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Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych - ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek
Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie
Treść obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych - ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i
Kościelnej w Wasilkowie jest do pobrania, jako załącznik, w pliku poniżej.
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