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UZASADNIENIE 
 

 
 
Obecnie droga nr 180118 S ulica Artura Grottgera jest drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg 
gminnych. Podstawą prawną zaliczenia ulicy do kategorii dróg publicznych jest uchwała  
nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich (Dziennik Urzędowy 
Województwa Katowickiego nr 6, poz. 112 z 15 sierpnia 1987 r.). 
Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.) dotychczasowe drogi 
gminne oraz lokalne miejskie stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. drogami gminnymi.  
Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości zajętych pod drogę Prezydent Miasta 
Rybnika zwrócił się w 2007 r. do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o jego uregulowania w trybie  
art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną. Wojewoda Śląski wydał negatywną decyzję z dnia 24 września 2014 r. znak 
NW/III/77234/1753/08 w zakresie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, z dniem 01 stycznia 1999 r. 
przez Gminę Rybnik własności działki nr 1019/60. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdził 
m.in., że przedmiotowa działka zarówno w dacie 31 grudnia 1998 r. jak i obecnie stanowiła i stanowi 
fragment drogi ul. Grottgera, która nie była i nie jest drogą ogólnie dostępną. Nieruchomość stanowi 
fragment zakończonej ślepo drogi wewnętrznej z zakazem ruchu wszelkich pojazdów za wyjątkiem 
mieszkańców ul. Grottgera.  
Niemożliwe było również nabycie ww. gruntu w ramach dobrowolnej umowy sprzedaży z uwagi  
na brak zgody właścicielki na upublicznienie tego odcinka drogi. 
Przedmiotowa droga ze względu na swój charakter nie była i nie jest ujęta w letnim  
i zimowym utrzymaniu przez Rybnickie Służby Komunalne. Droga została utwardzona przez 
właścicieli przyległych posesji i przez nich też jest utrzymywana, zatem niemożliwe było 
udokumentowanie w prowadzonym przez Wojewodę postępowaniu władztwa publicznoprawnego  
nad przedmiotową nieruchomością.  
Z uwagi na powyższe, tj. niepozostawanie działek ozn. nr 1019/60 i 1018/60, na których usytuowana 
jest droga, we władaniu publicznoprawnym i brak ogólnodostępności drogi Rada Miasta Rybnika 
podjęła uchwałę nr 391/XXIV/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych. 
Wojewoda Śląski, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym wystąpił do sądu administracyjnego o stwierdzenie nieważności ww. uchwały,  
jako niezgodnej z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł nieważność uchwały Rady Miasta Rybnika 
(sprawa o sygn. akt II SA/GI 450/18). W uzasadnieniu sąd wskazał, że pozbawienie drogi 
dotychczasowej kategorii możliwe jest tylko w razie zaliczenia tej drogi do nowej kategorii drogi 
publicznej. Ponieważ w przypadku zaskarżonej uchwały pozbawiono ul. Artura Grottgera kategorii 
drogi publicznej i zaliczono ją do dróg wewnętrznych, tym samym naruszeniu uległy stosowne 
przepisy ustawy o drogach publicznych. Jako wyjątek od obowiązku jednoczesnego z pozbawieniem 
drogi kategorii zaliczenia jej do innej uznano przypadek wyłączenia drogi z użytkowania.  
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych skutek w postaci 
pozbawienia dróg publicznych kategorii drogi można uzyskać poprzez podjęcie stosownej uchwały  
o wyłączeniu drogi z użytkowania.  
Wobec powyższego zasadne jest pozbawienie ul. Artura Grottgera kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania. 
Pozbawienie kategorii dróg gminnych należy do kompetencji Rady.       
 
 
 


