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Warszawa, 14 marca 2018 roku 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 

w sprawie:  uzupełnienia odpowiedzi na interpelację nr 490/2017 z dnia 20 października 2017 

roku dotyczącej 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 zwracam 

się z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 490/2017 z dnia 20 października 2017 roku 

dotyczącej wyjaśnienia kwestii zaliczenia ul Mirtowej do kategorii dróg gminnych. 

W odpowiedzi na interpelację nr 490/2017 nie odniesiono się do kwestia zaliczenia ulicy Mirtowej w 

całości jako drogi publicznej przy jednoczesnym braku uregulowania kwestii własnościowych działek 

znajdujących się pod tą ulicą, w tym m.in. działki 58/2 z obrębu 3-11-32. Bardzo proszę o wyjaśnienie 

dlaczego ulica Mirtowa została zaliczona do kategorii dróg publicznych, skoro miasto nie jest 

właścicielem wszystkich działek pod tą ulicą?  

W związku z prowadzoną w Urzędzie Dzielnicy Wawer regulacją stanów prawnych nieruchomości 

zajętych pod drogi publiczne objęte Uchwałą nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 26 maja 1988 roku i wydanymi decyzjami potwierdzającymi nabycie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego z dnia 1 stycznia 1999 roku w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku  - 

Przepisy wprowadzające ustawy, bardzo proszę o informację czy ulica Mirtowa również może być taką 

regulacją objęta? 

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie jakie są inne możliwości prawne uregulowania własności działek 

pod tą drogą publiczną poza tzw. specustawą oraz wyjaśnienie czy tzw. specustawa może być 

zastosowana do przejęcia na własność samorządu działki pod istniejącą drogą publiczną bez 

przeprowadzania dodatkowej inwestycji na danej działce? 

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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