BURMISTRZ LUBSKA
-2IGK.6733.2.2019

Lubsko, dnia 29 kwietnia 2019r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej

na: budowie

i L= 119,0 m, na

działkach

gazociągu

ciśnienia

niskiego

o

średnicy

125 PE-RC L= 182,0 m

ewidencyjnie ozn. nr 271/2,271/15,271/21,

obręb

0008,

położonych

w Lubsku przy ul. Budowlanych.

postępowania

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

późn o

administracyjnego

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

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

że

na wniosek

i 25 kwietnia 2019r. przez
i

Urządzeń

złożony

w dniu 01 kwietnia 2019r.

Panią Aleksandrę

Spółki

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zostało postępowanie

0008,

informuje,

położonych

z

że

z

siedzibą

Instalacji

działającej

w Tarnowie, ul. Wojciecha
wszczęte

nr PSG-W900/P-2/10/2019),

polegającej

na: budowie

działkach

ciśnienia

niskiego

o

średnicy

ewidencyjnie ozn. nr 271/2, 271/15,271/21,

na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu

w terminie 14 dni od daty ukazania
zapoznania

pisemnych wniosków i

gazociągu

w Lubsku przy ul. Budowlanych.

powyższym

mają możliwość

0.0.

(pełnomocnictwo

125 PE-RC L= 182,0 m i L= 119,0 m, na

związku

Zakład

administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji

W

Dominiak- przedstawiciela firmy:

Gazownictwa sp. z

zm.)

w dniu 09 kwietnia

Sanitarnych Jacek Naruszczka, ul. Sulechowska 4A, 65-119 Zielona Góra,

w imieniu i na rzecz Polskiej

obręb

uzupełniony

późn o

się

się

w siedzibie

administracyjnego

niniejszego obwieszczenia zainteresowani

z aktami sprawy, uzyskania

zastrzeżeń,

postępowania

Urzędu

wyjaśnień

w sprawie,

Wolności

1,

poniedziałki

od

Miejskiego w Lubsku, pl.

w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy

urzędu ,

tj . w

złożen ia

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

