BURMISTRZ L U B S K A
GK.6733.18.2015

Lubsko, dnia 1 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie
gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy 90 mm z rur PE100SDR17,6, na działce
o numerze 21/12 położonej w obrębie 6 miasta Lubsko, przy ul. Robotniczej.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) oraz art. 53
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam,
że do wszczętego na wniosek złożony w dniu 18 września 2015r. przez Panią
Bożenę Polańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „BL-POL" B i L
Polańscy, Pracownia Projektowo - Usługowo - Handlowa z siedzibą przy
ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sól, reprezentującą firmę Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław,
postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia
o średnicy 90 mm z rur PE100SDR17,6, na działce o numerze 21/12 położonej
w obrębie 6 miasta Lubsko, przy ul. Robotniczej, w trakcie trwania procedury nie
wpłynęły uzgodnienia, dotyczące decyzji kończącej postępowanie administracyjne
w ww. sprawie.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego informuje, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy,
w tym projektem decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskania wyjaśnień.
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 - 15 , Tel. 068-457-61-23, 068-457-61-24.
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BURMISTRZ L U B S K A
GK.6733.19.2015

Lubsko, dnia 1 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie
elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV na działkach o numerze
ewidencyjnym 96/68, 96/66, 96/49, 96/51, 105/13, 135/2, 118/2, 133/13 położonych
w obrębie 4 miasta Lubska przy ul. Łąkowej, Przechodniej, Piaskowej.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) oraz art. 53
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam,
że do wszczętego na wniosek złożony w dniu 21 września 2015r., przez Pana Piotra
Koczorowskiego - Prezesa Zarządu firmy Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na: budowie elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV na
działkach o numerach ewidencyjnych 96/68, 96/66, 96/49, 96/51, 105/13, 135/2,
118/2, 133/13 położonych w obrębie 6 miasta Lubska przy ul. Łąkowej,
Przechodniej, Piaskowej, w trakcie trwania procedury nie wpłynęły uzgodnienia,
dotyczące decyzji kończącej postępowanie administracyjne w ww. sprawie.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego informuje, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy,
w tym projektem decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskania wyjaśnień.
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 - 15 , Tel. 068-457-61-23, 068-457-61-24.
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