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Zarzad Osiedla SADUL
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

W zwiazku z pismem mieszkanców ulic: E. Jankowskiego, Sumaków, M. Roli
oraz Mirtowej w osiedlu Sadul. w sprawie kwalifikacji ulicy Mydlarskiej na odcinku od
ul. Mirtowej do ul. Sumaków, Wydzial Infrastruktury

dla Dzielnicy Wawer Urzedu

m.st. Wawer uprzejmie informuje, ze ulica Mydlarska na przedmiotowym

odcinku

byla i jest droga wewnetrzna stanowiaca wlasnosc osób fizycznych.
Jednoczesnie
Miasta

wyjasniamy,

Stolecznego

zakwalifikowanych

Warszawy

ze zgodnie z
z dnia

Uchwala Nr 245 Rady Narodowej

26.05.1988

r., zawierajaca

wykaz

ulic

do kategorii lokalnych dróg miejskich, ul. Mydlarska byla zaliczona

do kategorii dróg gminnych na odcinku o dlugosci 900 ~., czyli od ul. Lucerny do
ul. Mirtowej (co wykazane jest na mapie opracowanej systemem Geo-map).
Zgodnie

z art. 73 ustawy z dnia

13 pazdziernika

1998 r. -

Przepisy

wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna (Oz U Nr 133, poz. 872 z
pózno zm.), nieruchomosci
Skarbu

Panstwa

pozostajace

lub jednostek

w dniu 31 grudnia

samorzadu

terytorialnego,

1998 r. we wladaniu
nie stanowiace

ich

wlasnosci, a zajete pod drogi publiczne staja sie z mocy prawa wlasnoscia Skarbu
Panstwa lub wlasciwych jednostek samorzadu terytorialnego.
Nadmienic nalezy, ze odcinek ul. Mydlarskiej od ul. Mirtowej do ul. M.Roli
(tj. dz. ew. 62/31,62/40

z obrebu 3-11-32 oraz dz. ew. 33 i 1/1 z obrebu 3-11-41), nie

jest objety uchwala Nr 245,

czyli nie posiadal statusu drogi publicznej w dniu

31.12.1998 r.
Wydzial Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer Urzedu m.st. Warszawy uprzejmie
informuje, ze w zwiazku z powyzszym art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
nie ma zastosowania w odniesieniu do przedmiotowych dzialek.
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Opracowano systemem GEO-MAP.

Skala 1 : 5000. Wydrukowal(a)

: rsalamonczyk dnia: 2014.01.16 godz: 8:56:36.
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