
 

 

STAROSTA NOWODWORSKI  

ul. gen. Władysława Sikorskiego  

82-100 Nowy Dwór Gdański                      

AB.710.1.2022.EŚ 
 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 2022-04-22 
 

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:  

„Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Morskiej i ul. Kanałowej z drogą wojewódzką 

502, polegająca na budowie ronda i budowie skrzyżowania dróg gminnych: ul. Portowej                           

i ul. Wiejskiej z drogą wojewódzką 502 w Nowym Dworze Gdańskim”, 

na działkach ewidencyjnych:    

nr:  48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1,  28,  27, 26/1, 12, 2, 1/13, 1/14, 1/51, 302/3, obręb ewid. 

0001 Nowy Dwór Gdański,  

nr:  1, 2/1, 2/3, obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański. 
 

Zgodnie z 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. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), 
 

obwieszcza się, że w dniu 2022-04-22, na wniosek Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, 

została wydana decyzja nr ZRID-1/2022 (znak sprawy AB.710.1.2022.EŚ), o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pod nazwą:  

„Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Morskiej i ul. Kanałowej z drogą wojewódzką 

502, polegająca na budowie ronda i budowie skrzyżowania dróg gminnych: ul. Portowej                           

i ul. Wiejskiej z drogą wojewódzką 502 w Nowym Dworze Gdańskim”, 

na działkach ewidencyjnych:    

nr:  48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1,  28,  27, 26/1, 12, 2, 1/13, 1/14, 1/51, 302/3, obręb ewid. 

0001 Nowy Dwór Gdański,  

nr:  1, 2/1, 2/3, obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański. 
 

1.1.Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego: 

     województwo pomorskie, powiat nowodworski:  

Jednostka ewidencyjna: 221002_4 Nowy Dwór Gdański  

 drogi gminnej ul. Morska (2349G): obręb ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański,                                  

działki nr: 1/2 [z 1], 48/2 [z 48]; 

 drogi gminnej ul. Kanałowa (2363G): obręb ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański,                      

działki nr: 33/2 [z 33], 32/5 [z 32/1], 45/1 [z 45]; 

 drogi gminnej ul. Portowa (178021G): obręb ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański,                       

działki nr: 12/14 [z 12];  

 drogi wojewódzkiej 502: obręb ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański,                               

działki nr: 48/1 [z 48], 45/2 [z 45], 35, 33/1 [z 33], 32/6 [z 32/1], 26/1, 12/13 [z 12], 302/4 

[z 302/3], obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański, działki nr: 1/1 [z 1], 2/1, 2/5 [z 2/3]; 
(*oznaczenia: w nawiasach kwadratowych […] podano numery działek przed podziałem, wg oznaczenia w katastrze 

nieruchomości. 

 

1.2.Wykaz nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone dla 

obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/ 

przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów 

(zajętych na czas realizacji w/w inwestycji), 
 

Jednostka ewidencyjna 22100_4,  Nowy Dwór Gdański,  

Obręb ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański, działki nr: 46/9, 46/8, 2, 45/3 [z 45], 27, 1/13, 1/14,  

1/51; 

Obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański,  działki nr: 2/6 [z 2/3]; 



 

 

Z treścią decyzji nr ZRID-1/2022 z dnia 2022-04-22, o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz załączonymi do niej materiałami można zapoznać się w Wydziale Architektury                    

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 23, pokój nr 8 - w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730  do 1530,                         

w środy w godzinach od 730  do 1630  oraz  w piątki w godzinach od 730  do 1430. 
 

Jednocześnie informuję, iż w związku z wprowadzeniem zasad ograniczających możliwość 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (koronawirusa), będących konsekwencją ogłoszonego 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w razie potrzeby zapoznania się z decyzją 

oraz planowanym zamierzeniem inwestycyjnym Starosta Nowodworski prosi o kontakt 

telefoniczny (55 247-36-68, 55 247-36-71 wew. 103 lub 133) lub mailowy 

(m.miszewski@nowydworgdanski.pl lub e.swigon@nowydworgdanski.pl) w celu ustalenia 

sposobu i terminu  zapoznania się z decyzją.   
 

Od w/w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej służy prawo wniesienia 

odwołania do Wojewody Pomorskiego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia 

publikacji niniejszego obwieszczenia. 
 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie przez obwieszczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                           Z up. STAROSTY 

                             mgr inż. Barbara Ogrodowska 

                                          Wicestarosta 
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