Starosta Policki

Police, dnia 8 marca 2021 r.

Pani
Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego
DP.0003.2.2021.MS
Odpowiadając na Pani wnioski z dnia odpowiednio 21 i 23 oraz 24 lutego
2021 r., które do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynęły w dniach
odpowiednio 23 oraz 24 lutego 2021 r., a także mając na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2
Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5468) oraz art. 244 i
247 w związku z art. 237 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z późn. zm.), informuję, co następuje.
W dniu 3 marca 2021 r. Wydział Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego
w Policach dokonał protokolarnego przekazania pasów drogowych nw. dróg powiatowych na
terenie Powiatu Polickiego w celu wykonania w marcu remontów cząstkowych masą asfaltową
otaczaną na gorąco:
1) droga powiatowa Nr 3916Z Szczecin – Bezrzecze – Wołczkowo, czas remontu ok. 2 dni;
2) droga powiatowa Nr 3927Z odcinek Szczecin – Ustowo – Kurów – Siadło Dolne – Siadło
Górne, czas remontu ok. 4-5 dni;
3) droga powiatowa Nr 3925Z odc. Szczecin – Warzymice, czas remontu ok. 2-3 dni;
4) droga powiatowa Nr 3920Z Dołuje – Stobno, czas remontu ok. 2 – 3 dni;
5) droga powiatowa Nr 3922Z Stobno – Mierzyn, czas remontu ok. 1 dzień;
6) droga powiatowa Nr 3914Z ul. Asfaltowa, Nr 3936Z ul. J. Piłsudskiego,
Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna – czas remontu ok. 3 dni.
Harmonogram prac w kolejnym miesiącu ustalany będzie w ostatnich dniach marca z
uwzględnieniem bieżącej sytuacji na drogach. Jednocześnie zaznaczam, że czas realizacji prac
może ulec wydłużeniu z uwagi na np. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
takich jak ujemne temperatury powietrza lub opady deszczu i śniegu. Wydział Dróg
Publicznych przy ustalaniu kolejności wykonywania remontów cząstkowych bierze pod uwagę
stan techniczny drogi oraz natężenie ruchu na danej drodze; z tego powodu drogi powiatowe Nr
3919Z Kościno – Dołuje oraz Nr 3909Z Rzędziny – Buk będą remontowane w kolejnych
miesiącach.
Na oryginale właściwy podpis
Andrzeja Bednarka Starosty Polickiego

Otrzymują do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SP

