BURMISTRZ LUBSKA
-2IGK.6733.5.2018

LUbsko, dnia 10 kwietnia 2019r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie zmiany decyzji nr 6/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji

polegającej

na:

125 mmi rur PE100SDR11 de 63 mm, na
w

obrębie

1408/4

gazociągu średniego ciśnienia

działkach

położonych

w

obrębie

o nr ewid: 301,293, 292, 290, 291
działkach

0015 Raszyn , Gmina Lubsko oraz na

z rur PE100SDR17,6 de
położonych

o nr ewid: 1438/1, 1408/1, 1408/3,

0008 Górzyn, Gmina Lubsko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
(t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 z

późn o

postępowania

administracyjnego

zm .) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
późno

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z
że

zawiadamiam,
przez
BiL

Panią

na wniosek

Bożenę

Polańscy,

złożony

Polańską

67-100 Nowa Sól,

działającą

w dniu 20 lutego 2019r., zmieniony w dniu 26.02.2019r.

prowadzącą działalność gospodarczą

Pracownia Projektowo -

zm.)

Usługowo

- Handlowa z

w imieniu Polskiej

Spółki

siedzibą

pod

nazwą

"BL-POL"

przy ul. Czarnieckiego 8,

Gazownictwa Sp. z

z

0 .0,

siedzibą

w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w dniu 10.04.2019r. została wydana
decyzja

zmieniająca

inwestycji

decyzję

polegającej

301 , 293,292,290,291

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

na: budowie
położonych

gazociągu średniego ciśnienia

w

obrębie

o nr ewid: 1438/1, 1408/1, 1408/3, 1408/4

Strony

postępowania

w Lubsku, pl.

Wo l ności

z

działkach

treścią

dla

o nr ewid:

0015 Raszyn, Gmina Lubsko oraz na

położonych obrębie

mogą zapoznać się

na

pubłicznego,

działkach

0008 Górzyn, Gmina Lubsko.

decyzji w siedzibie

Urzędu

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. 68 457 61 24, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego
obwieszczenia.

•

