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Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 14 kwietnia 2022 r., który do biura 

Rady Powiatu w Policach wpłynął w dniu 15 kwietnia 2022 r., przekazany 

pismem przez Pana Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Policach w dniu 15 kwietnia 2022 r., a także mając na uwadze brzmienie § 63 

ust. 1 i 2 Statutu 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 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), informuję, co 

następuje. 

Budynek nr 11K o pow. użytkowej 1.353,64 m
2
 stanowi własność Skarbu 

Państwa i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa, na terenie 

byłego przejścia granicznego w Lubieszynie. Przedmiotowy budynek spełnia 

funkcję „niemieszkalną” i położony jest w strefie koncentracji komercyjnych 

funkcji usługowych powiązanych z obsługą ruchu drogowego lokalnego                           

i tranzytowego. Dodatkowo budynek znajduje się w bezpośrednim położeniu                  

z drogą krajową nr 10 relacji Szczecin-Pasewalk.  

Z uwagi na lokalizację budynku tj. miejsce przygraniczne oraz jego stan 

techniczny zakwaterowanie w nim osób i przeznaczenie go na cele mieszkalne 

jest niemożliwe. Obiekt nie jest wyposażony w żadne media i wymaga remontu, 

bez którego może stanowić zagrożenie dla przebywających w nim ludzi. Ponadto, 

przedmiotowy budynek przeznaczony jest do sprzedaży.   

  Do zadań organu należy racjonalne gospodarowanie zasobami nieruchomości 

poprzez podejmowanie takich decyzji, które służyć będą zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb obywateli przy jednoczesnym zapewnieniu,                                    

że zagospodarowana nieruchomość jest zgodna z jej przeznaczeniem i funkcją.  

Zarząd Powiatu w Policach wychodząc na przeciw sytuacji kraju związanej                         

z napływem ludności z objętą wojną Ukrainy podjął działania mające na celu 

udostępnienie dwóch budynków Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” 

położonych w Podgrodziu. Dodatkowo, Stowarzyszenie zobowiązało się                                

do partycypacji w kosztach ogrzewania budynków, które zostałyby przeznaczone 

dla uchodźców z Ukrainy. Zadeklarowało także, możliwość zatrudnienia osób                           

w „Podgrodzkim Domu Seniora”. 

 
 STAROSTA 

                                                                                                   Andrzej Bednarek 



 

        

 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 

2. ST 

3. SW 

4. SC 

5. SP 

6. Wydział EK 

 

 
 


