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Częchowice-Dziedzice, dnia 15.06.2020 r.

oB\ilIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administraryjnego
(óz.U, z żOż0r. poz. ż56 ze zm,) i ar1. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U, z2020 r. poz. ż93 tj,)
Zgodnie

z

zawiadamiam
że na wniosek: rrr UA.6733.1.11.2020: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, z siedzibą w Tarnowie,
ul. W. Bandrowskiego 16, 33_100 Tamów, oddział w Zabrzu, ul. SzczęśćBoże 1I, 41_800 Zabrze

reprezentowanej przóz pełnomocnika: P. Katarzynę Świder (ul. Pańyzantów 4415C.,43-300^Bielsko_
Bfoła), została-wydani decyzja Burmistrza Czechowic_Dziedzic Nr UA.6733,2.11..2020 z dnta

o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.t.: ,,budowa sieci
gazowej niskiego ciśnienia wraz z budową przylącza gazu do budynku mieszkalnego
15.06.20ż0 r.

j"aoo.óa"ioo"gó na działkach nr ż079113, nr ż079t10,, nr ż079127, nr 2079126 przy ulicy Bukowej
w Czechowicach-Dziedzicach".

strony mogą zapoznać się z treściąwydanej decyzji w siedzibie urzędu Miejskiego w czechowicach
lŹieazicach, Plac Jana Pawła II 2, w Wydziale Urbanistyki i Architektury codziennie
tj. poniedziałek, wtorek, środaw godzinach 73o _ 153,, w czwartek 73" _ 1,7,o, natomiast

_

i umówieniu się na wizytę
spowodowanym Stanem
z
Zewnątrz
(w Żwiązku z zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego dla osób
postępowania
strony oraz
wyzszej konieczności ź do czasu odwołania). Zgodnie z an.41 Kpa w toku

* piąt"t

73o_133o,

po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

icir przódstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie adresu.

pouczenie
wydanej decyzji służystronom odwołanie do Samorządowego Kolegium, odwoławczego
w Bielsku - Bińej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w tęrminie 14 dni od daty
zakończenla ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyzji. Zgodnie z art, 49 Kpa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej
przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upłl,wie cztemastu

od

dni od daty publicznego ogloszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadorności przez umieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informac.ii Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach i zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń tute_jszego Urzędu.

