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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

741) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z elementami 

odwodnienia, miejscami postojowymi dla rowerzystów, wiatami, obiektami małej 

architektury oraz oświetleniem solarnym. Inwestycja realizowana w obszarze terenu 

zamkniętego na działkach nr ew. gr.: 434 obręb Chotków, gm. Brzeźnica, 266/1 obręb 

Jabłonów, gm. Brzeźnica, 361 obręb Jabłonów, gm. Brzeźnica, 455 obręb Jabłonów, gm. 

Brzeźnica, 361 obręb Wrzesiny, gm. Brzeźnica, 746/1 obręb Bożnów, gm. Żagań – obszar 

wiejski, 746/2 obręb Bożnów, gm. Żagań – obszar wiejski, 746/3 obręb Bożnów, gm. Żagań 

– obszar wiejski, 896 obręb Bożnów, gm. Żagań – obszar wiejski, 57/3 obręb Chrobrów, gm. 

Żagań – obszar wiejski, 605 obręb Jelenin, gm. Żagań – obszar wiejski, 702 obręb Jelenin, 

gm. Żagań – obszar wiejski, 703 obręb Jelenin, gm. Żagań – obszar wiejski, 782 obręb 

Jelenin, gm. Żagań – obszar wiejski, 82 obręb Kocin, gm. Żagań – obszar wiejski, 82/1 

obręb Kocin, gm. Żagań – obszar wiejski, 1 obręb Stara Kopernia, gm. Żagań – obszar 

wiejski, 527 obręb Stara Kopernia, gm. Żagań – obszar wiejski, 534 obręb Stara Kopernia, 

gm. Żagań – obszar wiejski. 

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  z powodu 

COVID-19 zapoznanie się przez strony postępowania z treścią decyzji może nastąpić za 

pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej 

(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /43emu4tg7l/skrytka,  

e-mail: paulina.przybylek@lubuskie.uw.gov.pl, faksem - 95 785 17 54, telefonicznie - 

 95 785 17 66).  
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