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UCHWAŁA NR XVII/145/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 maja 2021 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 470, 1087, 471, 2338, z 2019 r., poz. 2020, z 2021 r., poz. 54, 720) Rada Gminy Poświętne
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVI/137/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 1720).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiewski

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
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UZASADNIENIE
Na podstawie uchwały nr XVI/137/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 kwietnia 2021 r. Rada
zaliczyła do kategorii dróg gminnych, drogę położoną na działkach o numerach geodezyjnych 42 i 44, obręb
Brzozowo Chrzczonki, Gmina Poświętne, stanowiących własność Gminy Poświętne, przebiegającą od drogi
gminnej nr 107584B do działki o numerze geodezyjnym 21, obręb Chomizna.
W/w uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu
22 kwietnia 2021 r. pod poz. 1720. Na podstawie § 4 uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia tj. w dniu 7 maja 2021 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 470 z póź. zm) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi
z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą
od dnia 1 stycznia roku następnego.
Pomimo, iż uchwała nr XVI/137/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 kwietnia 2021 r. weszła
w życie z dniem 7 maja 2021 r. to wskazana w uchwale droga stanie się drogą gminną z dniem 1 stycznia
2022 r., stosownie do regulacji zawartej w art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Zgodnie z wyrokiem
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2011 r. sygn. akt I OSK 2012/10 „Terminy określone
w przepisie art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych dotyczą momentu zaliczenia drogi do określonej
kategorii lub pozbawienia drogi określonej kategorii i początku obowiązywania danej kategoryzacji,
a nie wejścia w życie uchwały, odnośnie którego miarodajną regulacją stają się przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.), w tym
zwłaszcza regulacja art. 4 ust. 1 tej ustawy.”
W związku z powyższym do początku obowiązywania kategoryzacji w/w drogi, co nastąpi z dniem
1 stycznia 2022 r. droga nie posiada kategorii drogi gminnej, co umożliwia obecnie Radzie Gminy podjęcie
uchwały uchylającej uchwałę nr XVI/137/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Uchylenie uchwały przez Radę Gminy nie stanowi pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii,
z jednoczesnym zaliczeniem do nowej kategorii, jak i wyłączenia drogi z użytkowania, gdyż droga w dniu
podjęcia uchwały uchylającej zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych nie posiada kategorii drogi
gminnej.
Stosowanie do postanowień art. 10 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych
pozbawienie kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii
właściwego zarządu powiatu.
W związku z powyższym Rada Gminy nie jest zobowiązana przy podejmowaniu uchwały uchylającej
do zachowania w/w procedury warunkującej zmianę kategorii drogi lub wyłączenia jej z użytkowania jako
drogi publicznej.
Po szczegółowej analizie sposobu korzystania z drogi, z uwagi na dotychczasowe przeznaczenie drogi,
która jest użytkowana przez osoby fizyczne na cele rolne, uzasadnione jest dalsze jej pozostawienie jako
wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

