
                   

WOJEWODA ŚLĄSKI             Katowice, 2010-10-22 

          NP/II/0911/370/10 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 

stwierdzam nieważność 

 

uchwały Nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 

pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, jako niezgodnej z przepisem art. 10 ust. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 

115 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 i art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Miejska w Łazach na sesji w dniu 17 września 2010 r., przyjęła uchwałę 

Nr XLI/333/2010 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.  

Podstawę prawną do podjęcia uchwały w przedmiocie pozbawienia kategorii dróg 

gminnych stanowi art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, iż 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. 

Zgodnie z treścią § 1 uchwały Nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Łazach 

pozbawiono następujące drogi kategorii dróg gminnych: 

 drogę stanowiącą ul. Topolową w obrębie Grabowa, 

 drogę stanowiącą ul. Błojec do skrzyżowania z ul. Chechelską w obrębie Grabowa,  

 drogę stanowiącą ul. Chechelską do skrzyżowania z ulicą Leśną w obrębie Grabowa, 

Sołectwo Skałbania.  



Następnie na sesji w dniu 23 września 2010 r. Rada Powiatu Zawierciańskiego podjęła 

uchwałę Nr L/509/10 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej Nr 1733S ulic w 

Sołectwie Grabowa i Skałbania gmina Łazy. Na mocy § 1 cyt. uchwały zaliczono do kategorii 

dróg powiatowych następujące ulice:  

 Topolowa w obrębie Grabowa o długości 840 m,  

 Błojec do skrzyżowania z ulicą Chechelską w obrębie Grabowa o długości 1010 m,  

 Chechelska do skrzyżowania z ulicą Leśną w obrębie Grabowa, Sołectwo Skałbania o 

długości 2250 m.  

Organ nadzoru po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego uznał, iż uchwała Nr 

L/509/10 z dnia 23 września 2010 r. Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zaliczenia do 

kategorii drogi powiatowej Nr 1733S ulic w Sołectwie Grabowa i Skałbania gmina Łazy 

podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, co stanowiło przesłankę do stwierdzenia 

nieważności tej uchwały mocą rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr 

NP/II/0911/365/10. Jak wynika z ustaleń organu nadzoru oraz zgromadzonej w sprawie 

dokumentacji, tereny przez które przebiegają drogi nie stanowią wyłącznej własności 

powiatu.  

W związku z powyższym uchwała Nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 

17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych stała się 

bezprzedmiotowa. Ponadto należy dodać, iż pozostawienie w/w uchwały w obrocie prawnym 

spowoduje, iż od 1 stycznia 2011 r. drogi te nie będą należały do żadnej z kategorii dróg 

publicznych. A ponieważ zamiarem Rady Gminy i Rady Powiatu było, docelowo, zaliczenie 

tych dróg do kategorii dróg powiatowych nie można uznać, by zachodziły przesłanki do 

wyłączenia ich z użytkowania.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały należy uznać 

za uzasadnione i konieczne. 

 Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni 

licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

 

WOJEWODA ŚLĄSKI 
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