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Fraszka, 18.11.2021r

Rada Gminy Rudniki

SZ.R.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Marchewka

Adwokat Zbigniew Kitaj grodzki
pełnomocnik

adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka
Adwokat Zbigniew Kitajgrodzki
ul. 3 Maja 42, 46-320 Fraszka

W imieniu Pani Leokadii Łużak, pełnomocnictwo w załączeniu, działając na podstawie art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 ust, l Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o petycjach, Z [Dz.U. 2018 póz. 870] wnoszę o podjęcie koniecznych czynności związanych z
ustaleniem nowej drogi publicznej w miejscowości Faustianka, względnie podjęcie przed
dokonaniem właściwych czynności, działań faktycznych mających na celu umożliwienie dojazdudo nieruchomości mojej Mocodawcyzni. Jak wynika z analizy stanu faktycznego, właściciele
nieruchomości tamże zlokalizowanych, szczegółowo określeni w pismach złożonych już w tut.
urzędzie i pozostających w jego zasobach, sygn akt OSZP.6872.4.2016, na cele dojazdu do
swoich nieruchomości wykorzystują ich części. Powyższe ma miejsce z uwagi na okoliczność, iżdawna droga gminna nr 23 od ponad 50 lat nie istnieje, przez co w sprawie do czynienia mamy z
nieustalonym stanem w zakresie dostępu do drogi publicznej, stanowiąc obecnie o zwyczajowymwykorzystywaniu obecnie istniejącego ciągu komunikacyjnego.

Przypomiiieć należy, iż drogą publiczną nie jest każda droga ogólnodostępna lecz tylko taka,która w drodze uchwały Rady Gminy otrzymała kategorię drogi gminnej. Jak przyjmuje utrwalonew tym zakresie orzecznictwo sądów administracyjnych konieczną przesłanką skutecznego podjęcia
przez radę gminy uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się



przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega. Skoro żaden przepis
nie przewiduje automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz
jednostki samorządu gminnego z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii
dróg gmim^ych to oczywistym jest, że już przed podjęciem uchwały, działki, przez które droga
gminna ma przebiegać, muszą stanowić własność gminy.

Powyższe jest istotne gdyż zgodnie z ustawą o drogach publicznych do zarządcy drogi (w
tym przypadku gminy) należy między innymi opracowywanie projektów planów rozwoju sieci oraz
planów finansowania budowy, przebudowy, remontu i utrzyinania dróg, nabywanie nieruchomości
pod pasy drogowe, pełnienie funkcji inwestora. W świetle powyższych ustaleń nie budzi
wątpliwości, że rada gminy ma co nąjnmiej prawo (o ile nie obowiązek) do tego, aby w ramach
obowiązków pianistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i
infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg
publicznych. Planowane drogi mogą także przebiegać po gruntach prywatnych, o ile taka
lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego jej
władztwa. Z kolei na podstawie art. 8 w/w ustawy drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place
przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i
niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa,
remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do
zarządcy terenu, na lctórym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku -do właściciela
tego terenu.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, w przypadku nabycia nieruchomości
niemającej dostępu do drogi publicznej brak jest możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę. Wymóg posiadania dostępu do drogi publicznej przez meruchomość przewidują przepisy
prawa budowlanego. Dostęp ten musi być faktyczny jak i prawny. Co więcej, dostęp do drogi
publicznej ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy dana działka nie została objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennym i kiedy przed rozpoczęciem procedury uzyskania pozwolenia na
budowę konieczne jest uzyskanie decyzji WZ. Zgodnie z art. 61 ust. l pkt. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzemiym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w
przypadku łącznego spełnienia wskazanych w tym przepisie przesłanek, wśród których wymienia
się właśnie dostęp do drogi publicznej. Oznacza to, że brak prawnego dostępu do drogi publicznej
uniemożliwia nie tylko samo uzyskanie decyzji WZ, ale w dalszej kolejności uzyskania pozwolenia
na budowę, a tym samym znacząco utrudni realizację planowanej inwestycji.

W tym stanie rzeczy utrzymywanie fikcyjnego stanu, polegającego na przyjmowaniu
istnienia drogi nr 23 (w sytuacji gdy ona nie spełnia ona przesłanki faktycznego istnienia) w
połączeniu z przesłanką braku władztwa gminy w zakresie drogi wewnętrznej obecnie użytkowanej,
prowadzi do powstania niezgodności w zakresie wydawanych odnośnie wskazanych nieruchomości
decyzji. Utrzymywanie w dalszym ciągu fikcyjnego stanu skutkować może powstaniem
potencjalnych roszczeń z tego tytułu.

W znaczeniu powyższego nie tylko mieszkańcy tej części wsi Faustianka są zobligowani do
podjęcia działań w przedmiocie prawnego i faktycznego ustalenia przebiegu drogi, ale również
powyższe spoczywa na właściwym organie gminy. Dodatkowo kwestia potrzeby uregulowania tej
sprawy nie dotyczy wyłącznie wskazanych mieszkańców, ale z uwagi na wykorzystywanie tej
drogi przez mieszkańców Zytniowa, Chwił i innych wsi jako ciągu komunikacyjnego znajduje
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także uzasadnienie w zaspokojeniu ich interesów. Podkreślić raz jeszcze należy, że na gminiespoczywa obowiązek polegający na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególnościw zakresie gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.
Niniejsza petycja zmierza do podjęcia wiążących ustaleń co do kwestii rozwiązaniaistniejącego stanu bez ingereiicji organów stojących na straży właściwego wykonywania przezjednostki samorządu terytorialnego zadań jednostkom tym przynależnym. Oczywistym jest,że kwestia uregulowania istniejącego stanu potencjalnie stanowi o poniesieniu określonychkosztów, jednal<żc zapewnienie właściwego dostępu do drogi publicznej wprost tego wymaga.Do dnia dzisiejszego w sprawie niniejszej nie zostały poczynione żadne ustalenia przez organwykonawczy gminy stąd też złożenie petycji w sprawie do Rady Gminy Rudniki jestuzasadniuone.

Niewestionowanym jest w sprawie, że moja Mocodawczyni w sposób swobodny inieskrępowany do swojej nieruchomości dojechać nie inoże z uwagi na stan drogi dojazdowej.Naruszone są \v tym wypadku jej prawa zwiqzane z posiadaniem nieruchomości na tereniegmiuy. Wnoszę więc równocześiiie o dokonanie czynności faktycznych, które umożliwią tendojazd.

Proszę o przedstawienie nieniejszej petycji na posiedzeniu Rady Gminy Rudniki i udzielenieodpowiedzi w sprawie.

Załączniki:
l. odpis pełnomocnictwa
2. dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
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Kancelaria Adwokacka Adwokat Zbigniew Kitajgrodzki
siedziba; ul. Marka Hłaski 7, 57-300 KłodzkoFilia Fraszka: ul. 3 Maja 42, 46-320 Fraszka, Filia Kluczbork, ul. Mickiewicza 25, 46-200 Kluczbork

502 361 854, fax 74 865 88 27
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Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
www.pkobp.pl • tel. 800 302 302 tub +48 (81) 535 60 60*/**informacje sq dostępne po poprawnym załogowaniu w serwisie telefonicznym** opłata zgodna z taryfq operatora
-słr 15i

Bank Polski

właściciel: KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ZBIGNIEW KITAJGRODZKI
data wydruku: 2021-12-09 g.12:09

Przelew z rachunku Szczegóły transakcji zleconej do realizacji

Numer rachunku

Data waluty

Data operacji

Opis

Typ transakcji

Kwota

26 1020 3668 0000 5102 0374 6757
2021-12-09

2021-12-09

Rachunek odbiorcy:
25 8909 1045 0050 0500 1661 0004
Odbiorco :

URZĄD GMINY RUDNIKI
Tytuł: OPŁATA SKARBOWA OD PEŁNOMOCNICTWA
Przelew z rachunku

-17,OOPLN

Dokument elektroniczny sporzqdzony no podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bantsowe(Oz.U. Nr 140 z 1997 roku, póz. 939 z późniejszyini zmiunaini).Nie wymaga pieczqtki ani podpisu. strono 1/1
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