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Czechowice -Dziedzice, dnia ż5 .0 8.2020

i

r.

L)A.6733.ż.30.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwesĘcji celu publicznego
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 20ż0 r, poz, 256 j.t.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, lJ . z 2020

r

.

poz, 293 ze zm.)

zawiadamiam
że na

wniosek: nr UA,6733,1.29.2020: Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., ul. Stefana Kóski 43, 43-514 Kaniów została wydana
decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr UA.6733 .23020ż0 z dnia ż5.08.20ż0 r. o umorzeniu
postępowania administracyjnego w spraw,ie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
pub|icznego dla zadanla p.t.: ,,budowa hangaru lotniczego - hali garażowania samolotów wraz z
droga kołowania'o na działkach nr 560412o 560611,5607ll przy ul. Nad Białką w CzechowicachDziedzicach.
W zwiqzku z zamlmięciem (Jrzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach dla osób z zewnqtrz
spowodowanym stanem wyższej konieczności, do odwołania, z treściqww, decyzji oraz dokumentacjq

doQczqcq przedmiotowej sprawy można zapoznac się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale UrbanisĘki i Architektury (pl. Jana Pawła II 2 - budynek
mieszczqcy BANK PKO BP, 13-502 Czechowice-Dziedzice), po wcześniejszllm umówieniu się
telefonicznie, od poniedziałku do środy w godzinach 7.30
17.30, w piqtki w godzinach 7.30 - 13,30.

-

15.30, w czwartki w godzinach 7.30

-

Zgodnie z art. 19b § 1 Kodeksu postępowania administrclcyjnego w przypadku zawiadomienia strony
zgodnie z art. 49 § l lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu które podlega zaskarżen.iu na wniosek
strony, organ hóry wydał decyzję l.ub postanowienie, niezwłocznie, nie później niz w terminie 3 dni od
dnirl otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i ,formie
określonych we wniosku, chyba że środkitech.niczne którymi dysponuje organ nie umozliwiajq
udostepnienia w taki sposób lub w takiej formie.

POUCZENIE
Od

niniejszej decyzji Stronom służypraw,o odwołania się

do

Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od
da§ zawiadomienia o jej wydaniu bądźjej doręczenia.

Zgodnie z aft. 49 Kpa w przypadku zawiadomięnia o decyzjach i innych czynnościachorganów
administracji publicznej przez obwieszczenie, zar,viadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej
BiulÓty-nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego
Urzędu.
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