
AB.6740.4.144.2015.LW Gryfino, dnia 16 lipca 2015 r. 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
STAROSTY GRYFIŃSKIEGO 

 
 
 Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 687 z późn.zm./ Starosta Gryfiński zawiadamia, że na wniosek Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16, z dnia 19 września 2013 r., złożony 
przez pełnomocnika – pana Dariusza Skuzę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi 
gminnej – ulicy Opolskiej, z jednostronnym chodnikiem, zjazdami publicznymi 
i indywidualnymi, niwelacją terenu, budową ciągu pieszo jezdnego, budową kanalizacji 
deszczowej o średnicy od Ø 0,20 do Ø 0,50 m wraz z wylotem do rowy melioracyjnego, 
budową układu podczyszczania wód deszczowych, przebudową rowu melioracyjnego, 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 0,20m, przebudową istniejącej 
sieci wodociągowej Ø 100 mm, przebudową istniejącego przyłącza gazowego Ø 63 mm, 
budową sieci oświetleniowej i usunięciem kolizji z linią elektroenergetyczną, przebudową 
istniejącej sieci teletechnicznej UPC oraz budową kanału technologicznego w ramach 
przedsięwzięcia: „Budowa ulicy Opolskiej w Gryfinie” 
 Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wg katastru nieruchomości:  
a) w liniach rozgraniczających obszar przebiegu pasa drogowego – działki bez planowanego 

podziału: 
gmina Gryfino, obręb ewidencyjny Gryfino 2, działki nr: 90/1, 354/4, 387/6, 388/2, 
389/2, 459/2, 463/13, 

b) w liniach rozgraniczających obszar projektowanego przebiegu pasa drogowego działek 
planowanych do podziału: 

gmina Gryfino, obręb ewidencyjny Gryfino 2, działki nr: 41, 171/4, 354/3, 382, 387/5, 
389/3, 466/2, 466/7, 466/8 

c) w obszarze wynikającym z konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej 
 oraz dróg innych kategorii: 

gmina Gryfino, obręb ewidencyjny Gryfino 2, działki nr: 31, 38, 41, 90/2, 171/4, 189, 
354/1, 354/3, 382, 387/1, 387/3, 387/4, 387/5, 459/16, 461/2, 463/8, 463/14, 466/3, 466/4, 
473. 

 Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadamiam, 
że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się 
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
ul. 11 Listopada 16d, pokój nr 109, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.30-15.30, 
w terminie od dnia 21 lipca 2015 r. do dnia 4 sierpnia 2015 r. oraz wnieść ewentualne 
uwagi. 
 
 
 
 
 


