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Informacja związana z przebudową ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie
Burmistrz Wasilkowa informuje, że w związku z zamiarem przebudowy ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie,
wykonywany jest projekt inwestycji. W związku z tym mieszkańców wymienionych ulic mogą odwiedzać projektanci
branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, czy telekomunikacyjnej.
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Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce
2018-08-13 08:31:18

Czytaj więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości wypowiedzenia się
co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie
zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia
warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr S19
Kuźnica – Korycin, część 2: Sokółka – Korycin, z obwodnicą Sokółki, wariant 5:
Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz”
2018-08-10 13:11:54

Czytaj więcej
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Wasilków
2018-08-10 08:18:46

Czytaj więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wszczęciu postępowania w
sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla potrzeb
określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi
krajowej nr S19 Kuźnica – Korycin, część 2: Sokółka – Korycin, z obwodnicą Sokółki,
wariant 5: Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz"
2018-07-13 14:33:52
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Czytaj więcej
Informacja dotycząca wyników II-go przetargu pisemnego na sprzedaż ciągnika
PRONAR
2018-05-08 15:23:02

Czytaj więcej
Drugi pisemny przetarg nieograniczonym na sprzedaż ciągnika Pronar 320AMK (ZGK)
2018-04-20 13:39:03

Czytaj więcej
Ogłoszenie ZGK w Wasilkowie o wyniku przetargu pisemnego na sprzedaż ciągnika
Pronar
2018-04-12 08:36:30

Czytaj więcej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego marki PRONAR, wersja 320AMK, data
pierwszej rejestracji 2010
2018-03-26 15:02:35
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Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku o postępowaniu dot. projektu
robót geologicznych w pasie projektowanej drogi S-19
2018-01-22 15:00:00
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