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Lubsko, dnia 14 grudnia 2021 L

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia w ramach zwiększenia

potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o. o. w celu odbioru energii z
odnawialnych źródeł na terenie południowej części województwa lubuskiego (OD
Zielona Góra), na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr: 253/4, 254, 114, 155/9,

155/11, 150/6, 151, 115/1,271/25,271/21,271/24, 155/8 obręb 0008 Lubsko, nr: 70/1,
70/6, 132/3, 72/3, 66, 73, 132/2 obręb 0009 Lubsko oraz nr: 31, 32/4, 2 obręb 0010
Lubsko.

Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

L

-

Kodeks postępowania

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021L poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy
z

dnia

27

marca

2003

o

L

planowaniu

i

zagospodarowaniu

przestrzennym

(tj. Dz. U. z 2021 L, poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu

08 grudnia 2021L, przez Pana Rafała Olszewskiego, dzialającego w imieniu i na rzecz
spółki ENEA Operator Sp. z o. o., z siedzibą 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia w

ramach zwiększenia potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o. o. w celu
odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie południowej części województwa
lubuskiego (OD Zielona Góra), na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr: 253/4,254,

114,155/9,155/11,150/6,151,115/1,271/25,271/21,271/24,155/8 obręb 0008 Lubsko,
nr: 70/1,70/6,132/3,72/3, 66, 73, 132/2 obręb 0009 Lubsko oraz nr: 31,32/4, 2 obręb

0010 Lubsko.

W

związku

z

powyższym

na

podstawie

art.

10

§

1

Kodeksu

postępowania

administracyjnego informuje, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia

zainteresowani

mają

możliwość

zapoznania

się

z

aktami

sprawy,

uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki
Komunalnej w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedzialki od godz. 7

3°

30

3°

czwartek od godz. 7 _15 ,w piątki od godz. 7 _14

3°_17°°, wtorek -

°° w pokoju nr 24,tel. 68457 61 24.
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