
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/521/2017 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 2 a ust. 3 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), Rada Miasta 

Tarnobrzega uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/106/03 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 czerwca 2003 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych skreśla się pkt 20 (ul. Dąbrowa). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

 

Dariusz Bożek  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 stycznia 2018 r.

Poz. 307



Załącznik do uchwały Nr XLIX/521/2017 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 8 listopada 2017 r. wpłynęła skarga Wojewody Podkarpackiego do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na uchwałę Nr XI/106/03 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. W skardze Wojewoda Podkarpacki zarzuca, że Rada Miasta 

Tarnobrzega niezgodnie z prawem zaliczyła ul. Dąbrowa w Tarnobrzegu do kategorii dróg gminnych i w tej 

części uchwała (załącznik nr 1 pkt 20) rażąco narusza regulacje art. 2 a ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy o drogach 

publicznych. Organ skarżony- Rada Miasta, obowiązana jest udzielić odpowiedzi na skargę. Prezydent Miasta 

ustosunkował się do treści skargi i podniósł, że w wyniku analizy prawnej skargę należy uznać za uzasadnioną. 

W dacie podejmowania zaskarżonej uchwały obowiązywał dodany z dnia 1 stycznia 1999 r. art. 52 pkt 2 do 

ustawy o drogach publicznych. Przepis ten ustanowił strukturę własności dróg publicznych stanowiąc, że drogi 

wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu i gminy. 

Ulica Dąbrowa przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie została zaliczona do kategorii drogi gminnej  

co spowodowało, że w/w ulica mimo że na nieruchomości oznaczonej nr 973 nie mogła zgodnie 

z obowiązującym przepisem zostać skomunalizowana decyzją Wojewody potwierdzającą prawo własności 

gminy. Brak przez gminę Tarnobrzeg prawa własności przedmiotowej drogi, wywiera taki skutek prawny, że 

nie może być zaliczona do kategorii dróg gminnych, ponieważ niezbędnym warunkiem do zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych, jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga 

taka przebiega. W oparciu o przedstawiony stan prawny przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały 

zmierzający do usunięcia wady prawnej zaskarżonej uchwały. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały 

eliminującej ul. Dąbrowa z kategorii dróg gminnych spowoduje, że postępowanie skargowe stanie się 

bezprzedmiotowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 
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