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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Mosinie 

 

W odpowiedzi na pisemne zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego z dnia 05 marca 

2020 r. dotyczące terenu przylegającego w Dymaczewie Nowym do istniejącej drogi gminnej 

położonej na działce ewidencyjnej nr 38 informuję, iż: 

1. Droga gminna położona na wyżej wymienionej nieruchomości nie jest drogą 

projektowaną. Jest to istniejąca droga, która dodatkowo w podjętej przez Radę 

Miejską w Mosinie uchwale nr XIII/98/03 z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2003 r. nr 165. poz. 3080) jest oznaczona jako droga dojazdowa. Plan 

miejscowy przewiduje jedynie niewielką korektę jej szerokości w zakresie granicy 

z czterema działkami ewidencyjnymi o nr 37, 36, 33 oraz 32 obr. Dymaczewo 

Nowe, która to z kolei posiada nieuregulowany stan prawny i stanowi teren dawnego 

cmentarza ewangelickiego. Ewentualne poszerzenie nie zmieni zasadniczo 

parametrów tej drogi. 

2. Należy zaprzeczyć twierdzeniu zawartym w zapytaniu, że „nadanie nazwy może 

spowodować częściową legalizację i roszczenia użytkowników tego terenu”. Jak 

wskazano powyżej jest to istniejąca od lat droga gminna, która stanowi dojazd do 

nieruchomości sąsiadujących z nią, bez względu na sposób w jaki one są 

wykorzystywane. Jest to również jeden z dwóch możliwych dojazdów do przystani 

MKŻ. 

3. Do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek właściciela działki ewid. 46/6 

obr. Dymaczewo Nowe, na którym znajduje się pobudowany budynek 

sklasyfikowany w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów i 

budynków jako „pozostały budynek niemieszkalny”. Budynek jest również 



wkreślony na mapy ewidencyjne przez wyżej wymieniony organ. Zgodnie z art.  47a  

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)  do zadań gminy należy ustalanie numerów 

porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i 

adresów. Ponadto zgodnie z art. 47a ust. 4 pkt 5 dane adresowe to dane określające 

numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków 

przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi (…). Wobec 

takiego brzmienia cytowanych przepisów prawa Burmistrz Gminy Mosina jest 

zobowiązany ustalić numer porządkowy w odpowiedzi na złożony wniosek 

właściciela. Żaden przepis prawa nie reguluje natomiast zależności pomiędzy 

nadaniem nazwy drodze, a jej parametrami czy sąsiedztwem tej drogi. W sytuacji, 

gdy Rada Miejska w Mosinie nie podjęła stosownej uchwały Burmistrz Gminy 

Mosina będzie zmuszony ustalić numer porządkowy dla nieruchomości przyległej 

do tej drogi jako pierwszy wolny numer dla wsi Dymaczewo Nowe, czyli 

„Dymaczewo Nowe nr 1” bez wskazania nazwy ulicy. 

4. W pozostałym zakresie odpowiedź zostanie udzielona oddzielnym pismem. 

 

 

Z up. Burmistrza 
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