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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu prrblicznego

Zgcldnie z aft.. 49 ustawy z dnia '14 czerwca i960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz,U. z ż020 r. poz. 256 ze zm.) i ar1. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z2a20 r. poz. 293 tj.)

zawiadamiam
ze na wniosek: nr LJA.6133.1.21.20ż0: Prezydenta Miasta Bięlska-Białej, Plac Ratuszclwy 1,43-300
Bielsko-Biała. w związku z postanclwieniem Sa,morządowego Kolegium Odwoławczego w BielskuBiałej nr SK{o.IIl42611999111l20 z dnia ż1.05,2020 r. o wyznaczeniu do załatwienia przedmiotowej
sprawy Burmistrza Czechowic-Dziedzic, została wydana decyzja Butmistrza Czechowic-Dziedzic Nr
UA.6733.2.29.2020 z dnia 11.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

zadania p.t.: o,rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 30 wyaz
z wewnętrzną instalacją (wenĘlacji mechanicznej, gazowej, elektrycznej, wod-kan, c.o.) na
działkach nr l171l4, nr ll73, nr ll70l3, nr tr172, nr 1I70l| (obręb: Kamienica) przy ulicy
Karpackiej w Bielsku-Białej ".

Strony mogą zapoznać się z treściąwydanej decyzji w siędzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach
Dziedzicach, Plac Jana Pawła II ż, w Wydziale UrbanisĘki i Architektury codziennie
tj porriedziałek, wtorek, środaw godzinach i'", - 15'o, w czwaftek 73o - 77'o, natomiast

w piątek 73o-733o, po

wcześniejszym kontakcie telefonicznym

i

umówieniu się na wizytę

(w związku z zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego dla osób zzewnątrz spowodowanym stanem
wyższej konieczności aż do czasu odwołania). Zgodnie z an. 1I Kpa w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają oborviązek zawiadomić organ o każdej zmianie adresu.

pouczenie
Od wydanej decyzji słuzy stronom odwołanie dc, Samorządowego Kolegium,

Odwoławczego

- Białej za pośrednictwem Burmistrza]Częchowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty
zakończęnia ogłoszenia w niniejszym obwieszczeniu o wydanej decyzit. Zgodnie z aft. 49 Kpa
w przypadku zawiadomienia o decyzjach i inn_v,bh czynnościach organów administrac.|i publiczne,j
przez obwieszczenie, zawiaclomienle bądź doręcżenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
w Bielsku

dni

oc]

daty publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadornclści przez umieszczenię na stronie internetowe_i
Biule§nu lnforrnacji Publicznej Urzędu Miejskiego w, częcholvicach-Dziędzicach i zam ie szczenlę
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędrr.
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