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Zapytanie w sprawie ustanowienia drogi publicznei

W interesie wta6cicieli dzialek potoionych w solectwie przegqdza boczna ul.
Powstafic6w od skrzy2owania nr. 15 w kierunku 14 p prosze odpowiedi na
nastqpujqce pytania.

L'Czy planuje siq na ww. odcinku ustanowid drogq publicznq i kiedy to nastgpi.

2' Czy wtaiciciele kt6rzy juz dokonali podziat6w nieruchomofui mogA ubiegai
siq o wyptatq za grunt wydzielony pod drogq publicznq.

Z wyrazamiszacunku

e^fuG,t"
Radny Rady Miejskiej

W Czerwionce - Leszczynach

I

{



l,



BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWI O N 1(/A- L E SZCZY N Y

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
tel. 32 429 59 11 , 32 429 59 34, fax 32 431 17 60

www.czenryionka-leszczyny. pl, e-mail : ka@czenvionka-leszczyny.com.pl

#
CZERWIONKA.TESZCZYNY

ZLOLA SUKCESU

8R.0003.27.2019

Czenrionka-Leszczy ny, 09.04.20 1 9 r.
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W odpowiedzi na .interpelacjQ w sprawie ustanowienia drogi publicznej,
informuiq iz, na odcinku orogi, kt6rego dotyczy zapytanie, zapisamimiejscowego planu zagospodaLwania 'przestrzennego 

Gminy i Miasta
czenryionka - Leszczyny zatwierdzonego ucirwalq Rady trii"ist iel w czenruionce- Leszczvnach z dnia 26 wrzesnia 2oo2 r. Nr rxiS nooz odro.itnq-i o=. gr..
woj sl z dnia 8 ristopada 2oo2 r, Nr 77 poz. z.i+iiapranowano przebieg drogio oznaczeniu KD - teren dr6g iulic powiaiowych igminnych. '-.---

..Dalszym etapem zgodnie z ustawq. o drogach-publiiznych art. 7 ust. 2, jest
zaliczenie drogi do kategorii dr6g gminnychl co nastqpuje w drodze uchwalyrady gminy po zasiqgniqciu opinii *t"s.i*"go zarzqdu powiatu, wrazz ustaleniem na podst. art. 7 ust. 3 wzmiank6wanej ustawy jej przebiegu

Przesrankq koniecznq oo-Jtutetz.legg podiqcia ptzez radq gminy ww.uchwaly o zaliczeniu drogi do kategorii diog grinny"n jest legitymowanie siqprzez gminq prawem wlasnosci do grunt6*, po kt6rych droga irkirii="biega,wynika to z przepisu art. 2 a ust. 2 ustawy z'dnia 21 marca-19g5 r. o drogachpublicznych (t.j. Dz.U.22018 r., poz.20'68 ze zm.), w Swiele kt6rego drogiwojewodzkie, powiatowe i gminne' stanowiq *ir.-noil il#;;goiJror=qo,
wojewodztwa, powiatu lub gminy.

w zwiqzku z tym, wyzej wymienione etapy bedq mo2riwe po wydziereniugeodezyjnym nieruchomoscl bzqcych *. pr.i" offiwym oraz nabyciu prawawlasnodi do dzialek drogowycn pizezgming.
z uwagi na to iz, gmina w pierwslel rbejnosci reguruje stan prawny dr6gzakwalifikowanych.juz jako drogi pubricine -'grinn", na dzien diisielszy nieplanuje sig reguracji stanu prawnego tego odcini, oro-gi 
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Ponadto informuje i2, wtasciciere ktorzy dokonari juz podziar6wnieruchomosci, gdzie w wyniku podziatu powstatyt ziilxi przeznaczone zgodniez zapisami planu zagospodarowania [rzestrzennego poo drogg pubricznq,mogE ubiega6 sig o wyptatg odszkodoy?nia ., iriJjetq. ,o"y"i r[i, pr=".Gminq i Miasto Czenuionka-Leszczyny dzialkg OrogoG.
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