§jĘ]l,ąll{§§T§ł§

Ciilj{"ii $W§t-illzif, Bfi
,i

"i- 5 {.l;1

lc
Czechowice -D ziedzice, dnia ż2.0 5 .2020 r.

{;ccł,lowił:e-!}r:icdzicc

rrń:eisa_ry:ł"T,5dłó

ónwlnSaCzENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalżacji inwestycji celu publicznego

art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(ńz.U. zżOż0r.poz.256 zę zm.) i art.53 ust. f ustawy z dniaż7 marca2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennlłn (Dz. U. zżOż0r. poz. ż93 tj.)
Zgodnle

z

zawiadamiam
że na wniosek: Nr UA.6733.r.rc.2020: Marii Stanclik (ul. Kopernika 40, 43-50Ż CzechowiceDziedzice), p. Jadwigi Mrózęk (u1. Ogrodników 5, 43-50ż Czechowice-Dziedzice),

P. Joanny Dudek

(ul.Dzięciołów 6,43-502 Czechowice-Dziedzice), reprezentowanych przez pełnomocnika:
- EKOSANITECH (ul, Wyspiańskiego I9l7 , 43-502 Czechowice-Dztedzice),

p. Agnieszkę Kominek

zostńawydana decyzja Burmistrza Czechowic-Dziędzlc Nr UA.6733.ż.II.2020 z dnlaż2.05.2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.t.: ,,budowa sieci wodociągowej
wr^z z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 2281124,
nr 2281i7, nr 228'1,16, nr 562911,6, nr 5692131, nr 56ż911,7, nr 562911ż, nr 562918 przy ulicy
Bocianiej i ulicy Kowalików w Czechowicach-Dziedzicach".
Strony mogązapoznaó się ztreściąwydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach
Urbanistyki i Architektury codziennie
- oŹieazicach, llac Jana Pawła II ż, w Wydziale
tj poniedziałek, wtorek, środaw godzinach 7'o 15'o, w czwartęk 73o - I1'o, natomiast

* iiąt"k

'|ro-133o,

po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się na wizytę

(w Żwiązku z zanlknięciem budynku Urzędu Miejskiego dla osób z zewnątrz spowodowanym stanem
vr,yższej konieczności aż do czasu odwołania). Zgodnie z aft. 41Kpa w toku postępowania strony oraz
icir przódstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie adresu.

Zgodnie z arL 49b § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stronY
z§odnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu. na wniosek
.ńooy, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niz w tetminie trzech
dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sPosób

i

formię określonych wę wniosku, chyba żę środki techniczne, którymi dysPonuje

organ,

nie umozliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

pou cze nie
od wydanej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium, Odwoławczego
w Bielsku - BiaĘ za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od datY
zakończenia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyzji. Zgodnie z art.49 § 2 KPa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościachorganów administracji publicznej
przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie czternastu
dni od daĘ publicznego ogłoszenia.

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

