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Pani Małgorzata Lesiak
Sołtys sołectwa Nowe Skoszewy

Pani Elżbieta Prostańska
Sołtys sołectwa Boginia 
(wsie Boginia i Głogowiec)

dane do kontaktu: m.lesiak@o2.pl

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
(Dz. U. z 2018 poz. 870) Starosta Łódzki Wschodni zawiadamia, że petycja otrzymana w dniu 
31 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany obrębów geodezyjnych 
Głogowiec i Nowe Skoszewy, po szczegółowej analizie jej treści oraz analizie obowiązujących 
przepisów prawa, nie zostaje uwzględniona.

Zgodnie z treścią petycji, działki ewidencyjne 65/12, 65/15, 65/13 i 65/14 z obrębu 
ewidencyjnego Głogowiec położone są aktualnie na obszarze miejscowości o nazwie 
Głogowiec, co powoduje np. problemy dla służb ratowniczych z lokalizacją przedmiotowych 
nieruchomości. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) na obszarach wiejskich obręb powinien 
obejmować obszar wsi oraz przyległe do tej jednostki osadniczej i z nią związane obiekty 
fizjograficzne. W szczególnych przypadkach odrębnym obrębem może być część obszaru wsi 
w granicach sołectwa lub obszar wyodrębnionej organizacyjnie części Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Biorąc powyższe pod uwagę, ewentualna zmiana 
granicy obrębu ewidencyjnego dokonana przez Starostę musi spełniać wymogi tego 
przepisu, a więc nowy przebieg granicy obrębu ewidencyjnego powinien być zgodny 
z granicą miejscowości (wsi).

Ustalenie przebiegu granic jednostek pomocniczych gminy jest wyłączną 
kompetencją gminy, natomiast nadawanie adresów należy do zadań wójtów. Z tego względu 
zmiana granicy obrębów ewidencyjnych może być dokonana po przeprowadzeniu 
postępowań w tym zakresie, przez właściwe organy.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) 
sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

tel. +48 42 633 7191, +48 42 205 03 00 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
faks +48 42 632 93 11 www.lodzkiwschodni.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lodzi. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 
na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UEj 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie https:// bip.lodzkiwschodni.pl/
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