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r.

OBW!ESZCZENIE
Zgodnie z ań. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.lJ. z 2018r., poz. 1945)

," *Tl#iffiŁ:'Z]oro,.

zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
P rzeds iębiorstwo Kom u n i kacj i M iejs kiej w Gzechowicach _Dziedzicac h
sp z o.o.,43-502 Czechowice Dziedzice ul. Michała Drzymały 16
W

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa stacji elektrycznego ładowania pojazdów (typ pantografowy)
na terenie oznaczonym jako działki nr 4275l2,427614, 4276t5, 4'12711,
przy ul. Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach.

strony postępowania mogą zapoznać się z

zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bietsku_
Białej, Plac Ratuszowy 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, w pokoju nr
304b , te!: 33 4971 545, w godzinach pracy urzędu oraz wnosić uwagi i
zastrzeŻenia na adres tut. Urzędu Iub na dziennik podawczy, stanowisko nr
5 Biuro Obsługi lnteresanta. W związku z art, 49 k.p.a. zawiadomienie
poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Na podstawie art. 10 §1 kpa informujemy, że w celu ustalenia warunków
dla wnioskowanej inwestycji zostanie sporządzona analiza stanu prawnego

i faktycznego terenu objętego wnioskiem. Projekt decyzji zostanie zaopiniowany
oraz uzgodniony z wymaganymi organami. Przed wydaniem decyzji Strony mogą
wYPowiedzieĆ się co do zebranych dowodow i materiałów oraz zgłoszonych
żądan. Przewidywany, orientacyjny termin wydania decyzji w sprawie wynosi
2 miesiące.
Strona moze działac przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
Wyma§a jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba
fizyczna posiadająca zdolnośćdo czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno
byĆ udzielone na piśmielub zgłoszone do protokołu. Fełnomocnik dołącza do akt
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca

prawny, rzecznlk patentowy, a takze doradca podatkowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych
dokumentow wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej
moze w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczeniapodpisu strony.
W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądac
pełnomocnictwa, jeślipełnomocnikiem jest członek najblizszej rodziny lub

domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upowaznienia do
występowania w imieniu strony.
Zgodnie z art.40 kpa strona zamieszkała za granicą w przypadku gdy nie
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w kraju jest
obowiązana ustalić w kraju pełnomocnika
doręczeń pod rygorem
pozostawienia pism kierowanych do strony w aktach postępowania ze skutkiem
doręczenia.
Zgodnie z art. 41 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o kazdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku,
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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2. Strony zgodnie z rozdzielnikiem
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