
 

 

OBWIESZCZENIE 
 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 2013-05-29 
 
 

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej ul. Wojska 

Polskiego w Krynicy Morskiej”. 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego            

(t.j. Dz.U. z 2013r.  poz. 267) 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 2008r. Nr 193 

poz. 1194 z późn. zm.),  

 

Obwieszcza się, że w dniu 2013-05-29,  na wniosek Burmistrza Miasta Krynica Morska, działającego 

w imieniu Gminy Miasta Krynica Morska, została wydana decyzja nr ZRID-2/13 (znak sprawy 

AB.710.2.2013.EA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi 

gminnej ul. Wojska Polskiego w Krynicy Morskiej”. 

 

Wykaz działek objętych liniami rozgraniczającymi obszar dla projektowanej drogi gminnej:                                                                                                                                 

28/4 (28/36, 28/37), 28/26 (28/34, 28/35),  28/27 (28/40, 28/41),  28/28,  28/32,  28/33 (28/38, 28/39), 

29/6, 29/26 (29/53, 29/54, 29/55), 29/28 (29/58, 29/59), 29/43 (29/56, 29/57), 29/49, 29/52, 686/17 

(686/20, 686/21, 686/22),  714/7, 748, 749 (749/1, 749/2), 766 - obręb geodezyjny Krynica Morska 

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po 

podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki włączone do pasa drogowego) 

 

Z treścią decyzji nr ZRID-2/13 z dnia 2013-05-29, 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 i piątki w godzinach od 7
30

 do 15
30 

 oraz   w środy  w godzinach od 8
00

 do 

16
00

.  W czwartki wydział nieczynny dla interesantów. 

 

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. 

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

     

 

    Z up. STAROSTY 

      Mgr inż.  Barbara Ogrodowska 

        Wicestarosta 

     

    

 

  

 


