
UCHWAŁA NR LXIV/512/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców miejscowości Piotrowice 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z § 95 ust. 2 uchwały Nr LXII/549/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka - Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Postanawia się negatywnie rozpatrzyć wniosek z dnia 12.04.2022 r. złożony przez mieszkańców 
miejscowości Piotrowice dotyczący drogi zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Piotrowice. 

2. Szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

 W treści złożonego w dniu 12.04.2022 r. wniosku osoby będące mieszkańcami wsi Piotrowice 

zwrócili się do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z prośbą o interwencję dotyczącą wykonania drogi na 

działce nr 83 obręb Piotrowice, celem lepszego zaspokojenia ich potrzeb związanych z dojazdem do posesji 

prywatnej.  

 Powyższy wniosek podlega rozpatrzeniu przez adresata, tj. Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej.             

W dniu 8.08.2022 r. z treścią przedmiotowego wniosku oraz związaną z nim dokumentacją szczegółowo 

zapoznała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała oczekiwania autorów wniosku co do 

zasady za uzasadnione, jednakże na obecnym etapie sam wniosek nie może zostać zrealizowany. 

Mianowicie, wobec braku formalnego tytułu prawnego do działki nr 59/4 w Piotrowicach przysługującego 

Gminie Bystrzyca Kłodzka (właścicielami są nadal osoby fizyczne), w chwili obecnej, nie dostrzega się 

możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi stanowiącej dojazd do posesji nr 23                                                                   

w Piotrowicach, a także ewentualnego etapowania inwestycji poprzez wykonanie drogi na części innej 

nieruchomości gruntowej.  

  Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały pozostaje konieczne i uzasadnione.  
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