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Zwi4zek Powiat6w Polskich

Sza now n y P an i e P rzewod

n i czqcy,

w zwiqzku z olrzymaniem Stanowiska )fiVlll Zgromadzenia Og6lnego Zwiqzku Powiat6w Polskich z dnia
8 czerwca br. w sprawie uporzqdkowania sieci dr6g publicznych, Ministerstwo Infrastruktury przedstawia
nastgpujqce stanowisko.

Na wstgpie nalezy zaznaczyt, ze z chwilq wprowadzenia reformy administracyjnej paristwa, tj. z dniem
1 stycznia 1999 r. zostal wprowadzony nowy podzial dr6g publicznych na drogi: krajowe, wojew6dzkie,
powiatowe, gminne.
Powy2sza reforma drogownictwa przeprowadzona zostala z uwzglgdnieniem postulat6w zglaszanych przez
pzedstawicieli samozqdu terytorialnego. Z ich inicjatywy powstala nowa kategoria dr6g publicznych - drogi
powiatowe oraz powolani zostali zarzqdcy dr6g na kazdym szczeblu samorzqdu. Powy2sze rozr62nienie
odpowiadalo nowemu podzialowi administracyjnemu kraju i wyposazalo ka2dq jednostkg samorzqdu
terytorialnego w drogi publiczne, za ktore odpowiada, Natomiast drogi niezaliczone do 2adnej z kategorii
d169 publicznych sq drogami wewngtrznymi.

Podkre6lenia wymaga, 2e podzial dr6g publicznych wzglgdem kategorii w roku 1998/'1999 nastqpil nie na
podstawie art. 5-10 ustawy o drogach publicznych lecz na podstawie art. 103 ustawy zdnia 13 pa2dziernika
1998 r. Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqce administracjg publicznq (Dz.U. Nr 133, poz. 872
z p62n. zm.). Zgodnie z tym przepisem Rada Ministr6w okre5lila wykaz dr6g krajowych i wojew6dzkich.

Natomiast na podstawie art. 103 ust.3 z dniem l stycznia 1999 r. dotychczasowe drogi krajowe
iwojew6dzkie, nie wymienione w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w, staly sig drogami powiatowymi. Powyzsze
wynikalo z reformy administracji publicznej i powstania powiat6w, Nalezy zauwaZy1,2e drogi powiatowe
uzyskaly kategorig z mocy prawa bez wskazywania ich przepisami akt6w wykonawczych czy prawa
miejscowego. Zmiana powyzszych przepis6w ustawy ze wzglgdu na ich zrealizowanie i obowiqzujqcy
obecn ie podzial ad m inistracyj ny jest n iemoZl iwa.
Nalezy wskaza6, ze pzepisy ustawy o drogach publicznych umozliwiajq dokonywanie zmian kategorii dr6g.
Procedury dotyczqce dokonywania zmian kategorii dr6g zostaly okre6lone w art. 5, 6, 6a, 7 oraz arl. 10 ust.
1-3 ustawy zdnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22021 r.poz.736zpo2n.zm.).

Zatem zmiany kategorii dr6g, w przypadku, gdy lokalne wladze samorzqdowe widzq takq konieczno66, mogq
by6 dokonane w trybie okre6lonym w ustawie o drogach publicznych. Z informacji Ministerstwa Infrastruktury

wynika,

iz w

niekt6rych przypadkach zainteresowane jednostki samorzqdu terytorialnego dochodzq

do porozumienia i dokonujq wsp6lnie weryfikacji sieci i zmian kategorii dr6g publicznych we wlasnym
zakresie. Ponadto art. 19 ust.4 ustawy o drogach publicznych przewiduje mo2liwo6i przekazywania

zarzqdzania drogami publicznymi miedzy zarzqdcami, w trybie porozumienia, regulujqcego w szczeg6lno6ci
wzajemne rozliczenia finans6w. Natomiast Minister Infrastruktury nie ma pkre6lnych w pzrepisach prawa
mozliwo6ci formalnych porzqdkowania sieci d169 samorzqdowych. ZaS kryteria zaliczenia dr6g publicznych
do poszczeg6lnych kategorii sq okre6lone w ustawie o drogach publicznych i nie budzily generalnie do chwili
obecnej zaslrze2eh.
Jednocze6nie nalezy wskaza6, 2e samorzqdy wszystkich szczebli powinny prezentowa6 jednolite stanowisko

w kwestii ewentualnych zmian ww. kryteri6w zaliczenia dr6g do poszczeg6lnych kategorii dr6g publicznych.
Przedstawiane w pi5mie Zwiqzku Powiat6w Polskich zagadnienie dotyczy tylko dr6g powiatowych i
przedstawia pun kt widzenia powiatu.
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Ponadto kompleksowe uporzqdkowanie sieci dr6g publicznych rozumiane jako autom atyczna zmiana
kategorii z dr6g powiatowych na gminne oznaczaloby systemowq zmiang wielu ustaw, wtym przede
wszystkim ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lqdowego, ustawy
Prawo o ruchu drogowym, ustawy o dochodach jednostek samoaqdu terytorialnego i pociqgaloby za sobq
zmiany w zakresie finansowania zadah powiat6w i gmin, W pzypadku takiego automatyzmu konieczne
byloby przeniesienie puli Srodk6w od powiat6w do gmin.
Nie nafezy r6wniez zapomina6, 2e od 2018 r. istnieje potgzne wsparcie dzialafi na drogach zarzqdzanych

pzez jednostki samorzqdu terytorialnego w postaci Rzqdowego Funduszu Rozwoju Dr6g

(poprzednio
Fundusz Dr6g Samorzqdowych), kt6ry wspomaga samorzqdy w poprawie stanu dr6g powiatowych.

Przedstawiajqc powyzsze Ministerstwo Infrastruktury informuje, 2e jest otwarte na ewentualne rozmowy,
jednakze nalezy zastrzec, ze jakiekolwiek zmiany w tym zakresie musialyby zostad uzgodnione przez
wszystkie szczeble jed nostek samorzqd u terytorial nego.
Z powa2aniem
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