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Lubsko, dnia 13

pażdziernika

2017 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pOlegającej na budowie
świetlicy wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe lub ekologicznej
oczyszczalni ścieków
Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1257) oraz art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z póżn. zm.) zawiadamiam, że
na wniosek złożony w dniu 11 października 2017r, przez Pana Jerzego Wojnara- Zastępcę
Burmistrza Lubska reprezentującego Gminę Lubsko z siedzibą w LUbsku, przy pl. Wolności 1,
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Lubska
Nr 3/2017 z dnia 08 marca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie świetlicy wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe
lub ekologicznej oczyszczalni ścieków, na działce o numerze ewidencyjnym 169, położonej
w obrębie Raszyn, Gmina Lubsko w następującym zakresie:
Obecnie jest:
Pkt 3 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego
wynikające z art. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
ppkt 1 linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20,00 m od
granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130F - działka o nr ewid. 259/1 oraz 24,00 m
od granicy pasa drogowego drogi, będącej własnością Gminy Lubsko - działka o nr ewid.
257/1, z czego około 4 m przeznacza się na ewentualne poszerzenie pasa drogowego,
zgodnie z zalącznikiem graficznym do decyzji;
ppkt 4 szerokość elewacji frontowej budynku: od 14,00 do 15,30 m;
ppkt 5 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu mierzona od średniego
poziomu terenu przed wejściem: od 3,50 m do 4,0 m;
Obecnie jest:
Pkt 3 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego
wynikające z art. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
ppkt 1 linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,00 m od
granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130F - działka o nr ewid. 259/1 oraz 24,00 m
od granicy pasa drogowego drogi, będącej własnością Gminy Lubsko - dzialka o nr ewid.
257/1, z czego około 4 m przeznacza się na ewentualne poszerzenie pasa drogowego,
zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji;
ppkt 4 szerokość elewacji frontowej budynku: od 12,00 do 12,50 m;
ppkt 5 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu mierzona od średniego
poziomu terenu przed wejściem: od 3,00 m do 4,0 m;
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
aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w
Lubsku, pl. Wolności 1, Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, w godzinach pracy urzędu
tj w poniedziałki od godz. 7 30 _17 00 , wtorek - czwartek od godz. 7 30 _15 30 , w piątki od godz. 7 30 do
14 00 w pokoju nr 24, tel. 684576124.
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