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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z przepisów art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r., nr 19, poz.

115, z póŸniejszymi zmianami) wynika, ¿e drogi krajowe stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zaœ drogi
wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samorz¹du województwa, powiatu
lub gminy. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 5 tej ustawy, w granicach miast na prawach po-
wiatu zarz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent
miasta. Do zarz¹dcy drogi nale¿y w szczególnoœci pe³nienie funkcji inwestora oraz nabywanie nierucho-
moœci pod pasy drogowe dróg publicznych (art. 20 pkt 3 i 17 ustawy o drogach publicznych). Jedno-
czeœnie na mocy przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu l¹dowego (DzU nr 267, poz. 2251, z póŸniejszymi zmianami) w granicach miast na prawach
powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, ochrony i zarz¹dzania dro-
gami publicznymi, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane s¹ z bud¿etu tych miast.
Z tego wynika, ¿e koszt nabycia nieruchomoœci pod pasy drogowe oraz koszt budowy dróg publicznych,
z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, w mieœcie na prawach powiatu musi zostaæ pokryty z bu-
d¿etu tego miasta.

Tymczasem zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na przyk³ad drogi wojewódzkie w mieœcie na pra-
wach powiatu stanowi¹ w³asnoœæ samorz¹du województwa, a nie miasta na prawach powiatu. Zmusza
to miasto na prawach powiatu do finansowania zadañ dotycz¹cych na przyk³ad drogi wojewódzkiej, po-
mimo ¿e nie stanowi ona przedmiotu w³asnoœci tego miasta. Mo¿e to byæ podstaw¹ uznania, ¿e przed-
stawione rozwi¹zania s¹ niekonstytucyjne.

Bior¹c pod uwagê przedstawione powy¿ej kwestie, wnoszê o zajêcie stanowiska w przedmiotowej
sprawie. Proszê równie¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci podjêcia inicjatywy zmiany ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych poprzez dodanie do art. 2a tej ustawy ust. 3. w nastêpuj¹cym brzmieniu:
„3. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne w mieœcie na prawach powiatu stanowi¹ w³asnoœæ
tego miasta”. Zmiana taka usunê³aby szereg w¹tpliwoœci zwi¹zanych z prowadzeniem przez miasta na
prawach powiatu dzia³añ z zakresu budowy dróg na gruntach niestanowi¹cych ich w³asnoœci.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka




