Miasto Grajewo
Urząd Mias ta Grajewo

Informacje i ogłoszenia

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji mieszanki mineralno
asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym na działce nr 4981/2
przy ulicy Inwestycyjnej w Grajewie”.
2018-11-13 13:38:10

Czytaj więcej
Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
2018-11-08 14:39:16

Czytaj więcej
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektu
liniowego gazociągu średniego ciśnienia na terenie obejmującym działki o nr
ewidencyjnych 3125, 3130/1, 3130/2 na terenie położonym przy ul. Magazynowej w
Grajewie.
2018-11-07 15:03:04

Czytaj więcej
Protokół z otwarcia w dniu 06.11.2018 r. ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe dotyczące dostawy wiaty przestankowej o wartości szacunkowej poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 tys. euro netto.
2018-11-07 14:43:28

Czytaj więcej
Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze specjalista ds wdrażania produktu w referacie pozyskiwania środków
2018-11-07 10:56:00

Czytaj więcej
Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze specjalisty ds wdrażania produktu w Referacie Pozyskiwania Środków
Urzędu Miasta Grajewo
2018-11-07 08:47:04

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 30 października 2018 r. dotyczące
braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym na działce nr 4981/2
przy ulicy Inwestycyjnej w Grajewie”.
2018-11-05 09:10:14

Czytaj więcej
Ogłoszenie wyników naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Grajewo w terminie do 10
października 2018 r.
2018-10-31 13:01:48

Czytaj więcej
Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze specjalista ds wdrażania produktu w referacie pozyskiwania środków
2018-10-18 15:09:45

Czytaj więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni
słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej
funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o
nr geod.3464 – lokalizacja 1 położonej na terenie miasta Grajewo, obręb Grajewo”.
2018-10-18 14:56:26

Czytaj więcej
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