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UCHWAŁA NR XLIV/306/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022r., poz. 528 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zmianami), Rada Powiatu 
Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę powiatową Nr 1154 O Kuźnica Katowska - 
Biedaszka, od km 11+166 do km 13+228, długość 2,062km, położoną na terenie gminy Popielów, powiat 
opolski. 

2. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę powiatową Nr 1764 O Utrata - Raszowa, od km 0+000 
do km 1+988, długość 1,988km, położoną na terenie gminy Tranów Opolski, powiat opolski. 

§ 2. Zgodnie z art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych odcinki dróg 
wymienione w §1 ust. 1 i 2 zostają zaliczone do kategorii dróg gminnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi 
powiatowej.  

 
Przedmiotowe drogi stały się drogami powiatowymi z dniem 01 stycznia 1999r. na mocy ustawy z dnia 
13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 
ze zm.).  
Droga Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka rozpoczyna swój przebieg na terenie gminy Popielów. 
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny rolne, częściowo zabudowane. Jest to droga klasy Z, 
którą prowadzony jest głównie ruch związany z gospodarką rolną. Na odcinku od km 11+166 do km 11+262 
droga posiada nawierzchnię bitumiczną, natomiast od km 11+262 do km 13+228 nawierzchnię tłuczniowo-
gruntową. Droga nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib 
gmin między sobą. Droga ta stanowi uzupełniającą sieć dróg służącym miejscowym potrzebom. Brak więc 
spełnienia warunków art. 6a ustawy o drogach publicznych. 
Droga Nr 1764 O Utrata – Raszowa rozpoczyna swój przebieg na terenie powiatu strzeleckiego, gm. 
Izbicko, gdzie pełni kategorię drogi gminnej. Następnie przebiega przez las na długości ok. 660 m, tereny 
rolne – 550 m oraz obszar zabudowany w m. Raszowa na długości ok. 778 m. Jest to droga klasy L, którą 
prowadzony jest głównie ruch związany z potrzebami lokalnej społeczności, charakteryzuje się wąskim 
pasem drogowym. Na terenie zabudowanym występuje nawierzchnia bitumiczna, na pozostałym odcinku 
drogi nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa. Droga nie stanowi połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Droga ta stanowi uzupełniającą sieć dróg 
służącym miejscowym potrzebom. Brak więc spełnienia warunków art. 6a ustawy o drogach publicznych. 
W art. 10 ust. 5c ustawy zawarty jest warunek, by przekazywane odcinki dróg były proporcjonalne do 
odcinka drogi uprzednio kaskadowo przekazanego przez samorząd Województwa w trybie art. 10 ustawy.  
Sejmik Województwa Opolskiego pozbawił kategorii drogi wojewódzkiej drogę wojewódzką nr 413 od km  
0,000 do km 4,738 o długości 4,738 km. Odcinek drogi Nr 1154 O, którą pozbawia się kategorii drogi 
powiatowej ma długość ok. 2,062 km, natomiast odcinek DP Nr 1764 O – 1,988 km.  
Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę nr 2136/22 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zamiaru 
podjęcia uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej, o 
łącznej długości 4,05 km. Czyli zachowano ustawowy warunek proporcjonalności określony w art. 10 ust. 
5c ustawy  drogach publicznych kaskadowo przekazywanych dróg i odcinków dróg z odcinkiem uprzednio 
przekazanym przez Województwo Opolskie.  
O zamiarze podjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego uchwały w trybie art. 10 ust. 5c ustawy o drogach 
publicznych, Zarząd Powiatu Opolskiego, działając w oparciu art. 10 ust. 5d tejże ustawy poinformował 
pismem Wójta Gminy Popielów i Gminy Tarnów Opolski, doręczonym w dniu 12.05.2022r. 
Należy podkreślić, że przed podjęciem decyzji o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinków dróg Nr 
1154 O i 1764 O wypełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 10 ust. 5c ustawy o drogach 
publicznych, tj.: 
- odcinki dróg nie spełniają wymogów określonych w definicji drogi powiatowej (art. 6a ustawy) 
- poinformowano wójtów gmin o zamiarze podjęcia uchwały, co najmniej 30 dni przed jej podjęciem.  
Zachowana została również proporcjonalność długości wszystkich pozbawianych dróg powiatowych                    
w stosunku do odcinka przekazanego przez Sejmik Województwa Opolskiego.  
Reasumując z uwagi na powyższe oraz fakt, że przedmiotowe odcinki dróg powiatowych nie pełnią 
znaczącej roli w układzie transportowym, odbywający się nimi ruch jest ruchem lokalnym i drogi te 
stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, zaistniała przesłanka do pozbawienia 
ich kategorii dróg powiatowych.  Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
  

Jacek  Dziatkiewicz 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  

Henryk Lakwa 
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