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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 8 grudnia 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o drogach publicznych 

 

(druk nr 678) 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 

urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

2)   droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

3)   ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane 

torowisko tramwajowe; 

4)   torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi 

pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; 

5)   jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 

6)   chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

7)   korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 

drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

8)   zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące 

bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

9)   skrzyżowanie dróg publicznych: 
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a)  jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym 

poziomie, 

b)  wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych 

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy 

(węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające 

wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy); 

10)  droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

a)  wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, 

b)  posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych 

skrzyżowań z drogami publicznymi, 

c)  wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników drogi; 

11)  autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

a)  wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 

b)  posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami 

transportu lądowego i wodnego, 

c)  wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników autostrady; 

11a)  droga rowerowa - drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z 

której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; 

<11b) droga o znaczeniu obronnym – droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona 

w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub 

wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz 

zobowiązań sojuszniczych;> 

12)  drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową; 

13)  obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 

innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, 

estakadę, kładkę; 

14)  tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego 

lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 

komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; 
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15)  przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 

przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez nasyp drogi; 

15a)  kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz 

innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 

a)  urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 

b)  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

16)  konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności 

nasypu lub wykopu; 

17)  budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 

miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 

18)  przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany 

granic pasa drogowego; 

19)  remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 

użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; 

20)  utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i 

zwalczanie śliskości zimowej; 

21)  ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego 

zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej 

użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; 

22)  zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w 

szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy 

nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, 

ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gleby; 

23)  reklama - umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub 

urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), a 

także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i 
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zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1260 i 1926), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach 

zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem 

informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy 

ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.); 

24)  dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi 

drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 

25)  pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

26)  transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 

przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1); 

27)  służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169) oraz 

zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. 

poz. 60); 

28)  ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego - strategiczną 

analizę wpływu wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w sieci dróg publicznych znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej drogi; 

29)  audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - niezależną, szczegółową, techniczną ocenę 

cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod 

względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; 

30)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych - 

analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w 

wyniku której wytypowane zostają najbardziej niebezpieczne odcinki dróg o dużej liczbie 

wypadków śmiertelnych; 

31)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - analizę 

istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużej 

możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych; 
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32)  uczestnik ruchu drogowego - uczestnika ruchu drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

33)  inteligentne systemy transportowe (ITS) - systemy wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym 

infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i 

zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu; 

34)  interoperacyjność - zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów 

gospodarczych do wymiany danych, informacji i wiedzy; 

35)  aplikacja ITS - operacyjne narzędzie zastosowania ITS; 

36)  usługa ITS - dostarczanie aplikacji ITS w określonych ramach organizacyjnych i 

operacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w obszarze transportu 

drogowego, efektywności i wygody ich przemieszczania się, a także ułatwiania lub 

wspierania operacji transportowych i przewozowych; 

37)  użytkownik ITS - każdego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w tym podróżnych, 

szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, użytkowników i zarządców 

dróg, podmioty zarządzające pojazdami w transporcie osób lub rzeczy oraz służby 

ustawowo powołane do niesienia pomocy; 

38)  szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - niezmotoryzowanych uczestników 

ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także motocyklistów oraz 

osoby niepełnosprawne lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej; 

39)  interfejs - połączenie między systemami, które zapewnia ich łączenie i współpracę; 

40)  ciągłość usług - zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług w ramach sieci 

transportowych na obszarze Unii Europejskiej; 

41)  usługa EETS - usługę umożliwiającą korzystającym z dróg w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, za użytkowanie których są pobierane opłaty z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego poboru opłat, wypełnienie obowiązku uiszczenia tych opłat na obszarach 

EETS na podstawie umowy zawartej z dostawcą EETS; 

42)  obszar EETS - sieć dróg na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na 

której podmiot pobierający opłaty pobiera je z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

poboru opłat podlegającego przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów 

elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 

124, z późn. zm.); 
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43)  dostawca EETS - osobę prawną świadczącą usługę EETS; 

44)  użytkownik EETS - podmiot obowiązany do uiszczenia opłat, który zawarł umowę o 

świadczenie usługi EETS z dostawcą EETS. 

 

Art. 4a. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sieć autostrad i dróg ekspresowych, 

mając na uwadze potrzeby społeczne i gospodarcze kraju w zakresie rozwoju 

infrastruktury. 

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

określi, w drodze zarządzenia, wykaz dróg o znaczeniu obronnym. Zarządzenie to nie 

podlega ogłoszeniu.] 

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

Narodowej określi, w drodze zarządzenia, wykaz dróg o znaczeniu obronnym lub ich 

odcinków. Zarządzenie to nie podlega ogłoszeniu.> 

 

Art. 5. 

1. Do dróg krajowych zalicza się: 

1)   autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania 

autostrad i dróg ekspresowych; 

2)   drogi międzynarodowe; 

3)   drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych; 

4)   drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch 

osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu 

pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego 

pojazdów (zespołu pojazdów); 

5)   drogi alternatywne dla autostrad płatnych; 

6)   drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich; 

[7)   drogi o znaczeniu obronnym.] 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po 

zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu 

- opinii rad miast, w drodze rozporządzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, 

mając na uwadze kryteria zaliczenia określone w ust. 1. 
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3. Minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów 

województw, w miastach na prawach powiatu - właściwych prezydentów miast, a w 

związkach metropolitalnych - właściwych zarządów tych związków, w drodze 

rozporządzenia, ustala przebieg istniejących dróg krajowych w celu zapewnienia ciągłości 

dróg krajowych. 

Art. 6. 

[1. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące 

połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu 

obronnym niezaliczone do dróg krajowych.] 

<1. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące 

połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa.> 

2. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony 

narodowej. 

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów i zarządów związków 

metropolitalnych, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu 

- opinii prezydentów miast. 

Art. 10. 

1. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy 

do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

2. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do 

odpowiedniej kategorii. 

3. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z 

użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 

kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego 

kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

<3a. Pozbawienie drogi o znaczeniu obronnym dotychczasowej kategorii jest możliwe 

jedynie w przypadku jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Przepis 

ust. 3 zdanie drugie stosuje się.> 

4. Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży. 
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5. Odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania 

go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii 

drogi wojewódzkiej. 

5a. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej 

odcinek drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej, o 

którym mowa w ust. 5. Ten odcinek drogi wojewódzkiej zostaje zaliczony do kategorii 

drogi powiatowej. 

5b. Zarząd województwa informuje zarząd powiatu o zamiarze podjęcia uchwały, o której 

mowa w ust. 5a, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem. 

5c. Rada powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek 

drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym 

mowa w ust. 5a. Ten odcinek drogi powiatowej zostaje zaliczony do kategorii drogi 

gminnej. 

5d. Zarząd powiatu informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zamiarze podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 5c, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem. 

5e. Odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą 

oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do 

kategorii drogi powiatowej. Przepisy ust. 5c i 5d stosuje się odpowiednio. 

5f. Odcinek drogi powiatowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą 

oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do 

kategorii drogi gminnej. 

6. Drogom publicznym, obiektom mostowym i tunelom nadaje się numerację. 

7. Numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają odpowiednio: 

1)   drogom krajowym i wojewódzkim - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   drogom powiatowym i gminnym - zarządy województw. 

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy województw prowadzą 

rejestry numerów nadanych drogom. 

9. Jednolite numery inwentarzowe, zwane dalej "JNI", obiektom mostowym i tunelom nadaje, 

na podstawie zgłoszeń zarządców dróg, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

10. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi rejestr JNI nadanych obiektom 

mostowym i tunelom. 

11. Dla poszczególnych kategorii dróg właściwy zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, 

obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. 
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12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

numeracji oraz zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg publicznych, obiektów 

mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także treść i sposób prowadzenia rejestrów 

numerów nadanych drogom oraz rejestru JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom, 

mając na względzie potrzeby zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenia danych 

o sieci tych dróg, w ramach jednolitej metodyki systemu referencyjnego. 

 

Art. 18. 

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy: 

1)   wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych; 

2)   realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych. 

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również: 

1)   współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; 

1a)  gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych; 

[2)   nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa;] 

<2) przygotowanie dróg krajowych, których jest zarządcą, na potrzeby obrony 

państwa;> 

<2a) nadzór nad przygotowaniem innych niż określone w pkt 2 dróg publicznych na 

potrzeby obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw 

transportu;> 

3)   wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; 

4)   współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami 

międzynarodowymi; 

5)   współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania 

infrastruktury drogowej; 

6)   zarządzanie ruchem na drogach krajowych; 

6a)  ochrona zabytków drogownictwa; 

7)   wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i 

eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym: 

a)  prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie 

dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 
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środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o 

którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, 

b)  współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania 

przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji 

gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków, 

c)  nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i 

gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości, 

d)  opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i 

przeprowadzanie postępowań przetargowych, 

e)  (uchylona), 

f)  uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności 

z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych, 

g)  kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków 

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 

h)  wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez 

ministra właściwego do spraw transportu; 

8)   pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym; 

8a)  pobieranie opłaty elektronicznej zgodnie z art. 13hb ust. 1; 

9)   podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego 

poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów, w zakresie określonym w 

ustawie; 

10)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej 

ustawy. 

3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek 

ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 
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Minister właściwy do spraw transportu odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

5. Stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad może zajmować osoba, 

która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

6. Informację o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 

urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

8. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza 

zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3 

osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych 

kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę 
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niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, 

oraz kompetencje kierownicze. 

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

10. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 9, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

11. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

13. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

16. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 5-14. 
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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. 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). 

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. 
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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. 

<9. Zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań 

obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 

2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217), są finansowane 

z budżetu państwa w ramach wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy 

z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716, z 2016 r. 

poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 2018).> 

 


