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Interpelacja
Podstawa prawna nadania numerów posesjom przy ul. Brzegowej 3A - 3O
Szanowna Pani,
Rozmieszczenie posesji i warunki zabudowy są podstawowym elementem strategicznym w kontekście
rozwoju Gminy. Jest to również bardzo istotny czynnik przy wyborze miejsca zamieszkania, ponieważ w
znacznym stopniu wpływa na jakość życia. Naturalnym więc wydaje się fakt, że mieszkańcy oczekują od
władz Gminy konsekwentnego stosowania się zasad opisanych w Planie Miejscowym w przypadku
wydawania pozwoleń na budowę i nadawania numerów działek.
Kierunek, w którym zmierza sposób zabudowy na terenie Gminy niepokoi wielu mieszkańców, którzy
obawiają się pogorszenia jakości życia i bezpieczeństwa spowodowanych powstawaniem większej liczby
lokali mieszkalnych na małych, niezgodnych z założeniami Planu Miejscowego działkach.
Przykładem haniebnego braku poszanowania dla planów miejscowych ma inwestycja przy ul.Brzegowej.
gdzie na pojedynczej działce bez wydzielenia drogi publicznej wybudowano 16 budynków mieszkalnych
zgrupowanych po jednej stronie działki, tak by spełnić wymagania dotyczące minimalnej powierzchnia
biologicznie czynnej przy wykorzystaniu pustej części działki. Po zakończeniu inwestycji pusta część
oddzielona i wykorzystania ponownie — prowadząc do obejścia ustaleń planu miejscowego, a urzędnicy
zapomną że ta część działki stanowi powierzchnię biologicznie czynną dla już istniejących budynków.
Ponadto z braku dostępu do drogi publicznej nie jest aktualnie możliwy podział i wydzielenie działek
pod każdym z budynków — w pierwszej kolejności wymagane jest wydzielenie działki pod drogę,
dopiero po wydzieleniu działki pod drogę, będzie można wydzielić działki pod poszczególnymi

budynkami, nie można tego zrobić jednocześnie, ponieważ wydzielone działki nie mają jeszcze dostępu
do drogi publicznej.
Dz.U.2021.0.1899 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Art. 93.
Dopuszczalność podziału nieruchomości:
Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają
dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi
wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek
gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości
wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na
drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w
prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się w odniesieniu do
projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nieruchomości, o których mowa w art.
37 zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej ust. 2 pkt 6

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1.

W oparciu o jaką podstawę prawną nadano numery od 3A do 3O posesjom przy ul. Brzegowej?

2.

Czy do urzędu wpłynęły wnioski o podział działki 143205_5.0010.467? Jeśli tak proszę o
załączenie wniosku do odpowiedzi na interpelację.

3. Czy urząd przed wydzieleniem z działki 143205_5.0010.467 działek pod poszczególnymi
budynkami, będzie wymagał wydzielenia działki pod drogowej? Czy urząd będzie wymagał by
wydzielenie działki drogowej nastąpiło przed innymi podziałami?
Niniejsza interpelacja zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i zasługuje na rozpatrzenie. Na podstawie art. 39[1] ust. 1

ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, proszę o doręczenie pism w
formie elektronicznej na adres wskazany nagłówku.

