Dariusz Piontkowski
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
Biuro Poselskie: ul. Zwycięstwa 26 C, 15-703 Białystok, tel./fax (85) 652-24-09, 666 890 775
Dariusz.Piontkowski@sejm.pl

Białystok, 2018-04-24
Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Interpelacja
w sprawie nadawania nazw drogom prywatnym
Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedstawiciele samorządów terytorialnych

z

województwa podlaskiego, z prośbą o interwencje w sprawie nadawania nazw ulic z uwzględnieniem dróg
wewnętrznych.
W obecnym porządku prawnym, kwestie te reguluje art. 8. ust 1a ustawy o drogach publicznych,
który mówi, że „Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga
uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.” Przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego wskazują, że w przypadku braku zgody wszystkich właścicieli drogi
wewnętrznej, władze gminne mogą nadać jedynie numer budynku, a nazwa drogi nawiązuje do najbliższej
nazwanej drogi/ulicy publicznej. Nie zawsze uregulowane są kwestie własnościowe i wtedy praktycznie nie
można nadać nazwy drodze prywatnej, nawet gdyby większość właścicieli wyraziła na to zgodę. Ponieważ
budynki nie zawsze powstają w kolejności położenia, często w nadawanej numeracji powstaje chaos.
Dodatkowo czasami od drogi publicznej odchodzi kilka dróg prywatnych, co dodatkowo komplikuje
sytuację. Problem ten szczególnie nasilony jest w gminach położonych na obrzeżach dużych miast, gdzie
intensywnie rozwija się budownictwo indywidualne. Mając na uwadze powyższe, przedstawiciele
samorządów gminnych wyrażają głęboką obawę o życie i zdrowie mieszkańców gminy w sytuacji, w której
np. karateka pogotowia może mieć problem z lokalizacją właściwego adresu. Podobne problemy z
lokalizacją, mają także inne służby czy osoby szukające właściwego adresu.
W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1) Czy Ministerstwo Infrastruktury otrzymywało już podobne sygnały od przedstawicieli władz
samorządowych?
2) Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje podjąć działania, które mogłyby zmienić przepisy tak,
by możliwe było uregulowanie sprawy nadawania nazw także drogom prywatnym?
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