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Lubsko, dnia 28 maja 2018r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100SDR17.6
de 125mm i z rur PE100SDR11 de 63 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych
301, 293, 292, 290, 291 położonych w obrębie 0015 Raszyn, gm. Lubsko oraz na
działkach o numerach ewidencyjnych 1438/1, 1408/1, 1408/3, 1408/4 położonych
obrębie 0008 Górzyn, gm. Lubsko.
postępowania

Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
póżn.

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257 z
z

dnia

27

marca

2003

r.

(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z
maja 2018r. przez
"BL-POL" B i L

o
późno

planowaniu

0 .0 ,

z

zagospodarowaniu

zm.) zawiadamiam,

że

na wniosek

przestrzennym

złożony

Panią Bożenę Polańską prowadzącą działalność gospodarczą

Polańscy,

Pracownia Projektowo -

ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sól.
Sp. z

i

zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy

siedzibą

działającej

Usługowo

- Handlowa z

w imieniu Polskiej

SpÓłki

gazociągu średniego ciśnienia

położonych

w

nazwą

przy

Gazownictwa

w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. w sprawie

PE100SDR11 de 63 mm, na
291

pod

siedzibą

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
na: budowie

w dniu 25

obrębie

działkach

polegającej

z rur PE100SDR17.6 de 125mm i z rur

o numerach ewidencyjnych 301, 293, 292, 290,

0015 Raszyn, gm. Lubsko oraz na

ewidencyjnych 1438/1, 1408/1, 1408/3, 1408/4

działkach

położonych obrębie

o numerach

0008 Górzyn, gm.

Lubsko.
W

związku

informuje,

z

powyższym

że

w terminie 14 dni od daty ukazania

zainteresowani
w sprawie,

mają możliwość

złożenia

w Lubsku, pl.

na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu

zapoznania

pisemnych wniosków i

Wolności

się

postępowania

się

administracyjnego

niniejszego obwieszczenia

z aktami sprawy, uzyskania

zastrzeżeń ,

w siedzibie

Urzędu

wyjaśnień

Miejskiego

1, w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w godzinach

pracy urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 73°_17°°, wtorek - czwartek od godz. 73°_1530.
w piątki od godz. 73°_14°° w pokoju nr 24, tel . 6845761 24.

