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GK.6733.11.2016

Lubsko, dnia 27 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie
budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 17/16, 17/17, 17/28,
17/31,17/42,17/50, 22/3 położonych w obrębie 2, miasta Lubsko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r„ poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek
złożony w dniu 16 czerwca 2016r., przez Pana Romana Żaczyka - Prezesa Lubskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentującego Lubskie Wodociągi
i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Lubsku, przy ul. Paderewskiego 20, 68-300
Lubsko, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 17/16,
17/17,17/28,17/31,17/42, 17/50, 22/3 położonych w obrębie 2, miasta Lubsko.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego informuje, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy,
uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń .
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubsku, plac
Wolności 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój 23 - 25, w godz.
od 7 do 1 5 , tel. 068-457-61-23, 068-457-61-24.
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GK.6733.19.2016

Lubsko, dnia 27 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie
sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 104/2, 1/3 położonych
w obrębie 7 i 158/6, 157/2, 158/4, 157/1 położonych w obrębie 6, miasta Lubsko pryz
ul. Strzeleckiej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek
złożony w dniu 24 czerwca 2016r., przez Pana Waldemara Szylko reprezentującego
Lubskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Lubsku, przy
ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko, wszczęte zostało
postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na
działkach o numerach ewidencyjnych 104/2, 1/3 położonych w obrębie 7 i 158/6,
157/2,158/4,157/1 położonych w obrębie 6, miasta Lubsko pryz ul. Strzeleckiej
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego informuje, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy,
uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń .
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubsku, plac
Wolności 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój 23 - 25, w godz.
od 7 do 1 5 , tel. 068-457-61-23, 068-457-61-24.
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BURMISTRZ LUBSKA

GK.6733.18.2016

Lubsko, dnia 27 czerwca 2016r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie
elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV na działkach o numerze
ewidencyjnym 286, 287, 277/1, 411/2 położonych w obrębie 3 miasta Lubska przy
ul. XX-lecia PRL.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek
złożony w dniu 23 czerwca 2016r., przez Pana Adriana Mo lińskiego - Członka
Zarządu firmy Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58,
60-479 Poznań, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na: rozbudowie elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV
na działkach o numerach ewidencyjnych 286, 287, 277/1, 411/2 położonych w
obrębie 3 miasta Lubska przy ul. XX-lecia PRL.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego informuje, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy,
uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń .
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubsku, plac
Wolności 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój 23 - 25, w godz.
od 7 d o 15 , tel. 068-457-61-23, 068-457-61-24.
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