URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Olsztyn, dnia 05.05.2020 r.
Znak sprawy: OK.1431.109.2020
Nr dokumentu: 50404.05.2020-W

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 08.04.2020 r. (data wpływu do Urzędu:
20.04.2020 r.) w sprawie udostępnienia informacji publicznej w podanych kwestiach,
niniejszym informuję:
Ad 1. W ciągu ostatnich 10 lat Gmina Olsztyn zawarła cztery transakcje nabycia od
podmiotów niepublicznych nieruchomości, które zajęte były pod drogi zaliczone do kategorii
dróg publicznych. Przedmiotowe transakcje zestawione są w poniższej tabeli.
L.p
1.
2.
3.
4.

Data
transakcji
14.06.2010
10.03.2011
08.12.2011
15.12.2016

Cena

Kategoria drogi

Nr drogi

Nazwa ulicy

6307,40 zł
nieodpłatnie
4995,00 zł
8280,00 zł

gminna
gminna
powiatowa
gminna

G-319011N
G-303016N
P-1971N
G-301018N

ul. Świtycz-Widackiej
ul. Ostróżki
ul. Jagiellońska
ul. Sokola

Wymienione drogi gminne G-319011N, G-303016N i G-301018N zostały zaliczone
do kategorii dróg publicznych na podstawie Uchwały Nr XXXI/416/04 Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych na obszarze Miasta Olsztyn (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko
Mazurskiego z dnia 15 września 2004 r. nr 127 poz. 1624).
Natomiast w odniesieniu do ul. Jagiellońskiej zgodnie z art. 103 ustawy z dnia
13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowe drogi krajowe i wojewódzkie,
nie wymienione w ust. 1 cyt. ustawy stały się drogami powiatowymi z mocy ustawy - w tym
droga nr 1971N w skład której wchodzi miedzy innymi część ul. Jagiellońskiej.
Jednocześnie informuję, że dane ewidencyjne nieruchomości (tj. obręb, nr działki, nr
księgi wieczystej) zawarte są w operacie ewidencyjnym (katastrze nieruchomości) do których
dostęp określa art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 276). Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) ,,przepisy ustawy nie naruszają
przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji
będących informacjami publicznymi’’, w związku z czym dane te nie podlegają udostępnieniu
w trybie dostępu do informacji publicznej.
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Ad 2. W odpowiedzi na pytanie nr 2 zawarte w Pana wniosku informuję, że Gmina Olsztyn
nie prowadzi obecnie spraw dotyczących nabycia nieruchomości zajętych pod drogi zaliczone
do kategorii dróg publicznych.
Ad 3. Odnosząc się do pytania nr 3 informuję, że w okresie ostatnich 10 lat podejmowane
były przez Radę Miasta Olsztyna uchwały na mocy których drogi leżące na terenie Gminy
Olsztyn uzyskały kategorię drogi publicznej. W załączeniu przesyłam treść przedmiotowych
uchwał.
Ad 4. W odpowiedzi na pytanie nr 4 w załączeniu przesyłam wykaz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w ostatnim
dziesięcioleciu, na mocy których, nieruchomości dotychczas przeznaczone na cele
niedrogowe, uzyskały przeznaczenie na drogi publiczne – KD.
Z poważaniem
DYREKTOR WYDZIAŁU
Sławomir Bernat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem:
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/345564/klauzula_informacyjna_o_ochronie_danych_osobowych/

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wydział Organizacji i Kadr
3. aa.

