nr UA.6733.2.14.2020 z dnia 18.05.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zadania p.t.: ,,budowa wodociągu projektowanego we fragmencie działki
nr 2O78/63 przy ulicy Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach".

Strony mogą zapoznać się z heściąwydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach

w Wydziale Urbanistyki i Architektury Plac Jana Pawła II ż),
po wcześniejszym kontakcie telefoniczn}łn i umówieniu się na wizytę (w związku z zarnknięciem
budynku Urzędu Miejskiego dla osób z zewnątrz spowodowanym stanem wyższej konieczności
ń do czasu odwołania). Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedztcach czyrrrry jest od poniedziałku

-

Dziedzicach,

dośrodywgodzinach7.30-15.30,wczwartkiwgodzinach7.30-I'7,30,wpiątkiwgodzinach
7.30 - 13.30. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie adresu.

pouczenie
Od wydanej decyzji słlĘ stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium, Odwoławczego
- Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od dJty
zakończenia ogłoszenia w niniejszyn obwieszczeniu o wydanej decyzji. zgodnie z ań. 49 2 kpa
§
w PrzYPadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej
przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upry-i. i"t.-artu
dni od daty publicznego ogłoszenia.

w Bielsku

Obwieszczenie Podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie intemetowej
BiuletYnu lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ćzechowicach-Dziedzicach l zamieszczęnie
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

