
Straszyn, dnia 06.08.2012 r. 

Marek Wiergowski 

członek Rady Sołeckiej w Straszynie 

ul. Marsa 11 

83-010 Straszyn 

tel. 783 391 499 

 

Sz. P. 

mgr inż. Mariusz Stankiewicz 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Powiecie Gdańskim 

ul. Wojska Polskiego 16  

83-000 Pruszcz Gdański 

tel. 58 683-54-11 

faks 58 683-54-06 

e-mail: pinb.pruszcz@gda.winb.gov.pl 

 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą związaną z wyjaśnieniem zakresu 

odpowiedzialności dewelopera firmy "Komers International" oraz Urzędu Gminy w 

Pruszczu Gdańskim dotyczącym infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej na Osiedlu 

Modre i Modre II w Straszynie.  

  

 W powyższej kwestii istnieją rozbieżne opinie i interpretacje prawne. Wg interpretacji 

opinii prawnej z dnia 24.04.2012 r. zleconej przez firmę "Komers International" stwierdzono iż z 

datą uprawomocnienia się decyzji w sprawie podziału nieruchomości, w następstwie, którego 

zostaje wydzielona droga publiczna (gminna), następuje przejście prawa własności wydzielonej 

działki na Gminę. Od tej daty Gmina jako właściciel jest odpowiedzialna za utrzymanie 

nieruchomości i zobowiązana jest do ponoszenia związanych z tym kosztów. Wydzielenie działki 

pod drogę publiczną (gminną), powinno prowadzić do przyznania jej takiej kategorii. Wówczas 

na zarządcy drogi gminnej, którym jest - wójt (burmistrz, prezydent miasta) ciąży szereg wyżej 

opisanych obowiązków obejmujących między innymi działania inwestycyjne. W przypadku gdyby 

wydzielona działka uznana była za drogę wewnętrzną wówczas również Gmina, jako właściciel 

nieruchomości zobowiązana jest do jej budowy, remontu i utrzymania, a zatem powinna 

przewidzieć środki na ten cel. Dotychczasowy właściciel nieruchomości, która z mocy prawa 

przeszła na rzecz Gminy w drodze podziału nie jest natomiast zobowiązany do ponoszenia 

kosztów utrzymania tej działki, ani podejmowania działań inwestycyjnych w zakresie budowy 

drogi gminnej, czy też wewnętrznej." 

 

 Z tego rodzaju interpretacją prawną nie zgadza się Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim. 

W odpowiedzi na moje zapytanie Zastępca Wójta Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim Andrzej 

Bożyk podał m.in., że urządzenia tj. istniejące oświetlenia uliczne, nawierzchnie dróg, 

kanalizacje deszczowe itd. nie zostały przekazane na rzecz Gminy i w związku z tym nie mamy 

podstaw do ich utrzymania. Nie posiadamy również wiedzy, czy dla tych dróg po wybudowaniu 

na nich w/w urządzeń i nawierzchni udzielone zostało pozwolenie na użytkowanie przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim. 

 

 Oba w/w pisma przesyłam w załączeniu. 

 

 W związku z pojawiającymi się coraz częściej uszkodzeniami samochodów na 

wyboistych drogach oraz awariami instalacji kanalizacyjnej Osiedla Modre i Modre II konieczne 



jest wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności firmy "Komers International" oraz Urzędu Gminy w 

Pruszczu Gdańskim. 

 

Reasumując uprzejmie proszę o wyjaśnienie i odpowiedź na następujące pytania: 

 

1) Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim dokonał odbioru 

stanu technicznego dróg i kanalizacji wodno-ściekowej na ulicach Osiedla Modre i Modre II? 

Jeśli tak, to proszę o podanie daty i numeru decyzji zezwalającej na użytkowanie dróg i sieci 

kanalizacji sanitarnej na w/w osiedlach. 

 

2) Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej na w/w 

osiedlach? 

 

Z góry dziękuje za szybkie i konstruktywne ustosunkowanie się do sprawy.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Jestem mieszkańcem Osiedla Modre/Modre II i popieram powyższy wniosek: 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis 

 


