
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzec~”zyp1bspolitej Polskiej w związku z art. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. 9śz.7tJ. 2018 poz. 870) wnosimy o rozpoczęcie
procedury zmiany obrębów geodezyjnych Głogowiec i Nowe Skoszewy w ten sposób, że:

1) wyłączenie z obrębu geodezyjnego Głogowiec działek nr 65/12, 65/15, 65/13
i 65/14;

2) przyłączenie do obrębu geodezyjnego Nowe Skoszewy działek nr 65/12, 65/15,
65/13 i 65/14 obecnie znajdujących się w granicach obrębu geodezyjnego
Głogowiec;

Niniejszą petycję składamy interesie społecznym w celu:
1) doprowadzenia ewidencji gruntów i budynków zgodnej z przynależnością społeczną

właścicieli działek nr 65/12, 65/15, 65/13 i 65/14 obecnie znajdujących się
w granicach obrębu geodezyjnego Głogowiec;

2) doprowadzenia ewidencji gruntów i budynków do stanu, w którym obecna
rzeczywistość w zakresie podawania adresu zamieszkania (adres Głogowiec 17
podawany jest jako Nowe Skoszewy 29D) będzie zgodna ze stanem faktycznym.

Społeczność lokalna, jaką jest sołectwo jest najmniejszą jednostką w strukturze
samorządu gminnego. To tutaj są formułowane lokalne potrzeby społeczne, które
przekazujemy „dalej” jako wnioski do realizacji.

W Zebraniu Wiejskim w Nowych Skoszewach uczestniczyli między innymi
mieszkańcy sołectwa Boginia - wsi Głogowiec, którzy zgłosili sprawę konieczności zmiany
obrębów geodezyjnych i tym samym adresów ich działek z wsi Głogowiec na wieś Nowe
Skoszewy.

Uzasadnienie

Właściciele działek nr 65/12, 65/15 oraz 65/13 są związani społecznie z mieszkańcami
wsi Nowe Skoszewy. Ponadto, choć wskazane powyżej działki znajdują się o obrębie
geodezyjnym Głogowiec Gmina Nowosolna, to jedyny w obecnej chwili do nich dojazd
prowadzi przez wieś Nowe Skoszewy i działkę nr 65/14, wskazane działki nie mają żadnego
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połączenia drogowego ze wsią Głogowiec i z obecnych planów Gminy Nowosolna
nie wynika, aby takie połączenie drogowe zostało wykonane (wybudowane).

Bardzo duży problem poj awia się w przypadku służb ratowniczych czy kurierów
pocztowych — podmioty te nie mogą bez pomocy lokalnych mieszkańców zlokalizować
położenia posesji np. Głogowiec 17 — często dla sprawnego dojazdu jest podawany adres
Nowe Skoszewy 29D.

Mieszkańcy zarówno Nowych Skoszew, jak i Głogowca widza potrzebę dokonania
zmian geodezyjnych, jak wskazano w niniejszej petycji i zmiany te aprobują,
co odzwierciedlają wnioski mieszkańców mieszkańców zgłaszane podczas zebrań wiejskich.

Tak więc zasadnym jest wniosek o rozpoczęcie procedury zmiany obrębów
geodezyjnych Głogowiec i Nowe Skoszewy

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych
osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
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