
t
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.177.8.2018.RB

Wrocław, 31 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995)

stwierdzam nieważność

uchwały nr VII/88/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 
pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej.

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

Rada Powiatu Kłodzkiego na sesji w dniu 26 września 2018 r. podjęła m.in. uchwałę nr VII/88/2018 
w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 2 października 2018 r.

W toku badania legalności uchwały nr VII/88/2018 Organ Nadzoru stwierdził, że akt ten w sposób 
istotny narusza art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2222) - dalej: „ustawy", poprzez brak wystąpienia, przy pozbawianiu drogi kategorii drogi 
powiatowej, przesłanki jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii do końca trzeciego 
kwartału danego roku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, organem właściwym do pozbawienia drogi 
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii, a pozbawienie 
drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Z kolei 
ust. 3 tego artykułu stanowi, że 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.

Powyższa regulacja ustawowa wskazuje na ogólne zasady dotyczące pozbawiania drogi jej kategorii. 
Ustawodawca przewidział w jej ramach również ograniczenia czasowe dla podejmowania tego typu działań. 
Tak więc, pozbawienie drogi jej kategorii może nastąpić z jednoczesnym jej zaliczeniem do innej kategorii 
do końca trzeciego kwartału danego roku (do 30 września), z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku 
następnego. Ratio legis tej regulacji wynika wprost z treści uzasadnienia rządowego projektu, w którym 
wyjaśniono, iż zmiana kategorii drogi i zaliczenie drogi do innej kategorii powinno następować do końca III 
kwartału z mocą od początku roku budżetowego, ze względu na to, że zmiana taka w trakcie roku 
budżetowego powoduje przerzucenie na inną jednostkę utrzymania drogi bez możliwości przekazania 
odpowiednich środków (druk sejmowy nr 1378 z dnia 23 września 1999 r.). Z kolei w uzasadnieniu 
art. 1 pkt 12 projektu ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw wskazano, iż stało się konieczne wyraźne określenie, że pozbawienie 
drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia do innej kategorii, 
gdyż zdarza się często, że zarządca pozbawia drogę kategorii, a następnie droga ta nie zostaje zaliczona do 
innej kategorii. Jako wyjątek od obowiązku jednoczesnego z pozbawieniem drogi kategorii zaliczenia jej do 
innej uznano przypadek wyłączenia drogi z użytkowania (druk sejmowy nr 1933).

Rada Powiatu Kłodzkiego, mocą uchwały nr VII/88/2018, pozbawiła kategorii drogi powiatowej drogę 
położoną w mieście Kłodzko: ulicę Noworudzką, stanowiącą działki nr 10/2 AM-18, 1 AM-17, 1 AM-16, 
3/7 AM-17, 17/3 AM-11 obręb Ustronie, 2/1, 1/1 AM-1 obręb Nowy Świat, 8 AM-3 obręb Twierdza 
w jednostce ewidencyjnej Kłodzko-miasto.
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Droga ta nie została jednocześnie zaliczona do innej kategorii dróg. Rada Miejska w Kłodzku do końca 
trzeciego kwartału 2018 r. nie podjęła uchwały, na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy, 
w sprawie zaliczenia wskazanej wyżej drogi do kategorii dróg gminnych. Co więcej, w odpowiedzi na 
zapytanie Organu Nadzoru, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku w piśmie z dnia 22 października 
2018 r. (sygn. BR.I.0004.473.2017) wyjaśnił, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie 
zaliczenia wymienionej wyżej drogi do kategorii dróg gminnych zostanie dopiero przedłożony na obrady 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tym samym ewentualna uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku będzie 
podjęta z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy (do końca trzeciego kwartału 
danego roku), warunkującego możliwość pozbawienia i zaliczenia drogi do nowej kategorii.

Warto również zauważyć, że Rada Powiatu Kłodzkiego nie wyłączyła równocześnie przedmiotowej drogi 
z użytkowania, a więc nie zachodzi wyjątek ustawowy, uzasadniający pominięcie wymogu jednoczesnego 
zaliczenia drogi powiatowej do innej kategorii dróg.

Dodatkowo wskazać także należy, że przepis art. 10 ust. 3 ustawy nie może zostać wykorzystany do 
naprawiania ewentualnych błędów, które miały miejsce przy uchwalaniu przed laty aktów dotyczących 
kwalifikacji dróg. Jeśli zdaniem Rady istniejąca w obrocie prawnym uchwała kwalifikująca określone drogi 
do dróg publicznych jest wadliwa to wyeliminowanie jej z obrotu w całości bądź części wymaga 
zastosowania trybu przewidzianego prawem, nie zaś błędnego wykorzystania art. 10 ust. 3 ustawy o drogach 
publicznych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 17 września 
2014 r. II SA/Gl 506/14).

Mając na uwadze powyższe, postanawia się jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego 
doręczenia.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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