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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych 

 (druk nr 448) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ma na celu 

odstąpienie od dotychczasowej reguły, zgodnie z którą odcinek drogi zastąpiony nowo 

wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostawał pozbawiony 

dotychczasowej kategorii i był zaliczany do kategorii drogi gminnej. 

Regulacja ta powodowała, że gminy, którym przekazano „stary” odcinek drogi 

krajowej, miały problemy z utrzymaniem go w należytym stanie technicznym, a także była 

znacznym obciążeniem dla ich budżetów. 

W związku z powyższym wprowadzone zmiany przewidują obciążenie 

poszczególnych samorządów odpowiednio do kategorii drogi zastępowanej przez nowo 

wybudowany odcinek to jest: w przypadku drogi krajowej zostanie on zaliczony do kategorii 

drogi wojewódzkiej, w przypadku drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej, a w przypadku 

drogi powiatowej do drogi gminnej. 

Jednocześnie wprowadzony został przepis, dzięki któremu sejmik województwa 

będzie mógł, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi 

wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do przejętego odcinka drogi krajowej. Ten odcinek 

drogi zostanie zaliczony do kategorii drogi powiatowej. 

Analogiczna zasada ma obowiązywać w przypadku dróg powiatowych. 

Przedmiotowa ustawa daje także radzie gminy możliwość pozbawienia kategorii drogi 

gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do tej kategorii na podstawie dotychczas 

obowiązujących przepisów. Rada gminy będzie mogła podjąć taką decyzję, w drodze 

uchwały, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona na 49. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 września 2013 r. pochodziła 

z przedłożeń poselskich (druki nr 1031, 1032 i 1033). 

Prace nad projektami ustaw, w tym pierwsze czytanie, prowadziła sejmowa Komisja 

Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Ponadto powołana została podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich 

projektów ustaw: o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 1031 i 1032) 

oraz o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (druk nr 1033).  

Podstawę pracy stanowił projekt ustawy zawarty w druku nr 1033 (z wyłączeniem 

autopoprawki, która została wniesiona do tego projektu). 

Efekt pracy wymienionych komisji sejmowych oraz podkomisji nadzwyczajnej został 

zawarty w ich sprawozdaniu (druk nr 1599), w którym w odniesieniu do przedłożenia 

dokonano modyfikacji przy jednoczesnym zachowaniu głównego celu projektu ustawy. 

Ponadto wprowadzony został przepis umożliwiający radzie gminy pozbawienie 

kategorii drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do tej kategorii na podstawie 

dotychczas obowiązującego ust. 5 w art. 10 ustawy o drogach publicznych. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 sierpnia 2013 r. zostały 

zgłoszone dwie poprawki. W jednej z nich wnioskodawcy opowiedzieli się za uchyleniem 

ust. 5 w art. 10 ustawy o drogach publicznych. Natomiast druga poprawka była ściśle z nią 

powiązana. 

W związku z powyższym projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji 

Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Komisji Spraw 

Wewnętrznych w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek i przedstawienia dodatkowego 

sprawozdania (druk nr 1599-A). 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 13 września 2013 r. 

poprawki te nie uzyskały poparcia. 

Natomiast za przyjęciem ustawy głosowało 303 posłów, przy braku głosów przeciw 

i 2 wstrzymujących się. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Przedmiotowa ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


