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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr  387) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1440 i 1948) 

 

Art. 17. 

1. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw transportu należy: 

1)   określanie kierunków rozwoju sieci drogowej; 

2)   wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących dróg i 

drogowych obiektów inżynierskich; 

3)   koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa; 

4)   koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w 

zakresie dróg publicznych; 

5)   (uchylony); 

6)   sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 

określa, w drodze rozporządzenia, sposób koordynacji działań, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia sprawnego współdziałania 

właściwych organów i instytucji w tym zakresie. 

<3. Minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub 

rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie 

dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych 

dróg, w formie opracowań, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

transportu. 

4. Wzorce i standardy, o których mowa w ust. 3, są stosowane dobrowolnie.> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1563145:part=a17u1p2:nr=1&full=1
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Art. 19. 

1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego 

właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. 

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: 

1)   krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   wojewódzkich - zarząd województwa; 

3)   powiatowych - zarząd powiatu; 

4)   gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na 

zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, 

z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. 

Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o 

budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o 

których mowa w art. 20 pkt 1, 8, 17 i 20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

3a. (uchylony). 

[4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie 

porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.] 

<4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w 

trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 

Zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo 

dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego.> 

5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z 

wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 

5a. Funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg 

wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego. 

5b. Powierzenie zarządowi związku metropolitalnego funkcji zarządcy drogi następuje w 

trybie porozumienia odpowiednio z zarządem województwa albo prezydentem miasta, 

regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 

6. (uchylony). 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania zarządcy, o 

których mowa w art. 20 pkt 3-5, 7, 11-13 oraz 15 i 16, może wykonywać partner prywatny. 

8. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni funkcję zarządcy drogi krajowej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FINANSOWANIU INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTU LĄDOWEGO (Dz. U. poz. 2251, z 2007 r. poz. 136 oraz z 2009 r. poz. 100) 

 

Art. 3. 

1. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 

zarządzania nimi finansowane są przez: 

  1)  ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w 

odniesieniu do dróg krajowych; 

  2)   samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich; 

  3)   samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych. 

2. Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 

dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin. 

3. W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z 

wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast. 

4. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 

zakładowych oraz zarządzania nimi finansowane są ze środków podmiotów 

zarządzających tymi drogami. 

5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być 

realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1449663&full=1
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<6. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 

publicznych mogą być finansowane lub dofinansowane z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniami zawartymi na podstawie art. 

19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870 i 1948) 

 

Art. 216. 

1. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa odrębna ustawa. 

2. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na: 

1)   zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; 

2)   zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 

jednostkom samorządu terytorialnego; 

3)   zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze 

umowy lub porozumienia; 

4)   zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

5)   pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, 

określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego; 

6)   programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

<3. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na 

realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1948 i 

…).> 
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