
UCHWAŁA NR XVI/86/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Kielcach, Rada Miejska w Nowej 
Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej i wyłącza się z użytkowania drogę gminną nr 352060T Nowa Słupia 
ul. Ogrodowa, zlokalizowaną na działce nr ewid. 1346 w miejscowości Nowa Słupia.

§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w §1, zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr XVI/86/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 26 września 2019 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm) organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy
do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy pozbawienie drogi jej kategorii
dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Dla dróg gminnych, zgodnie
z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, pozbawienie drogi jej kategorii następuje w drodze uchwały rady
gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ww. ustawy, 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. Należy zatem stwierdzić, iż z obecnie
obowiązujących przepisów ww. ustawy o drogach publicznych wynika generalna zasada, iż pozbawienie drogi
publicznej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
Wyjątek od tej zasady stanowi wyłączenie drogi z użytkowania. Jest zatem możliwe pozbawienie drogi
kategorii i niezaliczenie do innej, lecz konieczne jest w takim przypadku wyłączenie z użytkowania.

Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zaprezentowaną
w odpowiedzi na interpelację nr 11907 w sprawie możliwości przekwalifikowania drogi publicznej na drogę
wewnętrzną) „(…) wyłączenie z użytkowania oznacza znaczące ograniczenie jej dla ruchu drogowego
i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Oznacza to zatem, że droga publiczna po
wyłączeniu z użytkowania może stać się drogą wewnętrzną z ograniczeniem ruchu drogowego (…)”.

Dla pozbawienia drogi gminnej nr 352060T Nowa Słupia ul. Ogrodowa kategorii drogi gminnej
i wyłączenia jej z użytkowania uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu Kieleckiego, Uchwała nr
61/267/2019 z dnia 18 września 2019 r.

Droga gminna nr 352060T Nowa Słupia ul. Ogrodowa, zlokalizowana na działce nr ewid. 1346 obręb
Nowa Słupia jest drogą ślepą, bez przejazdu. Pełni funkcję drogi dojazdowej jedynie do kilku nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, pozbawienie kategorii gminnej w/w odcinka i wyłączenie go
z użytkowania jest uzasadnione.
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