BURMISTRZ LUBSKA
-2IGN.6733.12.2021

Lubsko, dnia 22 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji

0

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inweslycji

polegajqcej na :
a) przebudowie istniejllcych ulic
b) budowie chodnik6w i miejsc postojowych dla samochod6w
c) budowie kanalizacji deszczowej
d) przebudowie kolizji
e) przebudowie o5wietlenia drogowego
f)

budowie ci1l96w pieszo - jezdnych

na dzialkach ewidencyjnie oznaczonych nr 171/1, 246, 127, 200, 126/4, 169, 126/3, 230/2, 230/1 i
242

obr~b

0003, w Lubsku.

Na podslawie art. 49 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

posl~powania

adminislracyjnego

(!.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z p6tn. zm .) oraz art. 53 us!. 1 uslawy z dnia 27 marca 2003 r.

0

planowaniu i zagospodarowaniu przeslrzennym (I.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z potn. zm.)
zawiadamiam, ze na wniosek zlozony w dniu 19 kwielnia 2021r., przez Pana Maleusza
Mokwiriskiego reprezenlujqcego

Pracowni~

Projeklowq M-TRAKT, z siedzibq w Zielonej G6rze,

przy ul. Sulechowskiej 8, dzialajqcego w imieniu i na rzecz Gminy Lubsko, w sprawie wydania
decyzji

0

uslaleniu lokalizacji inweslycji celu publicznego dla inweslycji polegajqcej na:

a) przebudowie istniejllcych ulic
b) budowie chodnik6w i miejsc postojowych dla samochod6w
c) budowie kanalizacji deszczowej
d) przebudowie kolizji
e) przebudowie o5wietlenia drogowego
f)

budowie ci1l96w pieszo - jezdnych

na dzialkach ewidencyjnie oznaczonych nr 171/1, 246, 127, 200, 126/4, 169, 126/3, 230/2, 230/1 i
242

obr~b

0003, w Lubsku .

W zwiqzku z powyzszym na podslawie art. 10 § 1 Kodeksu
informuje, ze w terminie 14 dni od daly ukazania
majq mozliwosc zapoznania

si~

si~

posl~powania

adminislracyjnego

niniejszego obwieszczenia zainleresowani

z aklami sprawy, uzyskania wyjasnieri w sprawie, zlozenia

pisemnych wniosk6w i zaslrzezeri, w siedzibie

Urz~du

Miejskiego w Lubsku, pI. Wolnosci 1, w

Wydziale Infraslruklury i Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy

urz~du ,

Ij. w poniedzialki od

godz. 73°_17°°, wtorek - czwartek od godz. 73°_1530, w piqlki od godz. 73°_14°° w pokoju nr 24, leI.
684576124.
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