
Wrocław, 26 września 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.136.72.2017.AS

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXV/369/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 25 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Świdnicy działając na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) podjęła uchwałę nr XXXV/369/17 zmieniającą 
uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 1 września 2017 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta 
z istotnym naruszeniem art. 10 ust.2 w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), zwanej dalej "ustawą".

Uchwałą Nr XXXV/369/17 Rada Miejska w Świdnicy zmieniła treść § 1 pkt 11 uchwały Nr LIII/557/06 
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych. Zgodnie z brzmieniem § 1 pkt 11 uchwały Nr LIII/557/06 Rada Miejska w Świdnicy zaliczyła do 
kategorii dróg gminnych ulicę Podchorążych. Na sesji w dniu 25 sierpnia 2017 r. § 1 pkt 11 uchwały 
otrzymał brzmienie „Podchorążych -  na odcinku obejmującym działkę nr 820, AM-5, 0br.0004”. 
W  uzasadnieniu do uchwały wskazano, że po wejściu w życie zmiany uchwały droga gminna nie będzie 
obejmować działki nr 3208/8. Oznacza to, że Rada Miejska w Świdnicy pozbawiła część ulicy 
Podchorążych kategorii drogi gminnej. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy pozbawienia drogi jej kategorii 
dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. W  myśl zaś z art. 7 ust.2 
ustawy zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu 
opinii właściwego zarządu powiatu.

W  piśmie DI.7230.140.2.2017 z dnia 8 września 2017 r. Zastępca Prezydenta oświadczył, ze projekt 
uchwały Nr XXXV/369/17 nie był opiniowany przez Powiat Świdnicki.

W  ocenie Organu Nadzoru nie dotrzymanie przez Radę Miejską w Świdnicy przewidzianego przez 
ustawodawcę trybu postepowania ma charakter istotnego naruszenia prawa.

Ponadto, Organ Nadzoru wskazuje że zgodnie z art. 10 ust. 3 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. 
Z uzasadnienia do uchwały Nr XXXV/369/17 nie wynika, że zamiarem Miasta Świdnica jest wyłączenie 
części ulicy Podchorążych z użytkowania.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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