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Dot.: lnterpelacji BRM.0003.8.2019 z dnia 12.03.2019 w sprawie drogi dojazdowej do posesji
polozonych przy ul. Wiczlinskiej 117 w Gdyni.

Odpowiadajqc na Pana interpelacjq uprzejmie informujq, 2e postanowienia
obowiqzujqcego dla analizowanego terenu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 2205 czq$ci dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlitiskiej
itzw. Wielkiej Roli, przewidujq rozwiqzania, okre6lajqce mozliwy spos6b zapewnienia dziaNkom
nr 2339 i 2399 (adresy dzialek odpowiednio: Wiczlitiska 117A i 117E) dostgp do drogi
publicznej. Przywolany plan wskazuje na potrzebq wykonania dojazdu do obszaru, w kt6rym
znajduje siq dzialka nr 2339 od ciqgu pieszo-jezdnego i ustala na ten cel rezerwq terenowq
oznaczonqjako strefa planistyczna 43 KDW-X, zal dla dziaNki nr 2399 dojazd planowany jest
od drogi wewngtrznej z ustalonq w MPZP na ten cel rezerwq terenowE oznaczonqjak karta
terenu nr 42 KDW. Obie dzialki bedq miaty w ww. spos6b po6redni dostgp do planowanej
w MPZP drogi publicznej oznaczonej jako 36 KD-D 112. Nale2y przy tym mie6 na uwadze,2e
plan miejscowy nie reguluje faktycznego i prawnego dostgpu nieruchomoSci do drogi
publicznej.

Do czasu wybudowania pzez gming dr6g, pod kt6rq rezerwowane sE

tereny
planistycznej
w strefie
36 KD-D 112, 43 KDW-X oraz 42 KDW zgodnie z ustaleniami ww. planu
miejscowego nr 2205, wlaSciciele nieruchomo6ci muszq we wlasnym zakresie podjq6 starania
o zapewnienie dojazdu do wNasnych dziaNek, korzystajqc z prawnie dopuszczalnych form,
zarowno administracyjno-prawnych, jak i cywilnoprawnych. WlaSciciele dzialek zobowiqzani sq
ustali6 zasady korzystania zarowno ze stanowiqcych wNasno66 Gminy Miasta Gdyni
nieruchomo6ci gruntowych oraztak2e ze stanowiqcych wlasno6c os6b prywatnych dzialek i we
wlasnym zakresie dokona6 zmiany zagospodarowania odpowiednich czq5ci dzialek w celu
uzyskania oczekiwanego przez inwestora standardu doi6cia i dojazdu do posesji wlasnej
w r62nych warunkach pogodowych do czasu wybudowania drogi przez gming.
Czerpiqc m.in. z uzasadnia do wyroku Naczelnego Sqdu Administracyjnego
z dnia 24.08.2011 sygn. Akt I OSK 1423110 informujg, 2e na organie gminy nie ciqzy
obowiqzek wydania zarzqdzenia dotyczqcego budowy, czy te2 ,,udro2nienie" drogi
w okreSlonym miejscu i terminie na wniosek strony. Sq to zadania fakultatywne z zakresu
zarzqdzania i gospodarowania mieniem gminnym, kt6rych realizacja wymaga uprzedniego
zaplanowania okre5lonych na ten cel Srodkow w budzecie gminy. Gmina za po6rednictwem
swoich organ6w samodzielnie decyduje o kolejnoSci i terminie zaspakajania zbiorowych
potrzeb wsp6lnoty samorzqdowej, w tym o koniecznoSci i terminie budowy dr6g.
zadanie zostanie wpisane na listg potrzeb
Jednocze6nie informujemy, 2e
inwestycyjnych Miasta.

