
 

 

AB.6740.152.D.2022.JN                   Police, 15 czerwca 2022  r. 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO 

 

Mając na uwadze brzmienie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735                               

z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Dobra, reprezentowanej przez Zbigniewa 

Woźniaka, w dniu 15 czerwca 2022 r. Starosta Policki wydał decyzję Nr 532/2022,  

znak: AB.6740.152.D.2022.JN, o pozwoleniu na budowę: 

- sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód 

deszczowych, 

- sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, zasilaniem przepompowni 

i drogą dojazdową do zbiornika, 

oraz 

- przebudowę istniejącej nawierzchni ul. Kolorowej, 

oraz likwidację kolizji polegającej na: 

- przebudowie istniejących odcinków sieci gazowej, 

- przebudowie istniejących odcinków kabli elektroenergetycznych eN i SN, 

- przestawieniu do nowej lokalizacji słupów solarnych, 

- likwidacji istniejących rowów przydrożnych, 
 

do realizacji na terenie działek nr ewid. 302/96, 302/318, 302/431, 302/435, 302/460, 

302/461, 336 (ul. Kolorowa), 503, położonych w Mierzynie, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra. 

 

Z uwagi na potencjalnie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości usytuowanych przy 

wyżej przywołanych działkach (w rejonie ul. Kolorowej) położonych w Mierzynie, obręb 

Mierzyn 3, gm. Dobra, właścicieli tych nieruchomości uznano za strony przedmiotowego 

postępowania administracyjnego. 

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej 

decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach przy 

ul. Tanowskiej 8 w Policach – pok. 223. 

Bezpośrednia obsługa klientów Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Policach odbywa się w dniach:  

- w poniedziałki w godzinach 7:30 - 15:30  

- w czwartki w godzinach 7:30 - 15:00. 

Kontakt telefoniczny możliwy w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 7:30 - 15:30 

Sprawę prowadzi główny specjalista Jolanta Malak-Niedworok, nr tel.: 91 43 28 119,                                    

e-mail: niedworok@policki.pl 

W dniach 3 czerwca 2022 r. – 20 czerwca 2022 r. sprawę prowadzi podinspektor Joanna 

Cindziras nr tel.: 91 43 28 119, e-mail: cindziras@policki.pl 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie niniejsze uważa 

się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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