
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.216.2015.15 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594, ze zm.) 

orzekam 

nieważność uchwały Nr VII/57/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) 

Uchwała Rady Miejskiej Turku została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 maja 2015 r. 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje :

  

Na sesji w dniu 29 maja 2015 r. Rada Miejska Turku podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje 

w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

Z brzmienia powyższego przepisu wynika konieczność uprzedniego wystąpienia do właściwego zarządu 

powiatu o opinię w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zapoznania się z nią przez 

radę gminy. W momencie podejmowania uchwały rada gminy powinna już zatem dysponować stosowną 

opinią zarządu powiatu. Nie stanowi spełnienia tego wymogu samo tylko wystąpienie o opinię. Ratio legis 

wskazanego przepisu polega po pierwsze na umożliwieniu wypowiedzenia się zarządu powiatu w kwestii 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, a po drugie na zapewnieniu możliwości zapoznania się z tą 

opinią przez radę gminy. Nie ma przy tym znaczenia czy opinia ta jest pozytywna czy negatywna. 

Zaznajomienie się z nią jest jednak wymagane przed podjęciem uchwały. 

Z ustaleń organu nadzoru wynika, iż rada gminy, podejmując przedmiotową uchwałę, opinii zarządu 

powiatu nie posiadała. Nie została ona przekazana organowi nadzoru wraz z uchwałą, jak również 

nie została wskazana ani w uzasadnieniu, ani w treści samej uchwały. 

Należy zatem stwierdzić, iż nie została dochowana procedura podjęcia przedmiotowej uchwały określona 

w art. 7 ust 2 ustawy o drogach publicznych, co uznać należy za istotne naruszenie prawa, skutkujące 

koniecznością wydania niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 4028



Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody 

Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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