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Warszawa, 20 grudnia 2017 roku 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 

INTERPELACJA NR  ………… 

w sprawie: wyjaśnienia kwestii zaliczenia ul Mirtowej do kategorii dróg gminnych 

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku składam 

niniejszą interpelację w sprawie wyjaśnienia kwestii zaliczenia ul Mirtowej do kategorii dróg gminnych. 

Ulica Mirtowa, na całym swoim odcinku, została zaliczona do kategorii dróg gminnych na podstawie 

Uchwały Nr LXI/1737/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005 r. 

Zostało mi to potwierdzone m.in. w odpowiedzi na Interpelację nr 25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 

r., gdzie ul. Mirtowa jest wykazana jako droga zaliczona do kategorii dróg gminnych, publicznych.   

Z ustawy o drogach publicznych wynika, że jeśli miasto zalicza daną drogę jako drogę gminną, musi 

posiadać prawo własności do gruntów, po których ona przebiega. Uchwała o zaliczeniu danej drogi 

do kategorii dróg publicznych powinna być zatem poprzedzona przejęciem własności pasa 

drogowego. Jeśli uchwała miasta zalicza jakąś drogę do dróg gminnych, a miasto nie może wykazać 

się własnością gruntów, to jest to ciężkie naruszenie prawa, mogące prowadzić do unieważnienia takiej 

uchwały. 

Tymczasem działka nr 58/2 z obrębu 3-11-32, po której przebiega ulica Mirtowa, jest własnością 

prywatną, o czym zostałem poinformowany m.in. w odpowiedzi na Zapytanie nr 48 z dnia 24 maja 

2017r. w sprawie budowy chodnika w ulicy Mirtowej.  

Zwracam się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie kwestii zaliczenia ul. Mirtowej do kategorii dróg 

gminnych przy jednoczesnym braku uregulowania prawnego własności działek, po których ta droga 

przebiega, szczególnie w kontekście możliwości budowy chodnika na działce nr 58/2. 

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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