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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o u§taleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(ńz.U, z 20ż0 r. poz. ż56 zę zm) t art. 53 ust. l,ustawy z dnia 27 marca ż0O3r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. IJ . z ż020 r. poz. 293 t.j.)
Zgodnie

z

zawiadamiam
ze na wniosek: Nr UA.6733.1.B.2020: Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach (.rl. Szarych Szeregów ż, 43-50Ż Czechowice-Dziedztce)
reprezentowanego przezpełnomocnika: P, Kaję Worwa (ul. Sobieskiego lż16,39,ż00 Dębica), została
.2020 z dnia ŻŻ.05.Ż0Ż0r.
,"ydurru decyzji Burmisirza Czechowic-Dziędzic Nr UA.6733.2. i'
o ustaleniu lolatzacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.t.: budowa sieci wodociągowej
w Czechowicach-Dziedzicach realizowanej w ramach Projektu ,rRegulacja gospodarki wodnościekowej w gminie Czechowice-Dziedzice_ettp 2o'; Kontrakt IV ooBudowa kanalizacji sanitarnej
i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe: CzęśĆ:3.loo
podzadanie 24 na działkach: 31,t6ll (częśó działki nie objęta mpzp), nr 3116/3 (częŚĆ działki nie
objęta mpzp), nr 3116/5 (częśćdziałki nie objęta mpzp), nr 31"j,6l6 (częŚĆ działki nie objęta
31t7l5 (częśćdziałki nie objęta mpzp),
-ń"p), "i 5trcBg (częśćdziałki nie objęta mpzp), nr
(część
działki nie objęta mpzp), nr 3146144,
nr
3'j,17ll2
mpzp),
s7tl lg (częśó działki nie objęta
"i
nie
objęta mpzp).
(część
działki
nr 3146/80, nr 3146196,nr 3146198,nr 5329
Strony mogązapoznać się ztreściąwydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach
_ nŹtęazicacn, ruc Jana pawła II ż, w Wydziale Urbanistyki i Architektury codziennie
tj poniedziałek, wtorek, środaw godzinach 73o - 15'o, w czwartęk 73" - 71'", natomiast
* piąt.ł 73o-I33o, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się na wizYtę
(w związku z zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego dla osób z zewnątrz spowodowanym stanem
wyzszej konieczności aż do czasu odwołania). Zgodnie z art. 41Kpa w toku postępowania strony oraz
i"i, p."Ódstu*iciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomió organ o każdej zmianie adresu.

z

art. 49b § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony
z|odnie z art. 49 § r 1ub ań. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu. na wniosek
5i.orry, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech
dni od Ńa otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób
i formie określonychwe wniosku, chyba żę środki techniczne, którymi dysponuje organ,

Zgodnie

nie umozliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

pou czenie
od wydanej d,ecyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium, Odwoławczego
Bielsku
w
- Białej za pośrednictwem Butmistrza Czechowic-Dziędzic w terminie 14 dni od daty
zakończenia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanĄ decyzji. Zgodnie z art, 49 § 2 KPa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej
przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po up§rvie czternastu
dni od da§ publicznego ogłoszenia.

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

