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Zappanie
W sprawie moiliwafci poQczenh ul. ffarutowiunirzul- tlwcrconq

Szanowny Panie Przewodniczacy,

W imieniu zainteresowanych mieszkafic6w sktadam zapytanie w sprawie
mo2liwoici potqczenia ul. Narutotricza w Leszczynach z ul. Dworcowq w
Pneggdry. To pat4czenie kcrrystnie wptynqtaby na preemieszczanie siq
mieszkaricdw.

Zw1razami szacunku

eaurierhe.,1f
Radny Rady Miejskiej

W Czerwionce - Leszczynach

,

i

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWIONKA.LESZCZYNY

@

44-230 Czewionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
tel. 32 429 59 11,324295934,tax32431 17 60
www.czerwionka-leszczyny.pl, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl

CZERwlONKA.LESZCZYNY

ZIOZA SUKCESU
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8R.0003.49.2019
Radny Gabriel Bregula
przez Biuro Rady w miejscu

W

odpowiedzi

na

w

sprawie mo2liwo6ci po+Eczenia
ul. Narutowicza w Leszczynach z ul. Dworcowq w Przegqdzy, informujq i2,

z

zgodnie

interpelacjQ

zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

i

Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujqcego obszar w obrgbie
Leszczyny i Przeggdza, zatwierdzonego uchwalq rady Miejskiej w Czerwionce-

Gminy

Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. Nr XLI)U540/18 na odcinku, kt6rego
dotyczy zapytanie zaplanowano przebieg drogi o oznaczeniu KDL - teren drogi
publicznej klasy,,lokalna".

Na dziei dzisiejszy okolo 64% powierzchni pasa drogi zostalo wydzielone

zgodnie

z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; wlasno6c

gminy stanowi za6 okolo 27o/o powie'zchni nieruchomosci wydzielonych pod
pas drogi. W stosunku co do dalszych 32% powierzchni pasa drogi, bgdqcego

we wlasnoSci osoby prywatnej, sE prowadzone rozmowy i kwestia ta bgdzie
regulowana

w miarg

mo2liwoSci bud2etowych na rok 2019 umowq

w formie

aktu notarialnego. Pozostale 41o/o powie'zch ni pasa drogowego, musi zostac
w wiqkszo6ci wydzielone geodezyjnie zgodnie z obowiqzujqcym mpzp;
dotyczye to bgdzie 9 dzialek geodezyjnych.

Odnoszqc

sie dalej do

mo2liwoSci polqczenia

ul.

Narutowicza

z ul. Dworcowq trzeba powiedzie6, i2 istniejq dwie mo2liwo6ci rozwiqzania tej
kwestii:

-

jednq z nich jest mozliwosi skorzystania przez wlascicieli nieruchomosci
poto2onych przy ,,lqczniku" ul. Narutowicza z ul. Dworcowq z art. 98 ust.

1 ustawy o
zgodnie

z

gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 2018 poz. 121)

kt6rym

-

dzialki gruntu wydzielone pod drogi publiczne:

gminne, powiatowe, wojew6dzkie, krajowe - z nieruchomoSci, kt6re.1
podzial zostal dokonany na wniosek wla6ciciela, przechodzq, z mocy
prawa odpowiednio na wlasno56 gminy, powiatu, wojew6dztwa lub
Skarbu Paistwa z dniem, w kt6rym decy4a zalutierdzajqca podzial stala
sie ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Zgodnie z pkt 3

art. 98 za

dzia+ki gruntu

odszkodowanie

w

o

kt6rych mowa

w ust. 1, przysluguje

wysoko5ci uzgodnionej migdzy wlaScicielem lub

u2ytkownikiem wieczystym a wlaSciwym organem,

-

drugq mo2liwo6ciq jest wykorzystanie przez gmine art. 97 ust. 3 pkt

1

ww. ustawy, tj. wykonanie z urzgdu realizujqc cel publiczny podzial6w
geodezyjnych majqcych na celu wydzielenie czq6ci nieruchomoSci pod
drogg publicznq o symbolu KDL.

Powy2sze rozvtiqzanie zwiqzane
geodezyjnych

z

z

wykonaniem przez gming podzial6w

uwagi na realizacjq celu publicznego mo2e bye planowane

w ramach przyszlych bud2et6w.

