
UCHWAŁA NR XXIV/17/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 
XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala co 
następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 
XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia, Rada Miejska 
w Nowej Słupi uznaje wniosek za zasadny z przyczyn określonych w załączniku. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi do zawiadomienia wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia wniosku. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Piasecki 
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Uzasadnienie

W związku z wnioskiem z dnia 09.12.2019 r. dotyczącym wprowadzenia zmian do Uchwały nr XII/61/15
Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015 r. polegających na pozbawieniu kategorii drogi gminnej
i wyłączeniu z użytkowania odcinka drogi gminnej nr 352079T, który zlokalizowany jest na działce nr
ewid. 1191/2 w msc. Nowa Słupia, organ przeanalizował dostępną dokumentację dotyczącą drogi gminnej
nr 352079T, stanowiącej wcześniej drogę powiatową nr 0637T.

Z dokumentacji dotyczącej przejęcia przez Gminę Nowa Słupia drogi powiatowej nr 0637T wynika, że
droga ta zlokalizowana była na działkach nr ewid. 1359, 1360/1 oraz 1191/2 obręb Nowa Słupia, co
potwierdza protokół przekazania PT Nr 13/2016 z dnia 27.06.2016 r. Organ przejmując drogę od Powiatu
Kieleckiego nie dokonywał szczegółowej analizy dotyczącej długości przedmiotowej drogi.

Z analizy stanu prawnego działki nr ewid. 1191/2 wynika, że została ona nabyta przez Powiat Kielecki na
podstawie umowy darowizny z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania ówczesnej drogi powiatowej nr
0637T a nie pod drogę powiatową.

Z analizy podejmowanych przez Radę Gminy Nowa Słupia Uchwał:

1) Nr XII/61/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz
zmiany Uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia,

2) Nr XII/60/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/54/13 Rady Gminy Nowa
Słupia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy
Nowa Słupia,

wynika, że droga gminna nr 352079T ma długość 930 m, co odpowiada jej przebiegowi przez dz. nr
ewid. 1359 oraz 1360/1 obręb Nowa Słupia, tj. od ul. Kieleckiej w Nowej Słupi (droga wojewódzka nr
756 Starachowice – Stopnica) do parkingu przed wejściem na teren ŚPN, t.j do granicy działki nr ewid
1360/1 obręb Nowa Słupia. Wobec powyższego, w opinii tut. organu, działka nr ewid. 1191/2 obręb Nowa
Słupia nie powinna wchodzić w skład drogi gminnej nr 352079T, a jedynie powinna być wykorzystywana
z przeznaczeniem na poprawę jej funkcjonowania.

Taki stan rzeczy potwierdza również odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa
44, 25 – 211 Kielce z dnia 10.02.2020 r., znak: PZD.054.7.2020.AR. Z treści w/w pisma wynika, że
w 2001 r. przez Radę Powiatu w Kielcach została podjęta Uchwała w trybie art. 6a ust. 3 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalająca przebieg drogi 0637T na długości 930 m. W Uchwale
tej nie zostały wyszczególnione działki wchodzące w skład drogi powiatowej. Od 2001 r. nie były
podejmowane inne Uchwały ustalające inny przebieg w/w drogi. Wydzielona działka nr ewid. 1191/2 obręb
Nowa Słupia miała pełnić charakter komunikacyjny w ten sposób, aby nieruchomości oznaczone numerami
ewidencyjnymi 1192/1, 1192/3 oraz 1193/5 miały umożliwiony dostęp do drogi publicznej (położonej na
działkach nr ewid. 1359 i 1360/1 obręb Nowa Słupia) poprzez działkę 1191/2.

Ponadto na działce nr ewid. 1191/2 ustanowiono służebność gruntową, co także przemawia za uznaniem,
że nieruchomość ta miała charakter drogi wewnętrznej. W obowiązującej jurysdykcji przyjmuje się, że
drogi publiczne są wyłączone z obrotu cywilnego, w związku z tym nie mogą być obciążone ograniczonym
prawem rzeczowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało wniosek uznać za zasadny. Ze względu na skomplikowany
charakter sprawy, konieczne jest podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zgodności stanu
prawnego drogi ze stanem faktycznym.
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