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OBWIESZCZENIE

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

O WYDA|{EJ DECYZJI O USTALENII]

Zgodnie

z

al1.10

ust, 1, afi. 61 ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960

r. Kodeks

postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2020 r. poz. ż56tj.) i art, 53 ust. 1 ustawy z dnia 2J marca 2003
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennynr (Dz. U . z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

r.

ZAWIADAN{IAM
związku z wnioskięm llr UA.6733J.24.20ż0; Tauron Ciepło Sp. z o,o., ul,
Grażyńskiego 49, 40-129 Katowicę; reprezentowanęgo przez pełnomocnika: P. Małgorzatę
Kuwaczkę-Hajok, ul. Kozielska 18, 44-i00 Gliwicę,; zastała wydana decyzja Burmistrza CzechowicDziedzic nr UA.6]33.ż, .2020 z dnia .07.202a r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: ,,budowa kotlorvni szczytowo-rezerwowej w Tauron Ciepło
Sp. , o.o, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC2, na
działkach nr 3043/11, 3043l4 przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach".

żę w

W zwiqzku z zamknięciem (Jrzędu Miejskiego u, C:echowicąch-Dziedzicach clla osób z zewnqtrz
spowodowanym stanem wyższej konieczności, do odluołania, z lreściq ww. decyzji oraz dokumentacjq
dotyczqcq przedmiotowej sprawy można ?apozn:ać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach w l|lydziale t}rbani,sĘki i Architektury (pl Jana Pawła II 2 - hudynek
mieszczqcy BANK PKO BP, 13-502 Czechowice-Dziedzice), po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznie, od poniedziałku do środy w godzinach 7,30 - 1 5.30, w cnuartki w godzinach 7.30 ,
17,30, w piqtki w godzinach 7.30 - 13.30.

Zgodnie z art. 49b § l Kodeksu postępoluanitl administrucyjnego w przypadku zawiadomien.ia strony
zgodnie z art. 49 § l lub art. 19a o decyzji lub postanowieniu które podlega zaskarżeniu na wniosek
strony, organ który wydał decyzję lub postanowienie, nienłłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie
określonych we wniosku, chyba że środkitechniczne którymi dysponuje organ nie umożliwiajc1
tłdostepnienia w taki sposób lub w takiej formie,

PoUCZE1\IE
Od niniejszej decyzji

Stronom służyprawo odwołania się clo Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictrł,emorganu wyda_iącego decyzję, w tęrminie 14 dni od
daty zawiadomienia o jej wydaniubądż iej doręczenia,
Zgodnie z all-. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia o decyz.iach i innych czynnościachorganów
administracji pub|icznej przez obwieszczenie, zawiadornienie bądź doręczenie lważa się za dokonane
po upływie cztęrnastu dni od daty publicznego ogłoszenia,

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomclściprzez umleszczenle na stronie internetowej
Biule§nu Informacji Publicznej Urzędr-l Miasta i zamtęszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego
Urzędu.
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