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Urz^d Gminy Pruszcz Gdanski informuje o podjeciu dzialan zmierzajacych do okreslenia
zasiegu (granic) i ustalenia powierzchni poszczegolnych solectw polozonych w gminie Pruszcz
Gdanski. Zakres tych dzialan zmierza do przygotowania uchwaty Rady Gminy, na mocy ktorej
zostanie ustalony i usankcjonowany prawnie zasieg poszczegolnych solectw.

Granice solectw : Bogatka, Borkowo, Cieplewo, Dziewiec Wlok, Krepiec, L^dowo, Mokry
Dwor, Przejazdowo, Radunica, Rokitnica, Roszkowo, Wislina, Wislinka, Zukczyn i Zulawka
pokrywaja^ sie z granicami obrebow geodezyjnych. Granice tych solectw sq. wiec ustalone
jednoznacznie, znany jest ich zasieg i powierzchnia. W zwiazku z powyzszym granice tych solectw
pozostana^ zgodne z granicami obrebow geodezyjnych.

W przypadku solectw funkcjonuj^cych w ramach jednego obrebu geodezyjnego, tj.
w obrebie Bystra — solectwa : Bystra Osiedle i Bystra Wies, w obrebie Jagatowo — solectwa :
Jagatowo, Swincz, Zulawa, w obrebie Juszkowo - solectwa : Bqdzieszyn, Borzgcin, Juszkowo,
Rekcin, Wojanowo, w obrebie Legowo - solectwa : L$gowo, Rusocin oraz w obrebie Straszyn -
solectwa: Arciszewo, Goszyn, Rotmanka, Straszyn, nalezy sprecyzowa<3 i ustalic zasieg dziafania
oraz obszar tych solectw w granicach wlasciwego obrebu geodezyjnego.

Taka regulacja pozwoli na rozwia^anie wielu problemow zwi^zanych z przypisaniem
polozenia dzialek do konkretnego solectwa, nadaniem numeracji nieruchomosci i sprawami
meldunko wymi.

Maj^c powyzsze na uwadze, w ramach konsultacji oraz uzgodnienia z Soitysami
i mieszkancami wsi, w zalaczeniu przesylamy mapke z propozycj^ ustalenia zasiegu
poszczegolnych solectw oraz z przyblizon^ powierzchni^ solectwa .

W celu zapoznania wszystkich mieszkancow z proponowanvmi granicami proszy o pilne
zwolanie zebrania wieiskiego. przedstawienie mapy na tym zebraniu oraz potwierdzenie
w protokole z zebrania wiejskiego. ze mieszkancv zapoznali sie z ninieisza propozycja.

Bardzo prosze o pisemn^ akceptacj^ lub ewentualne pisemne zgloszenie uwag w terminie
nie dluzszym niz 7 dni od daty zebrania wiejskiego.

Ostateczne zatwierdzenie przebiegu granic solectw nast^pi wraz z zatwierdzeniem nowych
statutow solectw.

W razie pytaii i wyjasnien bardzo prosze o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzedu
Gminy - Bogumila Dabrowska - pok. 24 - tel. 58 - 692-94-22 w godzinach pracy urzedu.
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