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Czechowicę -Dziędzice, dnia 22.05 .2020 r.

UA.6,733.2.I2.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalŁacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia I4 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 t. poz. 256 ze zm.) i urt. 53 ust. 1 ustawy z dnia ż7 marca ż0O3r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (|Dz, U . z 2020 r, poz, 293

t.j .)

zawiadamiam
że na wniosek: nr UA,6733.1.Iż.ż020: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z

siedzibą

w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika:

USŁUGI INZYNIERSKIE Maciej Kłak (u1. Armii Krajowej 25,44-330 JastrzębieZdrój), została wydana decyĄa Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr UA.6733.2..12.20ż0 z dnia
2ż.05.ż020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadanta p.t.: oobudowa sieci
gazowej średniego ciśnieniawr^z z przyłączem gazu do zakładu produkcyjnego na działkach
nr 4274196, nr 4506133, nr 4130178, 4274180, nr 4ż74179, nr 56ż0 przy ulicy Górniczej
P. Macieja Kłak -

w Czechowicach-Dzied zicach"

.

Strony mogą zapoznać się z treściąwydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Częchowicach
- Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 2, w Wydziale Urbanistyki i Architektury codziennie
tj poniedziałek, wtorek, środaw godzinach 73o - 15'o, w czwartęk 73o - I'/'o, natomiast

w piątek 7'o-I33", po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się na wżytę
(w związku z zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego dla osób z zewnątrz spowodowanym stanem
vłyższej konieczności aż do czasu odwołania). Zgodnie z aft. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie adresu.

pou cze nie
Od wydanej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium,

Odwoławczego

- Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty
zakonczenia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyzji. Zgodnie z u1. 49 Kpa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej
przez obwieszczenie, zawiadomienie bądż doręczenie lważa się za dokonane po upĘwie czternastu
w Bielsku

dni od daty publicznego ogłoszenia,

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez lmieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w czechowica ch-Dziedzicach i zamieszczetie
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

