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WPlYnEio do Kancelarii dnia

17, 01, 1077 szanowny Pan

rrlt rolest Bernard Strzoda
Wydzial Przewodnicz}cy Rady Miejskiej

Czerwionka - Leszczyny

Interpelacja
W sprawie ustalenia przebiegu granic dzialki drogowej

S zanownl, Pan i e Przewodni a7 Wy-,

w imieniu wlaScicieli dziatek o nastgpuj4cych numerach geodezyjnych : 13561115,

13571115,1358/l lioraz l359lll5 zwracam sig z uprzejmq proSb4 w sprawie ustalenia

przebiegu granic dzialki drogowej (7 5 6 I 117) p oprzez okreSlenie punkt6w
grautcznych. Z retacjiw{ascrcreli wynika, 12 dzialka drogowa zostala czgsctowo

zajgtapod uprawy polowe, co uniemoZliwia im prawidlowy dojazd do swojego

terenu.

Z wyrazqti szacunlan
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Cze nrvio n k a-Leszczyny, 07 .02.2022 r.

8R.0003.04.2022

Radny
Rady Miejskiej
w Cze nruio nce- Leszczynach
Gabriel Bregula

przez Biuro Rady w miejscu

W zwiqzku z otrzymanq interpelacjq w sprawie wznowienia znak6w
granicznych dla dzialki o nr geodezyjnym 7561117 z obr. Przegqdza
informuje, co nastgpuje.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wlaScicielem
pzedmiotowej parceli od 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Slqskiego
nr NWXV.7532.1.525.2012 stwierdzajqcej nabycie z mocy prawa.

Dzialka ta zostala nabyta jako dojazd do teren6w niezabudowanych,
nie jest zaliczona do kategorii dr6g publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 22016 r., poz.144O ze
zm.) i jako taka stanowi jedynie drogg dojazdowq do nieruchomoSci
przylegtych.

Poniewa2 dzialka nr 7561117 stanowi jedynie geodezyjnie u2ytek dr
(droga), nie jest ujgta w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako droga publiczna, nie jest zaliczona do kategorii dr6g
gminnych ani lokalnych, nie jest r6wnie2 ujgta w metryce drogi, nie mo2e byd
traktowana jako ce! publiczny zgodnie z ustawowymi przeslankami.

Wznowienie granic dla powyilszj nieruchomo6ci nie ma podstaw
prawnych z uwagi na brak przeslanek.

Otzymujq:
1) adresat - ptzez Biuro Rady,
2) Biuro Rady w miejscu,
3) aa.


