
UCHWAŁA NR XII/99/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie skargi z dnia 29 października 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 
z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 

380) kategorii drogi powiatowej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. 
Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 2325 ze zm.) Rada Powiatu 
Kłodzkiego postanawia: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 29 października 2021 roku Gminy Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu 
Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi 
wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej za bezzasadną z przyczyn wskazanych w odpowiedzi na 
skargę. 

§ 2. Przekazać skargę z dnia 29 października 2021 roku Gminy Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu 
Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi 
wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 

§ 3. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Upoważnia się adwokata Pawła Totuszyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Kłodzkiego 
w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego poprzez przesłanie 
w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Kłodzko, 30 listopada 2021 roku 

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny 

        we Wrocławiu 

        ul. Św. Mikołaja 78-79 

        50 – 126 Wrocław 

 

Strona skarżąca:    Gmina Nowa Ruda 

      ul. Niepodległości 2 

      57- 400 Nowa Ruda 

reprezentowana przez: Wójta Gminy Nowa Ruda-  

Adriannę Mierzejewską 

Adres email skarżącej: 

sekretariat@gmina.nowaruda.pl 

      zastępowana przez: r.pr. Krzysztofa Mitoraja 

adres do doręczeń: Kancelaria Prawna Budnik  

Posnow i Partnerzy 

ul. Piłsudskiego 43 lok. 1,  

50- 032 Wrocław 

 

Organ:      Rada Powiatu Kłodzkiego, 

      ul. Okrzei 1, 

      57-300 Kłodzko 

reprezentowana przez: adw. Pawła Totuszyńskiego 

 

Odpowiedź na skargę 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego 

przekazuje skargę Gminy Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/99/2021

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 30 listopada 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AC093AD8-0EE4-4940-BDD2-776ACB009C98. Podpisany Strona 1



29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380)  

kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. Woj. Doln. 2021.4597), uznając skargę za bezzasadną i wnosi o: 

1. oddalenie skargi z dnia 29 października 2021 roku (data wpływu do organu 4 listopada 2021 roku) 

na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie 

pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej, 

2. obciążenie kosztami postępowania strony skarżącej. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 4 listopada 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła skarga z dnia             

29 października 2021 roku Gminy Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 

z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 

380)  kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. Woj. Doln. 2021.4597). 

Skargę złożono w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późń. zm.) w związku z art. 50 § 1 p.p.s.a., art. 53 § 2 p.p.s.a. 

i art. 54 § 1 p.p.s.a. Na podstawie art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a. zaskarżonej uchwale zarzucono naruszenie 

przepisów prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 5c w zw. z art. 6a ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o drogach 

publicznych, poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i przekazanie odcinka drogi Gminie Nowa 

Ruda, z powodu błędnego uznania, że droga powiatowa (była droga wojewódzka nr 380) przestała 

spełniać wymagania dot. uznania drogi za drogę powiatową, tj. że droga ta nie stanowi drogi innej niż 

wojewódzka, stanowiącej połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib 

gmin między sobą (art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych) i przyjęcie, że mieści się ona w 

ustawowym opisie drogi gminnej, tj. że stanowi ona drogę o znaczeniu lokalnym niezaliczoną do innych 

kategorii, stanowiącą uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, co w konsekwencji 

doprowadziło do podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o pozbawieniu drogi kategorii drogi 

powiatowej na podstawie 10 ust. 5c ustawy o drogach publicznych, podczas gdy droga ta wciąż stanowi 

połączenie między miastami – siedzibami gmin, a jej przeznaczenie wyklucza kwalifikację jej jako drogi 

o znaczeniu lokalnych, stanowiącą uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.  

Strona skarżąca zaskarżyła wskazaną uchwałę w całości, wnosząc, na podstawie art. 147 § 1 

p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2  pkt 5 p.p.s.a. o stwierdzenie jej nieważności w całości, zasądzenie od organu- 

Rady Powiatu Kłodzkiego na rzecz skarżącego- Gminy Nowa Ruda kosztów postępowania, powołując 

się na treść art. 200 i n p.p.s.a. oraz wstrzymanie jej wykonania- w oparciu o art. 61 § 2 pkt 3 p.p.s.a. 

 

Rada Powiatu Kłodzkiego nie może się zgodzić z argumentacją strony skarżącej. W związku ze 

skargą Gminy Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 

roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi 

powiatowej zaskarżając wskazaną uchwałę w całości Rada Powiatu Kłodzkiego wyjaśnia, że 

przedmiotowa uchwała obejmuje odcinki przebiegające przez dwie Gminy: Gminę Miejską Nowa Ruda 

o długości 6,09 km oraz Gminę Wiejską Nowa Ruda o długości 3,58 km i Gmina Nowa Ruda nie jest 

organem właściwym i upoważnionym do reprezentowania stanowiska Gminy Miejskiej Nowa Ruda.  

Należy zaznaczyć, że Gmina Miejska Nowa Ruda nie kwestionuje powyższej uchwały, która w 

swoim zakresie obejmuje przekazanie odcinka drogi o długości ponad 6 km zlokalizowanego na terenie 

miasta, który ma charakter typowo lokalny. 
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Najistotniejszym aspektem, który potwierdza zasadność podjęcia uchwały nr IX/69/2021 z dnia 

29 września 2021 roku jest fakt, że już w momencie podejmowania przez Sejmik Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 30 kwietnia 2020 roku uchwały nr XVII/427/20 w sprawie pozbawienia drogi 

wojewódzkiej nr 380 kategorii dróg wojewódzkich o przebiegu: Ludwikowice Kłodzkie (od drogi 

wojewódzkiej nr 381) – Nowa Ruda – Włodowice – granica gminy Nowa Ruda i gminy Radków                                

o długości 9,7 km przedmiotowa droga nie spełniała przesłanek określonych w art. 6a ust. 1 ustawy                 

z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1376 z 

późniejszymi zmianami) tj. nie była drogą stanowiącą połączenie miast będących siedzibami powiatów                     

z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Powyższa droga stanowi połączenie dwóch wsi 

zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Ruda tj. Ludwikowice Kłodzkie i Włodowice  z miastem Nowa 

Ruda. Natomiast na terenie miasta Nowa Ruda usytuowane są siedziby Gminy Miejskiej Nowa Ruda              

i Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, jednak ich połączenie nie odbywa się poprzez drogę skarżoną przez 

Gminę Wiejską Nowa Ruda. 

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podjęcie ww. uchwały przez Radę 

Powiatu Kłodzkiego było Porozumienie w sprawie uregulowania zasad zamiany kategorii dróg i ich 

utrzymania w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej 

Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą 

WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”, które zostało zawarte w dniu 

14.12.2015 roku pomiędzy: Gminą Miejską Nowa Ruda reprezentowaną przez Burmistrza Tomasza 

Kilińskiego, Gminą Nowa Ruda reprezentowaną przez Wójt Gminy Adriannę Mierzejewską, Gminę 

Radków reprezentowaną przez Burmistrza Jana Bednarczyka i Województwo Dolnośląskie 

reprezentowane przez Wicemarszałka Ewę Mańkowską i Członka Zarządu Jerzego Michalaka. 

Dodatkowo należy podkreślić, że Gmina Radków uchwałą Nr XVII/100/19 Rady Miejskiej w 

Radkowie z dnia 25 września 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu na odcinku o długości 1,16 km (działka ewidencyjna nr 403, AM-2, 

obręb Ścinawka Górna) od granicy Gminy Nowa Ruda i Gminy Radków do skrzyżowania z DW 386 w 

Ścinawce Górnej Sarny i już od dnia 1 stycznia 2020 roku przedmiotowy odcinek stanowi drogę gminną 

zgodnie z zawartym ww. Porozumieniem. 

Biorąc pod uwagę powyższe została podjęta uchwała w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 

bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej na odcinku o długości                     

3,58 km (działki ewidencyjne nr 143, AM-1, obręb Włodowice i 963/2, AM-3, obręb Ludwikowice)                       

z jednoczesnym przekazaniem dla Wójt Gminy Nowa Ruda oraz na odcinku o długości 6,09 km (działki 

ewidencyjne nr 222, AM-17; 392/2 i 393, AM-20; 176, 168, 156, AM-16; 71/7 i 71/8, AM-5; 140/1                         

i 140/2, AM-15, 28/9, obręb 3-Nowa Ruda; 462, AM-20 i 415, AM-17, obręb 2-Drogosław)                                

z jednoczesnym przekazaniem dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda. 

Dlatego zaznaczam, że podejmowana uchwała nie narusza prawa, a jest jedynie następstwem 

podjętej decyzji zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14 grudnia 2015 roku, w którym zarówno 

Burmistrz Gminy Radków, Burmistrz Miasta Nowa Ruda oraz Wójt Gminy Nowa Ruda złożyli deklaracje 

zapewniające zamiar przejęcia ww. drogi i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej oraz przepisów 

określonych w ustawie o drogach publicznych, która jednoznacznie wskazuje, które drogi należy 

zaliczyć do kategorii dróg publicznych powiatowych, a które drogi powinny stanowić drogi gminne. 

Dodatkowo wyjaśniam, że do dnia dzisiejszego według posiadanej wiedzy nie został zawarty 

żaden aneks do ww. porozumienia, który zmieniałby zawarte stanowisko. 

Podsumowując przedstawione powyżej stanowisko należy wskazać, że bezspornym jest fakt, 

iż przekazany odcinek drogi nie znajduje się w ciągu dróg powiatowych, a jego usytuowanie 
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funkcjonalno-komunikacyjne sprowadza się do obsługi ruchu lokalnego w obszarze Miasta i Gminy 

Nowa Ruda, a tym samym nie spełnia definicji ustawowej przyjętej dla kategorii drogi publicznej 

powiatowej, a odmienna argumentacja przedstawiona przez Skarżącą Gminę Nowa Ruda jest 

wyłącznie subiektywną interpretacją definicji zawartej w ustawie o drogach publicznych. 

 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż organ nadzorczy- Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia                            

18 października 2021 roku zwracał do Rady Powiatu Kłodzkiego o przedłożenie wyjaśnień w zakresie 

rzeczonej uchwały. Rada Powiatu Kłodzkiego pismem z dnia 22 października 2021 roku przedłożyła 

stosowne wyjaśnienia z załącznikami w postaci Porozumienia w sprawie uregulowania zasad zmiany 

kategorii dróg i ich utrzymania w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Świdnickiej i 

Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz 

noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” oraz 

uchwały nr XVII/427/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii dróg wojewódzkich. 

 Wojewoda Dolnośląski w ramach przysługujących kompetencji nadzorczych, zgodnie z art. 79 

ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, w terminie 30 dni od 

przedłożenia przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwały nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku nie 

stwierdził jej nieważności. Organ nadzoru nie zaskarżył również rzeczonej uchwały do sądu 

administracyjnego.  

Mając na uwadze powyższe skarga Gminy Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr 

IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi 

wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej nie zasługuje na uwzględnienie. 

 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Porozumienie w sprawie uregulowania zasad zmiany kategorii dróg i ich utrzymania w związku 

z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących 

łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE 

INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” 

2. Uchwała nr XVII/427/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii dróg wojewódzkich, 

3. Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 września 2021 roku nr IX/69/2021 z dnia 

29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 

380) kategorii drogi powiatowej. 

4. Plik graficzny (mapa) z zaznaczonymi odcinkami przekazanymi dla Gminy Radków, Gminy 

Wiejskiej Nowa Ruda i Miejskiej Nowa Ruda byłej drogi wojewódzkiej nr 380 o przebiegu 

Ludwikowice Kłodzkie – Nowa Ruda – Włodowice. 
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POROZUMIENIE

w sprawie uregulowania zasad zamiany kategorii drog i ich utrzymania w zwi^zku z realizacjq zadania
pn. „Przebudowa ulic ̂ widnickiej I Pitsudsklego w Nowej Rudzie b^dqcych {^cznikiem pomi^dzy Drogq

Sudeck^ a centrum miasta oraz noworudzkq podstref^ WSSE INVEST PARK

i drog^ 385 do przej^cla granicznego w Ttumaczowie"

Zawarte w dniu 2015 r. pomi^dzy:

Gmin^ Miastem Nowa Ruda, zwanym dalej „Mlastem Nowa Ruda"

reprezentowang przezTomasza Kllihskiego - Burmistrz Miasta Nowa Ruda
oraz

Gmin^ Nowa Ruda, zwan^ dalej „Gminq Nowa Ruda"'

reprezentowanq przez Adrlann^ Mierzejewskq - W6Jt Gminy Nowa Ruda
oraz

Miastem i Gmln^ Radkdw, zwan^ dalej „Gmin^ Radkow"

reprezentowang przez Jana Bednarczyka -Burmista Miasta i Gminy Radkow

a

Wojewddztwem Dolno^lqsklm, zwanym dalej „Wojew6dztwem"
reprezentowanym przez:

1.

2.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998.r. o samorzqdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2015
r. poz. 1392), art. 18 ust. 2 pkt. IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2015
r. poz. 1515 ) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 460,774 1870) postanawia si^, co nast^puje:

W celu uregulowania zasad wspolnej reallzacji zadania pn. „Przebudowa ulic ̂ widnickiej i Pifsudsktego w
Nowej Rudzie b^d^cych fqcznikiem pomiQdzy Drogq Sudeckq, a centrum miasta oraz noworudzkg
podstrefq WSSE INVEST PARK I drogg 385 do przejkia granicznego w Ttumaczowie", planowanego do
dofinansowania ze srodkdw unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslqskiego 2014-2020 oraz w ramach
ZIntegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracjl Watbrzysklej oraz uregulowania zasad czasowego
zaiiczenia do kategorii drog wojewddzkich drogi gminnej stanowi^cej stary przebleg drogi wojewddzkiej
nr 381 na odclnku od ronda w Ludwikowicach Ktodzklch do skrzyzowania ulic Marszalka Jdzefa
Pitsudsklego 1 Cmentarnej w Nowej Rudzie postanawia si?, co nast?puje:

§1

Niniejsze porozumienie dotyczy wspdinej reallzacji zadania pn. „Przebudowa ulic ^wldnickiej i
Pilsudskiego w Nowej Rudzie b?d?cych l?cznikiem pomi?dzy Drog? Sudeck?, a centrum miasta oraz
noworudzk? podstref? WSSE INVEST PARK I drog? 385 do przejscla granicznego w Tlumaczowie",
planowanego do dofinansowania ze srodkdw unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnosl?sklego 2014-2020
Os priorytetowa 5 Transport, Dzialanie 5.1. Drogowa dost?pnosd transportowa, Poddzialanie nr 5.1.4
Drogowa dost?pnosc transportowa —ZIT AW, z jednoczesnym uregulowanlem zasad czasowego
zaiiczenia do kategorii drdg wojewddzkich drogi gminnej stanowi?cej stary przebieg drogi wojewddzkiej
nr 381 na odclnku od ronda w Ludwikowicach Klodzkich do skrzyzowania ulic Marszalka Jdzefa
Pilsudskiego i Cmentarnej w Nowej Rudzie,
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DZIENNIK URZ^DOWY
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

Wroclaw, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 3105

Elektroniczfiie podpisany przez:

Milena Pigdanowicz-Fidera

Data: 2020-05-11 10:00:15

UCHWALA NR XVII/427/20

SEJMiKU wojew6dztwa DOLNOSL^SKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie pozbawienia drogi wojewodzkiej nr 380 kategorii dr6g wojewddzkich

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512i 1571 i 1815) oraz art. 1 Oust. 5a ustawy zdnia 21 marca 1985 r. odrogach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 i 471) uchwala si^, co nast^puje:

§l.Na obszarze powiatu klodzkiego w granicach Gminy Nowa Ruda i Gminy Miejskiej Nowa Ruda
pozbawia si? kategorii drog wojewodzkich drog? wojewodzkg nr 380 relacji: Ludwikowice Klodzkie (od drogi
wojewodzkiej nr 381) - Nowa Ruda - Wlodowice - granica gminy Nowa Ruda i gminy Radkow, o dlugosci
okolo 9,7 km.

§ 2. Drog? wskazan^ w § 1 przekazuje si? Zarz^dowi Powiatu Klodzkiego.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si? Zarz^dowi Wojewodztwa Dolnosl^kiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Dolnosl^skiego, z moc^ obowi^wania od dnia 1 czerwca 2020 r.

Przewodnicz^cy Sejmiku Wojewodztwa Dolno^l^skiego:
A. Jaroch
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UCHWAŁA NR IX/69/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 
Dz.U. 2020 poz. 920 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 5c i 5d ustawy z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późniejszymi 
zmianami) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) w granicach Gminy Nowa 
Ruda i Gminy Miejskiej Nowa Ruda  na odcinku obejmującym następujące działki ewidencyjne nr: 

- 143, AM-1, obręb - Włodowice, 

- 222, AM-17, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Aleksandra Fredry, 

- 392/2, AM-20, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Podjazdowa, 

- 393, AM-20, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Piastów, 

- 176, AM-16, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Pl. Grunwaldzki, 

- 168, AM-16, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Przechodnia, 

- 156, AM-16, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, 

- 71/7, AM-5, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, 

- 140/2, AM-15, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Cmentarna, 

- 140/1, AM-15, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Cmentarna, 

- 71/8, AM-5, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, 

- 28/9, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Świdnicka, 

- 462, AM-20, obręb 2 - Drogosław  - ul. Świdnicka, 

- 415, AM-17, obręb 2 - Drogosław  - ul. Świdnicka, 

- 963/2, AM-3, obręb - Ludwikowice - ul. Główna. 

§ 2. Część drogi wskazanej w § 1 przekazuje się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda w granicach Gminy 
Miejskiej Nowa Ruda i obejmującej następujące działki ewidencyjne: 

- 222, AM-17, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Aleksandra Fredry, 

- 392/2, AM-20, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Podjazdowa, 

- 393, AM-20, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Piastów, 

- 176, AM-16, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Pl. Grunwaldzki, 

- 168, AM-16, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Przechodnia, 

- 156, AM-16, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, 

- 71/7, AM-5, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, 

- 140/2, AM-15, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Cmentarna, 

- 140/1, AM-15, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Cmentarna, 

- 71/8, AM-5, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, 
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- 28/9, obręb 3 - Nowa Ruda - ul. Świdnicka, 

- 462, AM-20, obręb 2 - Drogosław  - ul. Świdnicka, 

- 415, AM-17, obręb 2 - Drogosław  - ul. Świdnicka. 

§ 3. Część drogi wskazanej w § 1 przekazuje się Wójt Gminy Nowa Ruda w granicach Gminy Nowa Ruda 
i obejmującej następujące działki ewidencyjne: 

- 143, AM-1, obręb - Włodowice, 

- 963/2, AM-3, obręb - Ludwikowice - ul. Główna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz 
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Uzasadnienie 

Zarządowi Powiatu Kłodzkiego uchwałą nr XVII/427/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
30 kwietnia 2020 roku została przekazana droga wojewódzka nr 380 relacji Ludwikowice Kłodzkie (od 
drogi wojewódzkiej nr 381) - Nowa Ruda - Włodowice - granica gminy Nowa Ruda i gminy Radków 
w oparciu o art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. 
poz. 470 z późniejszymi zmianami). 

Zgodnie z art. 10 ust. 5c i 5d cytowanej ustawy Rada Powiatu Kłodzkiego w drodze uchwały może 
pozbawić ww. drogę kategorii drogi powiatowej, która zostaje zaliczona do kategorii drogi gminnej.
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Nowa Ruda - Mapy Google 

Google Nowa Ruda
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Uzasadnienie 

W dniu 29 września 2021 roku Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę nr IX/69/2021 w sprawie 
pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej.  

Gmina Nowa Ruda pismem z dnia 29 października 2021 roku wniosła, za pośrednictwem Rady Powiatu 
Kłodzkiego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na w/w uchwałę. Skarga 
wpłynęła do organu w dniu 4 listopada 2021 roku. 

Mając na uwadzę argumentację przytoczoną w załaczniku do uchwały, stanowiącym odpowiedź na skargę, 
należy stwierdzić, iż przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Rada Powiatu Kłodzkiego 
postanawia uznać ją za bezzasadną. 

 Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) skarga do sądu administracyjnego wnoszona jest za pośrednictwem organu, 
którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, 
którego skarga dotyczy, zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi administracyjnemu wraz z aktami 
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie zastosowania się do 
powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu grzywny. (art. 55 ww. 
ustawy). 

     Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków 
nałożonych na organ powiatu ww. ustawą. 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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