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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.47.2016
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 8 lipca 2016 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.
446)
stwierdza się nieważność
uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia
przebiegu drogi gminnej.
Uzasadnienie
Rada Gminy Słupia ( Konecka) na sesji w dniu 14 czerwca 2016 r. uchwałą Nr XX/126/2016 ustaliła
przebieg drogi gminnej. W § 1 uchwały Rada Gminy ustaliła przebieg drogi gminnej o nazwie ul. Ogrodowa
położonej w miejscowości Mnin w następujący sposób: od drogi powiatowej Nr 0396 T ŁopusznoPrzedbórz do drogi powiatowej 0405 T Kuźniaki-Dobrzeszów-Sarbice-Mnin.
Po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, iż została ona podjęta z
istotnym naruszeniem prawa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych. ( j.t. Dz. U. z 2015r.
poz.460 z późn. zm.)do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg
wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (ust. 2). Ustalenie zaś przebiegu istniejących dróg
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (ust. 3).
Przesłanką do podjęcia przez radę gminy uchwały o ustaleniu przebiegu drogi gminnej i poprzedzającej ją
uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem
własności gruntów po których droga ta przebiega. Droga o nazwie ul. Ogrodowa, której przebieg Rada
Gminy ustaliła w §1 przedmiotowej uchwały, położona jest w miejscowości Mnin na działkach Nr 19 i 20.
Grunty te nie są własnością Gminy Słupia.
W związku z tym Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym znak PNK.I.04130.46.2016
stwierdził nieważność uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
Uchylenie przedmiotowej uchwały jest zatem konsekwencją wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego
ww. rozstrzygnięcia nadzorczego.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek

