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UCHWAŁA NR / /2022 
RADY POWIATU w Kielcach 
z dnia 2022 r. 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi 
powiatowej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik. 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym / tj. Dz. U. z dnia 21.07.2022 r., poz. 1526 / 
w związku z art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych / tj. Dz. U. z dnia 29 lipca 2021 r. poz. 1376 ze zm./ uchwala się 
co następuje: 

§  1  . . .  
1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej następujące odcinki drogi położone 
na terenie Miasta i Gminy Chmielnik: 

- odcinki starodroża drogi krajowej nr 78 od km 225+242 do km 225+529, tj. 
granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego i od km 225+585 do km 225+900 tj. 
granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego 

2. Zgodnie z art. 10 ust. 5c ustawy o drogach publicznych drogi wymienione w 
ust. 1 niniejszej uchwały zostają zaliczone do kategorii drogi gminnej. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kieleckiego. 

§3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej odcinków drogi powiatowej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik. 

Materialnoprawną podstawę przedmiotowej uchwały stanowi regulacja 
zawarta w art.10 ust. 5c-5f ustawy o drogach publicznych, dotycząca t. zw. 
kaskadowego przekazywania dróg publicznych. W związku z podjęciem 
Uchwały Nr XLVII/591/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na odcinkach drogi wojewódzkiej 
stanowiących dotychczas starodroża drogi krajowej Nr 78 od km 225+156 do 
km 225+242, tj. granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu 
pińczowskiego) oraz od 225+242 do km 225+529, tj. granicy powiatu 
pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu kieleckiego) i od km 225+585 do km 
225+900 tj. granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu 
kieleckiego. Z treści art. 10 ust.5c ustawy o drogach publicznych wynika, że 
Rada Powiatu może, w drodze uchwały pozbawić kategorii drogi powiatowej 
odcinek drogi powiatowej lub odcinki dróg powiatowych o proporcjonalnej 
długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa w art. 5a ustawy, a 
odcinki pozbawione kategorii drogi powiatowej zostają zaliczone do kategorii 
dróg gminnych. Zgodnie z art. 6a ust. o drogach publicznych, do dróg 
powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art.5 ust.l i art.6 ust.l (tj. 
inne niż krajowe i wojewódzkie), stanowiące połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Z 
powyższego wynika, że drogą powiatową jest droga, która spełnia łącznie dwie 
przesłanki: l)Droga nie jest zaliczona do kategorii dróg krajowych lub 
wojewódzkich 2)Droga łączy miasta będące siedzibami powiatów z siedzibami 
gmin i siedzib gmin między sobą. 

Uchwała niniejsza stanowi prawo miejscowe, w rozumieniu art. 40 
ustawy o samorządzie powiatowym. Wynika, to stąd, że jej oddziaływanie 
skierowane jest bezpośrednio do innej jednostki samorządu terytorialnego i 
adresowane do nieokreślonej ilości oraz kategorii osób i podmiotów. Jest ona 
bowiem aktem zawierającym rozstrzygnięcie generalne - pozbawienie drogi 
określonej kategorii i skutkuje nadaniem tym drogom z mocy prawa kategorii 
dróg gminnych. Zakwalifikowanie drogi do danej kategorii pociąga za sobą 
skutki prawne między innymi w postaci przejścia prawa własności, konieczności 
stosowania określonych przepisów prawa o ruchu drogowym. Powyższe 



oznacza, że taka uchwała wywiera skutki zewnętrzne, bowiem odnosi się do 
nieograniczonej liczby użytkowników aż do jej uchylenia lub zmiany. O 
zamiarze podjęcia przez Radę Powiatu Kieleckiego uchwały 
w trybie art. 10 ust. 5c ustawy o drogach publicznych, Zarząd Powiatu 
Kieleckiego, działając w oparciu art. 10 ust. 5d tejże ustawy poinformował 
pismem z dnia 13 lipca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik 
o zamiarze podjęcia przedmiotowej uchwały. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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