Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie o wydaniu postanowienia związanego z pozwoleniem
wodnoprawnym w związku z rozbudową drogi Nr 676
Treść obwieszczenia w pliku do pobrania poniżej.
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Lista stron
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce
2020-01-14 15:11:59

Czytaj więcej
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wasilków
2020-01-14 15:10:36

Czytaj więcej
Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 05.03.2019 r. w sprawie zmiany
ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.04.2017 r., znak:
AR.6740.3.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
2019-03-05 13:58:50

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.30.2018
2019-02-06 12:31:41

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia
27.04.2017 r., znak: AR.6740.3.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
obejmującej budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów raz z kładką nad rzeką Supraśl,
przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji
deszczowej, sieci energetycznej oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i sieci
gazowej na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej
(drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego

(drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”,
zlokalizowanej na działkach o nr ewid. : 561, 3688, 1388/1, 1387/1, 3686, 2543, 3682/6,
3681/2, 3682/1, 1373/1, 1584/16, 3689/1, 3681/3 – obręb 13 Wasilków, jed. ewid. m.
Wasilków, w części dotyczącej budowy kładki nad rzeką Supraśl zlokalizowanej na
działkach 3886, 3688, 3689/1, 2543, 3681/3- obręb 13, jedn. ewid. m. Wasilków.
Czytaj więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego znak: DIT-III.7430.27.2018 z dnia
01.10.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalności decyzji znak: DIT-III.7430.27.2018 z dnia 10.09.2018 r.
zatwierdzającej „Projekt prac 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”
2018-10-05 11:02:50

Czytaj więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji z dnia
19.09.2018 r. znak: DIT-III.7430.27.2018 zatwierdzającej „Projekt prac 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”
2018-10-01 12:05:59

Czytaj więcej
Sprzedaż auta pożarniczego z OSP Wasilków
2018-09-06 10:24:35

Czytaj więcej
Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej
Nr 1394B – droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze od km rob. 0+000 do km rob.
0+967,02 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
2018-08-23 09:37:28

Czytaj więcej
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot.
jakości wody w Rybnikach
2018-08-21 15:23:56

Czytaj więcej
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