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Nasz znakz G.7331ICP106102l
I0

Czchów 2010.08.11

Wykaz StronpoStępowania
administracyjnego
w sz;zętegow dniu 2010.08.03, znak G.7 331l CP l 06l 10
na żądanie

Parafii Rzyrnsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia N.M.P.
32-860Czchów. Domosławice 74
w dniu 2010.08.03
o vydunie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla :anier:ettia
pn.:
inwesty*cyjnego

ogrodzenie
na dz. nnlr 167, 168, 169
w m. Domosławice, gm. Czchów
Lp.

Oznaczenie stron

I

P ara/i a R4,ntsko_Kąto l ic ka
plu. Nav,.iedzenią ]V'M.P.

Adres
32-860 Czchów'
Domosłav.ice 74

Nr działki
167,168,169
Ił/nioskodawcą

BURl\{ISTRZ CZCHOWA
32-860Czchów
Rvnck l2

Zawiadomienie
Nasz znak I G.73311CP 106101110

Czchów 2010.08.10

Burnistrz
Czcltowa zgodnie 7, art. I0 $ 1 i art. 61
Kodeksu Postę1lowania
( jedn. tekst Dz. U, Nr 98 z 2()00 r, poz. l07l z późń. zm, ) w związku
Administracyjnego
z art' 53 ust. I ustawy z dnią 27 marca 2003 r. o planou,uniu i zagospodarowaniuprzestrzennvnl
( Dz. U. Nr B0,poz. 7l7 z późn,zm' ), zawiadamia, ze zostałowszczęte na ządanie

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia N.M.P.
32.860 Czchów. Domosławice 74
w dniu 2010.08.03
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwesty*c1,jnego
pn.:

ogrodzenie
na dz. nnlr 167, 168, 169
w łn' Domosławice, gm. Czchów
,r/ zv'iązku , b,,, w ternlinie 14 dni od daty doręczenia niniejszego
zav,iadomienia można w l./rzędzie Miejskim w Czchowie w, pokoju nr ] 6 zgłaszac
ewentualneuwagi i wnioski doĘczące ww Sprawy.
poctpts

J.r

otrxymują:
l, Parafia Rzymsko.Katolicka pw. Naluiedzenia N.M.P. w Dontosławicach,
2. ą/ą.

PozostałeStrony,zgodnie z art' 53 ust. l ustawy z dnla 2./ marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U' Nr 80, poz. 7|7 zpoźtl'.zm. ), zostałyzawiadomionew drodzę obwieszczenia, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty w Gnrinie Czchow oruz poprzęz zamieszczente na stronie internetowej Urzędu
M i e i s k r e u ow C z c h o u ' r e .
Niniejsze pismo wyrvieszonebyło na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Miejskim w Czchowie i tablicach ogłoszeń
w poszczególnych sołectwach oraz poprzez zamięszczenie na stronie irrternetowej Urzędu Miejskiego
w Czchowie w dniach

