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Czechowice -Dziędzice, ZZ.Ofi.ZOZO r

OBWIESZCZENIE

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

O WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU

Zgodnle z art.10 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego(Dz.U. z2020poz.256zezm.)i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 2J marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz,U, z2020 r. poz.293 tj.);

ZAWIADAMIAM
że w związku z wnioskiem nr U A.6733.1,7 ,20ż0 z dnia 05,0ż,2020 r., Przedsiębiorstwa Inzynierii
Mięjskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów ż,43-502 Czechowice-Dziedzice; reprezentowanęgo przez
pełnomocnika: Panią Kaję Worwę, ul. Sobieskiego 1216, 39-200 Dębica; została wydana decyzla
Burmistrza Czechowic_Dziedzic nr UA.6733 .Z.\G.ZOZ0 z dnia ż2.05.2020 r, o ustalęniu warunków
lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia dla zadania p.n.: ,obudowa kanalizacji sanitarnej
w Czechowicach-Dziedzicach realizowanej w ramach projektu ooregulacja gospodarki wodnościekowejw gminie Czechowice-Dziedzice, etap 2"; kontrakt IV ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzic-Południe: Część3.1",
Podzadanie 3o na działkach nr: 311611(częśćdziałki nie objęta mpzp), 311613 (częśćdziałki nie
objęta mpzp), 3tl6l5 (częśćdziatki nie objęta mpzp), 3l16l6_(częśćdziałki nie objęta mpzp),
3146lt03,3146146,3146179,3ż3511,5329 (częśćdzialki nie objęta mpzp), 3116139 (częśćdziałki
nie objęta mpzp),3Il715 (częśćdziałki nie objęta mpzp)o 3117lI2 (częśćdziałki nie objęta mpzp),
przy ulicach: Komorowickiej, Włókienniczej, Olszynyo Rzecznejo Klonowej w CzechowicachDziedzicach".
W zwiqzku z zamlmięciem (Jrzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach dla osób z zewnqtrz
spowodowanym stanem wyższej konieczności, do ońuołania z treściqww. decyzji oraz dokumentacjq
doĘczqcq przedmiotowej sprawy można, zapoznac się w siedzibie Urzędu Miejskiego
v, Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale IJrbanisĘki i Architektury (pl.Jana Pawła II 2 - budynek
mieszczqcy BANK PKO BP, 13-502 Czechowice-Dziedzice), po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznie, od poniedziałku do środyw godzinach 7.30 - 15.30, w czwartki w godzinach 7,30 I7,30, w piqtki w godzinach 7.30 - 13,30.

Zgodnie z art. 49b § l Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony
zgodnie z art, 19 § I lub art. 19a o decyzji lub postanowieniu które podlega zaskarżeniu na wniosek
strony, organ który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie
określonych we wniosku, chyba że środkitechniczne którymi dysponuje organ nie umożliwiajq
udostepnienia w taki sposób lub w takiej formie.

PoUCZE1\IE
Od niniejszej decyzji

Stronom słuzy prawo odwołania się

do

Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od
daĘ zawiadomienia o jej wydaniubądź jej doręczenia,

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów
administracji publicznej przez obwieszczenie, zawiadomieniebądź doręczenie uważa się za dokonane
po upĘ.rvie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Obw"ieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenię na stronie internetowej
Biule§nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i zumjeszczęnie na tablicy ogłoszeń tutejszego
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