
UCHWAŁA NR XXXII/284/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221206W poprzez wyłączenie z użytkowania na 
terenie gminy Stanisławów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1376 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu, Rada 
Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogę gminną nr 221206W poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej, nieruchomości stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 410, 660, część 
608 i 598 obręb Ładzyń, gmina Stanisławów stanowiąca własność Gminy Stanisławów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi 

dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie 

drogi jej kategorii na podstawie art. 10 ust. 2 ww ustawy dokonuje się  w trybie właściwym do zaliczenia 

drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady 

Gminy w Stanisławowie. Zgodnie z art. 10 ust. 3  ustawy o drogach publicznych wynika generalna zasada, 

że pozbawienie drogi publicznej kategorii jest możliwe  

w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie 

wyłączenie drogi z użytkowania. Jest zatem możliwe pozbawienie drogi kategorii i niezaliczenie jej do 

innej, konieczne jest jednak w takim przypadku wyłączenie z użytkowania. Zgodnie z wykładnia 

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie z dnia 19 grudnia 2012 roku w 

związku z interpelacja 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". Biorąc pod uwagę obecny stan istniejący drogi 

zlokalizowanej na działkach ew. 410, 660, część 608 i 598 obręb Ładzyń oraz zapisy wynikające z 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124) oraz biorąc pod uwagę 

układ geometryczny drogi należy zauważyć brak możliwości obsługi ciągników siodłowych z naczepami. 

Biorąc powyższe pod uwagę spełnione są przesłanki wyłączenia tej drogi z użytkowania  

i uchwałę uważa się za zasadną.  
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