
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III. 4131.2.5.2014.LM 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 5 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 ze zm.), stwierdzam nieważność uchwały nr L/308/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

30 września 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej, 

z powodu istotnego naruszenia prawa. 

UZASADNIENIE  

Rada Powiatu Krapkowickiego na sesji w dniu 30 września 2014 r. podjęła uchwałę nr L/308/2014 w spra-

wie pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej. 

W podstawie prawnej powołała się m.in. na art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 mar-

ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 

W kwestionowanej uchwale Rada Powiatu Krapkowickiego postanowiła pozbawić drogę powiatową  

Nr 1828 O kategorii drogi powiatowej. 

 Po dokonaniu analizy prawnej, organ nadzoru stwierdził, iż przedmiotowa uchwała została podjęta,  

z istotnym naruszeniem art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, co stanowi konieczność wyeliminowania 

wadliwego aktu z obrotu prawnego. 

Z brzmienia art. 10 ust. 1 ustawy wynika, iż organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej ka-

tegorii jest organ właściwy do jej zaliczenia. Pozbawienie drogi kategorii dokonuje się w trybie właściwym  

do jej zaliczenia (art. 10 ust. 2 ustawy). Ponadto pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż 

do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Jednocześnie pozbawie-

nie drogi posiadanej przez nią kategorii może nastąpić jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej 

kategorii z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania (art. 10 ust. 3 ustawy). 

Zgodnie z powyższym przepisem, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii może nastąpić w dwóch 

przypadkach: 

1) gdy wraz z pozbawieniem dotychczasowej kategorii, droga zostaje zaliczona jednocześnie do nowej kategorii; 

2) gdy następuje wyłączenie jej z użytkowania. 

Zatem, ustawodawca wyraźnie określił, iż pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku 

wyłączenia drogi z użytkowania, możliwe jest jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do innej kategorii. 

Wprowadzone przez ustawodawcę zasady dotyczące pozbawienia statusu drogi powiatowej obligują, bowiem praw-

nego dysponenta drogi do zachowania odpowiedniej procedury warunkującej zmianę jej kategorii. 

Z treści zapisów analizowanej uchwały wynika, że Rada Powiatu Krapkowickiego pozbawiła drogę powia-

tową, znajdującą się na terenie gminy Gogolin, Nr 1828 O kategorii drogi powiatowej, bez jednoczesnego zali-

czenia do innej kategorii. W ocenie organu nadzoru, takie działanie przesądza o wyraźnej sprzeczności z prze-

pisami prawa obowiązującego w przedmiotowym zakresie. Takie rozwiązanie powoduje, że zarządca tej drogi 

pozostawia ją bez zaliczenia do nowej kategorii, (nie wyłącza jej również z użytkowania), a zatem nie wypełnia 
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dyspozycji normy prawnej wynikającej z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych i tym samym narusza 

obowiązujące przepisy prawa. 

W związku z powyższym niespełnieniem przez Radę Powiatu Krapkowickiego wymagań wynikających 

wprost z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadnionym jest stwierdzenie nieważności wskazanej 

powyżej uchwały. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie. 

W myśl art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie 

może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opol-

skiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

  

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor  

Wydziału Nadzoru i Kontroli 

 

 Barbara Bieluszewska 
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