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Czechowice-Dziedzice, dnia 15.06.2020 r.
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oB\ilIEsZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalżacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administraryjnego
(Dz.U. z ż020 r. poz. 256 ze zm.) i ań. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z żOż0 r. poz. 293 l j.)

zawiadamiam
że na wniosek: nr UA.6733.1.18.2020: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z

siedzibą

w Tarnowie, ul.Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów, reprezentowanej przez pełlornocnika:
P. Kalarzynę Swider (ul. Parryzantów 44/5C.^ 43-300 Bielsko-Biała). zostala wydana decyzja
Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr UA.ó733.2 ,łŁ .2020 z dnia l5.0ó.2020 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla zadan|a p.t.: ,,budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz
z budową przyłącza gazu na dzialkach: nr 472912 (częśćdzialki nie objęta mpzp), nr 5534/6,
nr 5534/5, nr 5534/3 przy ulicy Bukowej w Czechowicach_Dziedzicach''.
Strony mogą zapoznaó się z treścią*ydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach
- Dziedztcach, Plac Jana Pawła II 2, w Wydziale Urbanistyki i Alchitektury codziennie
d. poniedziałek, Morek, środaw godzinach 73o - l53', w czwartek 73ó - l73o, natomiast

w

piątek 73o-133o, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

i

umówieniu się na wizytę

(w związku z zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego dla osób z zewnątrz spowodowanym stanem
wyższej konieczności aż do czasu odwołania). Zgodnie z art,4l Kpa w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każde.j zrnianie adresu.

pouczenie
Od wydanej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium,

Odwoławczego
Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty
zakończenia 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 upływie czternastu
dni od daty publicznego ogłoszenia.

w Bielsku
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Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie intemetowej
BiuletYnu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach i zamięszczenie
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

