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UZASADNIENIE

Obecnie droga nr 180360 S ulica Rynek 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.
Przedmiotowa droga ze względu na swój charakter i zagospodarowanie oraz wprowadzone
ograniczenia ruchu związane z wjazdem pojazdów nie spełnia warunku ogólnodostępności,
jaki charakteryzuje drogi publiczne. Nie posiada wydzielonej jezdni, przestrzeń zagospodarowana
jest: fontanną, ławkami, ogródkami gastronomicznymi. Wykorzystywana jest jako miejsce imprez,
jarmarków, wystaw i odpoczynku mieszkańców, z przewagą ruchu pieszego. Ruch samochodowy
został ograniczony wyłącznie do pojazdów zaopatrzenia i posiadaczy zezwoleń. Droga zatem utraciła
swoją pierwotną wartość użytkową.
W związku z powyższym Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę nr 392/XXIV/2016
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S
ul. Rynek 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 451/18). 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. Rynek 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. Rynek kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
jej z użytkowania.
Pozbawienie kategorii dróg gminnych należy do kompetencji Rady.

