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CZESTOCHOWA

Czestochowa dn. 2010-08-19

WU 70400/6/12/10

dotyczy: sytuacji prawnei ul. Krancowej.

W nawiazaniu do pisma Rady Dzielnicy Mirów z dnia 26 lipca 2010 r.

(kserokopia w zalaczeniu) dotyczacego wyjasnienia stanu prawnego

ul. Krancowej - Miejski Zarzad Dróg i Transportu po przeanalizowaniu

obowiazujacych aktów prawnych, dokumentów oraz map ewidencyjnych

stwierdza, co nastepuje:

Zgodnie z uchwala Nr 144/~II/99 Rady Miasta Czestochowy

z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg

gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Czestochowy,

w zalaczniku do uchwaly w poz. nr 395 wymieniona jest ul. Krancowa.

W zwiazku z powyzszym w mysl zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z pózno zm.)

ulica zaliczona do kategorii dróg gminnych jest droga publiczna.

ul. Krancowa przebiega na terenie nieruchomosci gruntowych oznaczonych

jako dzialki nr 7/1 k.m. 204 oraz 5/1 k.m. 205. Jak wynika z zapisów ksiegi

wieczystej nr 14341 wlascicielem w/w nieruchomosci jest Zwiazek

Komunalny Gmin d/s Wodociagów i Kanalizacji w Czestochowie.

W zwiazku z powyzszym droga zostala oznakowana jako droga wewnetrzna,

co w efekcie spowodowalo interwencje Rady Dzielnicy Mirów.
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Ustawione oznakowanie ulicy

w sprzecznosci z obowiazujaca

do gminnych dróg publicznych.

2

jako drogi wewnetrznej pozostaje

uchwala zaliczajaca przedmiotowa ulice

W celu rozwiazania powstalego problemu oraz uwzgledniajac uwagi

zawarte w pismie Rady Dzielnicy Mirów dotyczace utrzymania statusu

ul. Krancowej jako drogi publicznej, zwracamy sie z uprzejma prosba

o pilne rozwazenie mozliwosci przejecia na rzecz Gminy Miasto Czestochowa

w/w nieruchomosci, oraz poinformowanie nas o zajetym stanowisku.

J.5.

Zalacznik:

1) kserokopia pisma Rady Dzielnicy Mirów

Do wiadomosci:

Rada Dzielnicy Mirów
ul. Rozdolna 5.
42-202 Czestochowa
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