
UCHWAŁA NR XL/389/2021 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych przez wyłączenie z użytkowania jako dróg 
publicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 5 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art.7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2, i 3  ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
w Sandomierzu uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Sandomierzu Nr 533/2021 z dnia 18 sierpnia 2021r. 
w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg publicznych poprzez 
wyłączenie z użytkowania, jako dróg publicznych oraz pozytywnej opinii Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach – Delegatura w Sandomierzu, pozbawia się 
kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych, następujące 
drogi: 

1) publiczną drogę gminną nr 374114 T – Pl. Mały Rynek, usytuowaną na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1282/2 obręb Sandomierz Lewobrzeżny, o łącznej 
powierzchni 0,3134 ha, 

2) publiczną drogę gminną nr 374098 T – ul. Podwale Dolne, usytuowaną na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1247/5 obręb Sandomierz Lewobrzeżny, 
o łącznej powierzchni 0,4426 ha, 

§ 2.  

Położenie i przebieg dróg wyłączonych z użytkowania jako dróg publicznych, określa załącznik 
graficzny do  niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik do uchwały Nr XL/389/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U.2020.poz.470 t.j.) organem właściwym do pozbawienia  drogi dotychczasowej kategorii jest 
organ właściwy do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii na 
podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do 
odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady 
Miasta w Sandomierzu. 

W przedmiotowej sprawie uzyskano pozytywna opinię Zarządu Powiatu w Sandomierzu, 
zgodnie z art. 7 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy. Z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych wynika generalna zasada, że pozbawienie drogi publicznej kategorii 
jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego jej zaliczenia do nowej kategorii. Wyjątek od tej 
zasady stanowi jedynie wyłączenie jej z użytkowania. Jest zatem możliwe pozbawienie kategorii 
pozbawienie kategorii drogi i nie zaliczenie jej do innej, konieczne jest jednak w takim przypadku 
wyłączenie jej z użytkowania. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w piśmie z dnia 19 grudnia 2012 r. 
w związku z interpelacją w sprawie możliwości przekwalifikowania drogi publicznej na drogę 
wewnętrzną: „wyłączenie z użytkowania oznacza znaczące ograniczenie jej dla ruchu drogowego 
i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu drogowego”. 

Potrzeba pozbawienia kategorii dróg gminnych nr 374114 T – Pl. Mały Rynek oraz nr 374098 T 
– ul. Podwale Dolne poprzez wyłączenie jej z użytkowania wynika z faktu, że są one użytkowane 
jako trakt pieszy z mocno ograniczonym ruchem pojazdów. Teren nie jest utrzymywany jako droga 
i nie ma innych znamion użytkowania terenu jako droga. 

Podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza przedmiotowej uchwały umożliwi pozbawienie 
dotychczasowych dróg nr 374114 T oraz 374098 T, kategorii drogi gminnej wraz 
z wyłączeniem jej z użytkowania. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione.
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