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USTAWA 

z dn ia 21 ma ;:ca 1985 r. 

o dw gach publicznych. 

Rozdział 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Drogą publiczną jest droga zali czona na pod
sta'wie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg. 
1: któ rej mote korzystać każdy. zgodnie z jej przeznacze
niem. z ograniczeniami i wyjątkami" określo~ymi w tej; 
uI>tawle lub innych przepisach szczególnych. 

Art. 2. 1. Drogi publiczrie ze względu na funkcje w 
sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 

1) drogi krajowe, 
2) drogI wojewódzkie. 
3) drogi gminne oraz lokalne mieJskie. 
.() drogi zakładowe. 

2. Ulice leżące w ciągu dróg wymieni onych w ust. 1 
nn!eżą do tej samęj kategorii co, te drogi. 

Art. 3. DroUi publiczne ze względu na stopień do-
stępności t obsługi przyległego terenu dzielą się . na: 

1) drogi ogólnodostępne, 

2) drogi ekspresówa. 
3) autostrady. 

Art. 4. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

. 1) droga lub pas drogowy - wydzlelony pas terenu. 
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdÓw oraz 
do ruchu pieszych. wraz z leżąc ymi w jego ciągu 

obiektami inż y ruerskimi.placami. z.atokami postojo
wymi oraz znajdująqmi się w ' wydzielonym pasie 
terenu chodnikami. ściezkami rowerowymi. drogami 
zbiorczymi. drzewami i krzewami oraz urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem ł zabez
pieczeniem ruchu. 

~} ulica - drogę. na terenach zabudowy miast ł wsi, 
łllcznie z torowiskiem pojazd6.w szyn~lwych komu1i~ 
kacji miejsk iej. wyd?ieloną liniami rozgranicza jący
mi, która jest prZE:ZndCZOna do obs ługi bezpośred

niego otoczenia oraz omieszczania urządzel'l technicz
nych 'nie związanych z ruchem pojazdów lub pieszych. 

3) jezdnia - część drogi przeznaczoną do r uchu po
jazdów. 

~) korona drogi - jezdnię z poboczami. zatokmui auto
busowymi. a przy drogach dwujezdniowyc h - rów
nież z pasami awaryjnego postoju I pasem rlzielącym 

. jezdnie. 

5) droga ekspresowa - dw u lub jednojezd niową drogę. 
przeznaczoną wyłącznie , do ruchu pojazdów samo
chodowych. nie obsługującą przyległego teren u. krz y
tującą się wielopoziomowo z· przecir. ającyrn i ją tra
lami ,k@munikacyjnymL z dopuszczeni em wyjtjtkowo 
jednopoziomowych sk rzyżowań l drvgami puh! icz
nymi. 

ł) autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do rudlU 
pojazdów samochodowych I do tego cel u ,mecjolnie 
zaprojektowaną I wybud'owanlJ. nic obsługująL'1'j p rzy
ległego terenu: 
a) wyposcl'ioną w dwie trwale rozdzielone, Jedno

kierunkowe Jezdnie, 

b) posiadającą wielopozI omowe skrzyżowania • 
- wszystkimi przecinającymi ją drogami .1 innymi 

trasami k omunikacyjnymi. 
c) specjalnie oznakowaną jako Ilutostrada. której 

warunki użytkowania regulują przepisy s~czególne~ 
7) obiekt mostowy - most. wiadukt. ' estakadę. tune~ 

kładkę .dla pieszych. przejście podziemne i przepust. 
8) budowa drogi - wykonywanie nowego połączenia 

drogowego między. określonymi miejscaml lub mIej
scowościami. 

, 9) modernizacja drogi - wykonywanie robót, w któ
rych wyniku następuje podwyższenie paraD1etr~'YI 

technicznych I eksploatacyjnych istniejącej · drog~ 

10) utrzymanie drogi - wykonywanIe robot remonto
wych. przywracających jej pierwotny stan, qrąz robót 
konserwacyjnych. porządkowych i innych. zmierzają
cych do zwiększenia bezpieczeI"lst wa i wygody ruchu, 
w tym także odśnieżanie i zwalczanie 3lisk ości zi .. 
mowej. 

11) ochrona drogi - dzialnnie mdjące na ceł u niedo
puszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi loralI 
niewłaściwego jej użytkowania. 

12) zarząd drogi - jednostkę organizacyjną prowadząc, 
działalnoŚć na drogach publ icznych w zakresie okre
ślonym ustawą . 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
l) wojewodzie - rozumie się przez to również prezy· 

dentów miast: · stołecznego Warszawy. Krak owa f 
Łodzi. 

2) naczelniku gmi u)' - rozumie się przez to ró wnieł 

inne terenowe c; ; gany aC'ininistrdcji. pdństwowej Q .. 
wlaścłwos.ci ogólnej stopnia pocls\Jwnw~~.c;;o , 

Art. 5. 1. Do dróg krajowych zalicza się drogi' o zna
-czeniu ogólnok ra jowym. obronnym. łączące st ol iCę z mia· 
Itami będącymi siedzibami woj~wódzkich rad n il rod~ 

wych. drogi stanowiące najważniejsze p olączenie mi ędzy .. 
wojewódzkie oraz Inne drogi o istotnym znaczeniu gospo-o 
da rczym i turystycznym, 

2. Zaliczenie drogi do kategorii d rl'lg kr;!jowych na'" 
stępuje w drodze uchwały Rady Minht/6w no vmioseIt 
Ministra Komunikacji, przedtożnny w pO! oz"mi ,.· niu 'l Mi· 
nistrami Administ racji i Gospodarki Przes trzen ne j oraz 
Obrony ' Narodowej' i po za si ęgnięciu opinii właściwych 

wojawódzkich 'rac! nModowych, 

3. Przebieg dróg krajowych ustała M j ni~ t er Komu· 
nikacjJ w porozumieniu z Ministraml ~ Adm iniS tracji 
i Gospodarki Przestrzen nej. O brony Narodowej oraz · 
Spraw Wewnęt rznych. 

Art. 6. 1. Do dróg wo je,wódzkich za licza się drogi 
st anowiące poł ą'czenia - inne niż określone wart. 5 
ust. F - mi~dzy miastami. drogi łączące miasta z mlejsco· 
wościami, w których 'lnajd ują się siedzibr rad narodo
wych stopnia p\)dslawowego. ' oraz te miejscowości z wsla· 
mi. z punktami obsług,i rolnictwa .. st.acjami kolejowymi, 
portami. drogi stanowiące połączenia dzielnic w miastach 
i pozostałe drogi stanowiące ważne połączenia w skali 
obszaru. aglomeracji, miastą lub < zespołu osiedli. 
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2. Zaliczenie drogi do kategprii dróg wojewódz
kich ~ z zdstrżeżefliem ort. 10 ust. 3 - następu je w 
drodze rozporządzenia Ministrów Kowunikacji oraz Adn.ti
Ristracji i , Gospodarki Przestrzennej, po zasiągnięciu opi
Rit właściwych rad naroqowych. 

3, Przebieg dróg wojewódzkich ustala wojewrJdu, po 
J:asięgnięciu opinii właściwych rad narodowych stof,nia 
podstawowego oraz szefa wojewódzkiego urzęju spraw ' 
:wewnętrzn ych. 

Art. 1. 1. Do dróg gminnych oraz lokalnych miej- ' 
Iklchzaliczasię pozostałe ,drogi na terenie gmin i miast, 
.tanowiące uzupełniającą sieć stużącą miejscowym po
:tnebom, z wyłączeniem dróg zakładowych. 

2. Zalicz~niedrogi do kategorii dróg gminnych OU1Z 

lokalnych miejskich następuje w drodze uchwały woje- / 
WÓdzkiej rady narodowej, po' zasit;gnięciu opinii wlaści
wych 'rad nar0dowycl:l stopnia podstawowego. / 

Art . . 8. 1. Do dróg zakładowych zalicza się: 

ol) ogólnodostępne drogi stanowiące dojazdy od dróg 
ha'jowych, wojewódzkich, gminnych, lokalnych niej
skich -do określonych 1ednostek gospodarki 'uspo
łecznionej 1 innych jednostek organizacyjnych, obsza
rów leśnych oraz ohszarów uspołecznionych gospo
daTstw rolnych, służące przede wszystkim do ich 
obsługi, 

_2) place ' przed dworcami kolejowymi i autobusowymi, 
portami morskimi . i śr9dląd~wymi, dworcami lotni
czymi oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyla
dowczych i placów składowych. 
2. ZaliczGnie drogi do l kategorii dróg zakładowych 

aastępuie w d~odze uchwały wj,aściwej rady narodow"'] 
• topnia podstav.'Qwego, podjęt~j na wniosek lub po za
Ilęgni ęciu opinii zainteresowanych jednostek,,, których 
mowa w ust. 1., 

3. '-IV wypadku gdy droga przebiega przez obszar 
więcej niż jednej gminy, uchwałę o zaliczeniu jej do ka
tegorii ~róg zakładowych podejmuje właściwa wotewódz-
ka raela ntHodo\va . '--

Art. 9. Uchwały rad narodowych w sprawie zali
' czenia dróg do, poszczególnych kategorii podlegają ogło

szeniu w wo iewódzkich dziennikach urzędowych. 

JArt. 10. 1. Organ właściwy do zaliczenia drogi" d6 
odpowiedniej kategorii jest właściwy również - z za.
strzeżeniem ust. 3 - do pozbawienia jej tej kat~gori i. 

2. NQwo wybudowany odcinek drogi, w tym także 

obwodnica miejsc owośc i. staje si ę drogą tej samej katE:
gorii, w której ciągu leży. 

3. Wojewódzka rada narodowa zalicza do odpowied
niej . kategorii dr óg wojewódzkich, gminnych, lokalnycli 
miejskich lub zakładowych, w zależności od jego komu
nikacyjt1ego znaczenia, odcinek drogi krajowej, woj.,
wódzkiej, gminnej Jub lokalnej miejskiej, pozostały pc 
.budowaniu obwodnicy miejscowości lub lokalnym prze
łożeniu. 

4. Przepisu ust. 3 nie sto,!uje się do dróg o znacze
mu obronn ym. 

Art. 11. 1. Drogi ogólnodostępne. nie zaliczone dq 
ładnej z kategorii d~óg publicznych (drogi w osier:Iach 
mieszkaniówych, dojazdowe do gruntów rolnych i le{.nych 
- drogi wiejskie)., p.owinny być albo oznakowane jako 
drogi wewnętrzne, albo ulec likwidacjI. . 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
ogólne zasady zarządzania, finansowania i oznakowania 
dróg wewnętrznych oraz zasady ruchu na tych drogach. 

Art. 12. Dla poszczególn ych kategorii dróg wjil ~ciwy 
zarząd drogi prowadZI odrębną ewidencję według zasad 
określ onych przez Ministrów Komunikacji oraz Admi;1i
stl'dcji i Gospodarki Przestrzennej w porozumieniu z Mi
nistrpm Obron'y Narodowej. 

Art. 13. 1. Korzystanie p rzez określonych użytkow
ników z drog publicznych muże być uzależnione od wnie
sienia przez nich opłat drogowych. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, moźe 
określać: 

l) wysokość, tryb i .organy właściwe do wymiaru i po
boru opłat za: 

' a) przeJilzdy samochodów ci()~arowych f llutobusów: 
zarejestrowanych za granicą, 

b) przejazdy pojazdów samochodowych, zarejestro
wanych w kraju'lub za granicą, o gabarytach i cię- / 
żarze przekracząjącym dopuszczalne norillY, 

c) pa rkowanie pojazdów samochodowych, 
2) pTleznaczenie opłat._ 

3. Nię_ podi!')gają opłacie: 

l) pod warunkiem wzajemności - przejazdy pojazdów 
stanowiących własność przedstawicielstw dypl<>ma
tycznych i urzędów konsularnycllpańaŁw obcych 
oraz ich cudzoziemskiego personelu, 

2) przejazdy pojazdów wprowadzonych do kraju w 
związku z międzynar?dowymi imprezami sportowymi 
lub turystycznymi, 

3) przejazdy pojazdów zarejestrowililych za granIcą, 
których wj azd na obszar kraju następuje w wykona
niu szczególnej służby, 

4) przejazdy pojazdów sił zbrojnych . 

4. Ministrowie Komunikacji oraz AdmInistracji i Go
spodarki Przestrzennej, w porozumieniu z Ministrami Fl~ 

nansów l Handlu Zagranicznego oraz innymi zaintereso
wanymi ministrami. mogą ustalić obniżoną lub zryczałto-, 

waną opłatę za przejazd pojazdów albo zwolnić od tej 
opłaty. 

Art. 14. 1. Zadania w zakresie budowy, modernizacji, 
' utrzymania i ochrony dróg są objęte: 

l) planem i budżetem - centralnym w odniesieniu do: 
al autostrad, 
b) dróg kra jo.wych poza granicami miast, w których 

terenowym ornanem administracji państwowej jest 
prezydent miasta, 

c) odcinków dróg krajowych o przeważają,cym ruchu 
tranzytowym i obwodnic położonych wgranfcach 
miast. w . których terenowym organem . adminl-
stracji państwo.wej jest prezydent miasta, 

2) planem i budżetem terenowym w odniesieniu do: . 
a) dróg wojewódzkich, 
b) dróg gminnych i lokalnych/miejskich. 

3) plan-em i budżetem właściwych jednostek gospodarki 
uspołecznionej t innych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek zarządzających dworcami, porta.mi. 
rampami wyładowczymi i placami składowymi, o któ
rych mowa wart. 8 ust. 1 - w odniesieniu do dróg 
zakładowych. 

2. Zadania w odniesieniu do dr6:g- krajowych w gra~ 

nicach miast, w których terenowym organem administracji 
państwowej jest prezydent miasta, z wyłączeniem dróg, 
o których mowa w list. 1 pkt l lit. cl, są objęte: 

1) planem i budżetem centralnym w zakresie budawy 
ł modernizacji •. 
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2) pl anem I budżetem terenowym w zakres ie utrzyma

[,ja i ochrony. 

3. Z.adania, o których mowa w ust. 2 pkt 1. należll 

do wlaściwości wojewódzkich rad narodowych i są finan
sowane J dotacji celowy ch przekazanych im z b\j(l~c t.u 

cent ralnego. 
4. Budowa autostrady wymaga uchwały Rady Mini

strów , podjętej na wniosek Ministra K?muni kac ji. 

5. W wypadku gdy droga zakładowa stanowi d~ 
jazd do więcej niż jednej jednostki gospodarki uspołecz

nionej lub innej jednostki organizacyjnej (ust. 1 pkt 3). 
koszty jej budow y modernizacji. utrzymania I o,chrony 
ponoszą te jednostki w częściach ustalonych w <lrodze 
porozumienia, a w razie braku porozumienia - w częś

ciach ustal onych przez naczelnika gminy. 
6. Budow.) i modernizacja dróg ffioŻ.e być prowa_ ' 

dzona również przy udzi a le środków rz~czowych i finan
Iowych, świadczonych d obrowolnie przez osoby fizyczna, · 
jednostki gospod drk~ .uspc..łecznionej lub inne podmioty. 

. Art. 15. 1. Jednostki gospodar ki uspo łecznionej I~ 

obowiązane do udziału w' kosztach budowy, modernizacj i 
. oraz utrzymania dróg, jeżeli użytkowanie tych d róg jest 
.wi i) zdne bezpośrednio z potrzebami tych jednostek. 

2. Ud7.iał jednostek gospodarki uspołeczntonej W' 

kosztach utrzymania dróg następuje w wypadku, gdr 
obciąi.enie ruchem drogowym, wywołanym działajnośchi 

tej jednostki. przekracza 20% ogólnego obciążenia drogi. 

3. Rada Minis tr ów, w drodze rozporządzenia , ok reśla 

IZczególowe zasad y udziału jednostek gospodarki uspo
łeczni onej w kosztach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

Art. 16. Reali zacja oraz koszty budowy lub moder
nizdc dróg , spowodowane inwestycją niedrogową, nale14 
do in westora tego przedsięwzięcia. 

Rozdzi ał 2 

WłaśclwoŚć organów arlminlstracjl pańliltwowej w zakresie 
dróg publicznych. 

Art. 17. 1. Minister Komunikacji jest naczelnym 
orga nem administracji panstwowej w sprawach budowy, 
m ode rnizacji, ut rzymania i ochro.ny: 

l) autostrad , 

2) dróg krajowych poza granicami miast, w których 
te renowym organem administracji państwowej jest 
prezydent mi asta, oraz dróg ok reślonych · wart. 14 
us t. 1 pkt 1 lit. c). 

3) dr óg wojewódzkich, gminnych i zak ła.dowych, z wy· 
taczer.iem d ró g w granicach miast i w granicach wo
je·wództw· stoteczn ego wa r·szawskiego, krakowskiego 
i łódzkiego. 

2. Minister Administracji I Gospod arki Przes trzennej 
l est nac·zeJnym org a nem ddmin 's tr acji państwowej w spra
w <1C h budowy, modernizacii, ut rzymania i ochrony: 

1) d róg krajowyc h w granicach miast, w któr ych tere
nowym orga nem adm inistracji państwowej jes t pre
zydent mi ilsta . z wylc~c zeniem dróg określonych w 
a rt 14 ust. I pkt l lit. c), / 

2) dróg wojewódzk ich. gminnych, lokalnych miejskich 
L zakład owych w granicach mIast oraz w grani
cach województw stolęcznego warszawskiego, kto
ko wskiego i łód zk i eg~. 

Art 1S.-Do wł aściwośc i Ministrów: Komunikacji oraz 
A dmin istracji i Gospodarki Przestrzennej należą w 
~zczegółności sprawy: 

1) określenia kierunków rozwoju sieci drogowej, budo· 
wy, modernizacji, .utrzymania I ochrony dróg, 

2) wydawania przepisów techniczno-b udowlanych d ot y .. 
czących dlóg i obiektów mostowych, 

3) panstwowego nadzoru techniczno-budowlanego w za· 
kresie dróg I obiektów mo~towych, 

4) sporządz ,lIlia Informacji I gromadzenia danych o sieci . 
dróg publicznych, . 

5) ustalania zasad odśnieżania i usuwania gc h)ledz i na 
drogach-----publicznych. 

Art. 19. 1. Pl anowanie i finansowanie w zakresie 
dróg publicznych na-leży do: 

1) Ministra Komunikac ji ~ w odniesieniu do budow y! 
m odernizacji. utrzymania I ochrony: ' 
a) autostrad, 
b) dróg kra jowych poza granicami miast, w których 

te renowym Ol ganem administracji państwowej jest 
prezyde nt miasta , oraa dróg ok reślonych wart. 14 
ust. 1 pkt 1 lit. c), 

2) Min istra Ad m ini s tracji I Gospodarki Przestrzennej--,. 
w odniesi eniu do budowy i modernizacji dróg . kra
jowych w g ranicach ' miast, w których te reno wym 
organem administrac ji państwowej jest prezydent 
miasta, z wyłączeniem dróg określonych wart. 14 
ust. I pkt I lit. c), 

. 3) . woje wódzk ich rad narodowych - w odniesieniu dOI 

aj ut rzymclTIia I ochrony dróg krajowych w gr ani
cach miasl. w których terenowym organem admi
nis tracji państwowej jest prezydent miasta, 1 wy· 
łączeniem dróg określonych wart. 14 ust. I pkt 1 
lit. ej, 

b) budowy. modernizacji, utrzymania i ochrony dróg 
wojewódzkich, z wy ł ączeniem dróg w gra~li cach 

mias t. 

4) rad narodowych stopnia podstawowego - w odniesie
niu do bud owy, modernizacji. utrzymania I ochrcnyl 
a) dróg wojewódzkich w granicach mi as t, 
bl dróg lokalnych miejskich, 
cj dróg gminnych. 

2. Planowanie i fin ans owanie dróg zakładowych na. , 
leży do właściwych jed noStek gospodarki uspołecznionej 

ł inn ych jed nostek orga nizacyjnych oraz Jednostek7 zarzq· 
dzających dworcami, portami, rampami wyładowczymi, 

placami składowymi, o których mowa wart. 8 ust. 1. 

Art. 20. I. Minister Kom unikacji spraw li je koordy
nację w dzied zinie przygotowania dróg dla potrzeb obron
nych Państwa na zasadach określonych przez Komitet 
Obrony Kraju. 

2_ Odpowiedzialność za realizację zada·ń i stan sled 
dróg o znaczeniu obronnym ponoszą Ministrowie Komu
nikacji oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej W 

zak resie swo jej właściwoścl (art. 17). 

Art. 21. 1. Minister Komunikacji wykonuje zadania 
naczelnego organu administracji państwowej w zakresi. 
dróg publicznych przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznychi Generlllnq Dyrekcję Dróg Publicznych po, .. 
wołuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 

2. Siecią dróg publicznYch, dla których n acZelnym 
organem adminIstracji państwowej jest Minister Komuni
kacji. zarządzają w rozumieniu ustawy - z zastrzeżeniem 
lIrt. 23 ust. 3-5 -- dyrekcje okręgowe dróg publicznych . 
jako zarządy dróg, powoływane I .noszone przez Rad, 
Ministrów na wniosek Ministra Komunikacji w drodz. 
rozporządzenia. Dyrekcje dzialajll na obszarze Jednego 
lub kilku województw. 

, . 

!' 
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3. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych i naczelni 
'yr.ktorzy okręgów dróg publicznych są organami admi
ai.tracji państwowej w sprawach dróg publicznych ok re-
'lonych vi ustawie. . 

4. Dyrekcjom okręgowym dróg publ-icznych podle
,aj_ rejony dróg publlczn ych l inne jednostki organiza
~yjne. Rejonom dróg publicznych mogą być przekazane 
aiektóre funkcje zarządu drogi. 

5. Rada · Ministrów, w drodze rozporządzenia, może 

'określać zasady stosowania w jedno!?lkach organiźacyj
Dych dróg publicznych, ,podległych Ministrowi Komuni
kacji, przepisów dotyczących zakładowych systemów 
wynagradzania. 

Art. 22. 1. Siecił\ dróg publicznych, dla których na
czelnym organem administracji pal1stwowej jest Minister 
Administracji I Gospodarki P[~estrzei!nej, zarządzają te
renowe organy administracji 'państwowej o właściwości 

azczególnej. do których zakresu działania ~ależą sprawy 
gospodarki komunalnej: 

1) stopnia wojewódzkiego - w _ odniesieniu do dróg 
krajowych i wojewódzkich, 

2) stopnia podstawowego -,- w odniesieniu do dróg 
gminnych I lokalnych miejskich 

wykonujące !jwoje zadania przy pomocy jednostek 
drogowych .. 

2. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej 
w porozumieniu z Ministrem Komunikacji i po zaSięgnię
ciu opinii wojewódzkich rad narodowych, w drodze roz
porządzenia, określa zasady tworzenia, organizacji i >%4-

kres działania jednostek drogowych, o których mowa w 
liSt. I. podległych właściwym radom narodowym. 

3. Ministrowie AdI!linislracji I Gospodarki Przestrzen
Dej oraz Komunikacji - w okresie do 1990 r. - udziel, 
wojewódzkim radom narodowym stosownej pomocy w 
utworzeniu I organizacji jednostek drogowych, o których 
mowa w USt. 1. ' . 

4. Minister Komu:ni.k:acji udziela pomocy radom na
rodowym w budowie t modernizacji dróg. 

Art. . 23. 1. Budowa,( Ill-0dernizacja, utrzymanie 
ochrona: 

l ) autostrad, 

2) dróg krajowych. I wyłączeniem d~óg w granicach 
miasl. w których terenowym .organem administracji 
parlstwowej jest prezydent miasta, 

3) dróg wojewódzkich poza granicami miast I woje
wództw' stoJecznego warszawskiego, krakowskiego 
t łódzkiego 

należy do dyrekcji okręgowych dróg publicznych. 

2. Do dyrekcji ok!"f~g()wych dróg publicznych należy 
takie budowa. modernizacja, utrzymanie i ochronal dróg, 
o których mOWa wart. 14 ust. I pkt I lit . c). 

3. Budowa. modernizacja., utrzymanie i ochrona: 

l) dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych miejskich 
w granicach miast, w których terenowym organem 
lIdministracji państwowej je ąt prezydent miasta, l wy
łączeniem dróg krajowych określon ych w· tlst 2, 

2) dróg wojewódzkich i lokalnych mi-ejskich w grani
cach miast innych niż wymienione w pkt 1, 

I) dróg wojewódzkich w granicach wdjewództw: ' sto-
łecznego warszawskiego, krakowskiego i łódzkiego 

- należy do terenowych organów administrac;ji par1stwo
wej o właściwości szczeqólnej, o których. mowa wart. 22 
ust. 1, jako organów wykonawczych rad narodowych. 

4. Budowa, modernłwcja, utrzymanie l ochrona dróg 
gminnych nalezy do naczelników , gmin jako organów 
wykonawczych rad narodowych, wykonujących swe za
dania przy pomocy służb drogowych. \ 

5. Budowa, modernizacja, utrzymanie l ochrona dróg 
zakładowych należy do właściwych jednostek gospor!arki 
uspołecznionej i innych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek or.ganiżacyjn ycb zarządzający{:h dworcami, por
tami. rampami wyładowczymi, placami składowymi, o któ
rych mowa wart. 8 ust. 1. 

6, Do zarządów dróg należy również: 
~ 

1) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom Śro~ 

dowiska naturalnego, mogącym powstać lub powsta
jącym w następstwie budowy, modernizacji lub utrzy
mania dróg, 

2) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla 
ruchu w wypadkach, gdy wymaga tego stan technicz
ny drogi. a odbywający się ruch może spowodować 
zniszczenie nawierzchni lub innego elementu drogi, 

3) koordynacja wszystkich robót w pasie drogowym, 

.f) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krze-
wów w pasie drogowym.' ' 

7. Zarządom dróg , przysługuje prawo: 

1) wstępu na grunty przyległe do paSa drogowego, je
żeli jest to niezbędne do wykonywania czynności 
związanych z utrzymaniem I ochroną. dróg, 

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przy
ległe do pasa drogowego w razie przerwy w komu
nikacji na drodze, -

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogo
wego zasłon przeciwśnieżnych. 

8. Właścicielom lub uż..ytkownfkom gruntów, którzy 
ponieŚli Izkody w wyniku czynności wymienlL)n ych w 
ust. 7, przytVuguje odszkodowanie. 

9. Drzewa i krzewy w paSie drogowym stanowi, 
własność Państwa; nie dotyczy to drzew krzewów w 
pasie drogowym dróg zakładowych. 

Art. 24. Rada ł1inistrów określa: 

l) źródła finansowania, organy właściwe w zakresie 
ustalania i wykonywania zadań oraz ustalania nakła
dów finansowych na budowę, modernizację, utrzyma
nie I ochronę dróg krajowych o znaczeniu obrqnn ym, 

2) w drodze rozporządzenia: 

a) zakres działania Generalnej Dyrekcji Dróg Pu
blicznych, 

h) organizację oraz zakres działania dyrekcji okr .... 
gowych dróg publicznych, 

c) zasady tworzenia, organizację i zakres działania 
rejonów dróg publicznych i innych jednostek pod
ległych dyrekcjom okręgowym dróg publicznych, 

·d) organizację i zukreś dzi n łania drogowej .,lllżby 
liniowej, 

e) organizację, zakres działania I zasady finansowa
nid służb drogowych podległych naczelnik<jwl 
gminy. 

Rozdział 3 

Skrzyżowania dróg :z Innymi drogami komunikilcjl lądowej 
i' po\vietrznej ot:az liniowymi urządzeniami technicznymL 

Art. 25. 1. Budowa, ' . modernizacja, IJt'·zymanl. 
ł ochrona skrzyżowań dróg różnych k"legorii, wraz z na
wierzchnią drogową i obiektami mostowymi w pasie drQ-

4~~ 
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"owym oraz urządzeniami bezpieczeristwa organ izacj i 
ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowanid, 
Jlależy do zarządu właściwego dla d rogi wyższej kate
gorii. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sk rzy 
towar'! z drogami wewnęt~:mymi. 

Art. 26. Budowa i utrżymanie przepraw promowych 
polożonyc!1 w ciągu drogi, z wyjątkiemjednuslek prze
prawowych, należy do zarządu tej drogi. 

Art. 27; 1. Budowa, utrzymanie i eksploatacja jednu
atek przeprawowych nałeży do właściweg o orgc\llu że,

glugi śródlądowej. 

' '2. Koszty eksploatacjI jednostek przeprawvwych po
nosi zarząd drogi. 

3. Korzystanie z jednostek przeprawowych jest l:[e
odpłatne. 

Art. 28. 1. Budowa, modernizacj a<, utrzymanie i ochro
na skrzyżowail dróg z liniLlmi kolejowymi w poziomie 
szyn , wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, 
znakami kolejowymi. jak również nawierzchnią drngową 
w obszarze skraj ni kolej"wej, należy do zarządu kolei. 

2. Do zarządów kolei należy również: 

1) konserwacja znajdującej się n ad skrajn ią kO](,j O'Ną 

dolnej części konstrukcji wiaduktów drogowych, LlCZ

nie z urządzenic1mi zabezpieczającymi, 

2) budowa i utrzymim ie urządzeń od wadn ia j'lcych wia
dukty kolejowe- nml drogami. ł ącznie z urządzeniami 
odprowadzającymi wodę poza -koronę drog i. 

3) budowa skrzyżowa ń dróg z torami kolejowymi :;,,,, roz
n ych poz'jomach w ra zie budowy nowej hlb zmia.oy 
t r ilsy istniejącej li ni i ko,lejowej, zwi c; k,:zeniil il oś ci 

t oró w, elektryfikElcj i li nii, zwiększeni a szybkości lub 
CZę ~; t D t li v\tc~·~ci ruchu p oc i ~~(; Ó'Ąj . 

Art. 29. V/ y kol1ar. -ie l ub p czeh uclowa zj nd u ż drogi 
do pr)l UprQ\\l!"l ych i zdb :., ~·.::1 [)\V cd\ n a]ej~y; 

1) w wy pc1dkn budowy luu modernizacji d rogi - do 
zarządu drog i, 

2) 'Al ·p ozos td ,lych vryp i::clkGch - do '\Vł dŚCici:.::ł (l l ':J o 
llżytkownik,l Cjrtlntów przyleg ł ych do d ro:~ i. po uz y-
s kaniu .zgody ziuząd u drogi. . 

A r t. :3fJ. Utr;ćym,!wa nie zjazdów nil l eży do vi hścic i 21 i 

lub użytkovinik/' js gLiPtów przyle g łyc h do clroni. 

Art. 31. ULzv,,,yw ćm i e przej~ {- dla pieszych., p-::-d Je:!) 
n ad je7rlnią d ,oCji p~)) ! iczncj nili c!.y do z(Hząd u dr og i. 

Art. 32. \V ["zie gdy bud ow-i:1 lub n;odemizE!c ja drogi 
VI ndejscu przec i,c:cia . sh~ z inną ciroQq k "munikacji lą c];) 
wej - z wY.i,\tk iem s!u zy,7o'N(ll1ia z li n ią kolejową w 
p ozi\Jmie SZ/ Il (art. 28 ust. l ) - wodnej, korytarzem po
wietrzr.ynl Vi strefie loln i :- k il lub u rzadzeniem typu linio
w ego (lini ą er;e rgetyczn,) , telekomun ik ćlcyjną, rurocią

giem, ta ::mociągiem itp.) powod'Jje naruszenie tych 
obiektó'N lub konieczność zmi .:m dotychczdsowego stanu, 
'd okond.n ie zmiany lub przywrócenie pop rzedniego stanu 

, należy do za rządu drogi. chyba że zaidereso wane stro!Cy 
postanowiq intlciej. 

Art. 33. 1. vVykonanie skrzyżowań nowo budowa
nych lub mnd e>nizoWdnj'ch obiektów, o którycll mowa 
w art. 32. oruz lir.ii kolejowych z drogą, powodu jqce na
ruszenie st iln l1 istniejącego drogi lub konieczność doko
nania zmian elementów drogi. f.ldt ezy do zarząduplOWd'
azącego budowę lub moc}e rni zaciG tych ohiektó'N . 

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 32 stosuje si~ rówEież 

do znajdujących sip w p~si" drogowym urzadzen nie 
,wiązanych z ~0spot..ar;';'ą drogową lub potrzebami ruchu. 

Rozdział 4 

Pas drogowy. 

Art. 34. Odległość granicy pasa drogowego od ze
V-'TI (; trznej krdwędzi wykopu, ndsypu, rowu lub od innych 
li r ządzel'l w y i;1ienion ych wart. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powinna 
wynosic co najmniej 0,75 m, a dla autostrad dróg 
ekspresowych - co najmniej 2 m. 

Art. 35. l.W planach zagospodarowania przestrzen
nego należy rezerwować pod przyszłą hudowę lub moder
nizację dróg pas terenu o szerokości uwzględniającej . 

ochronę użytkowników dróg i terenu puyległego przed 
wZdjemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Rezerwa,cję 

terenu r,ealizuje się przez odmowę' wydawania zezwoleń 
bud ow lanych. 

2. Zarezerwowany pas terenu, o którym mowa. w 
ust. 1. powińien być wykorzystany na cele rolnicze' lub 
gospodarcze o tymczasowym cflClrakterze .. za zezwoleniem 
właściwego te renowego organu administrac;ji pań stwowej, 

po zdsiqqnięciu opinii zarządu drogi. 

3. W wr('zenvowanym pdsie terenu mogą być wzno
szonę tylko tymczasowe budynki lub konstrukcje bu
dowlane; ich usunięcie w wypildku budowy lub modemi: 
zacj i drogi Jlw>lQpuje na koszt właściciela, bez odszko
dowania. 

4. Lokalizowanie zabudowy wzdłuż zarezerwowanych 
pasów terenu, nowo v;:.ybudowanych dróg (w tym obwod
nic miejscowości) oraz i stniejących dróg może ndstąpić 
t y Iko- w w YlYldku wł i:) czenia ruc:ll! drogowego - spowo
d OWanego t ą Z R bu(~o',1'ą - do istilie jącej łub projektowa
nej drcgi. wyłącznie w miejscach określonych przez za
rząd d ;-cgL 

Art. ;:'6 . W ra zie S'lrrlO\'lolncgo naruszenia pas a dr 0-

gov.eq o hIb z (J. rc z~.::cvvov~· a~12Uo PCISC l
. terenu, vlłaściwy 

o rg;~n d c~_! ninIstr a. cji Pi"t:'l stv,ro viej orze k a o przyvlfócenlll 
ich d o st :-lnu poprzcdnir; ~j o . 

Art. 37. 1. iN 'p asie droqowym mo,H znajd ować si~ 
bud 't n ki i urząc:zcni d zwi 'lwne z go~poda 'k ą drogowll 

,l obsLHitj ruchu dlógowego oraz obi ekty U Zl~ ., ne za za
uytk i k-ultury ma terii3 lnej lu b pomniki przyrod y . 

2, W pasie drog<Jwym n :J1eży, .za l eżnie od potrzeby, 
sadzić i ll tl'zymywać drzpwa i krzewy. 

3. HZlcldHinistrów, w clroc]ze roz;Jorządzpnid, określa 

z a~ady SQdzC'li a , utrzymywońi.a oraz usuwania drzew 
i k rzewó w w jJ Ci si(" clroc)owym. 

Art. 38. 1. l stni cjw:e w p il sie- d rugowy!n budynki, 
obiekty inżynierskie i u lzc).dze'1icl n ie zwiąZime z gospo
da rką drog (jwą lub obs ługą fl lchu, które n ie pov/Qduji.\ 
zag[ o;~enia i lltfl!d n ień ruch II d rog ow ego i nie zakłócają 
wykonywania za,Jal\ zarządu drogi. mogą pozostał: w 
dotychczilsowym stanie. 

2. VVykonanie przebudowy lub kdpitalnego remontu 
ohiektów i urządzeń, o których mowa w ust. L wymaga 
zg ody zarządu drogi. 

Art. 39. 1. Zabrania się dokonywania -w pasiedro
gowym czynności. któ;e mogłyby powodować niszczenie 
luh uszkodzenie drogi i jej urządzell albo zmniejszenie 
jej trwć1!ości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogo
weqo. \"1 szczególności zabrania się: 

1) lokcllizacji budynków, umieszczania urządzeń, przed
miotów i materiałów nie związanych z gospodarki.\ 
d roCjową łub potrzebami ruchu drogowego, 

2) wlóczeniapo drogach oraz porzucania na nich przed
miotów lub używania pojazdów niszczących na
wierzchnię drogi, 
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3) poruszania się po drogach pojezdów .. których nacisk 
na pojedynczą oś prz!O« rilCZd 80 kN (8 t) . a na oś 

Ikłlldową osi v,r ie loltrotnef. j eżeli przekracza wartoś c: 
od 57,5 kN (5,75 t) do 72,5 kN (7,25 t) w zależności 

od rozstawu osi składowych. oraz poj azdów nie od 
powiadających parametrom technicznym ustalonym w 
pr:z.episach określających ich war unki techniczne. 

.) samowolnego ustawiania, zmieniania · i uszkadzani a 
znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo-zabez
pieczających, 

5) umieszczania poza obszarami zabudowanymi tablic 
I . hasłami reklamowymi lub propagandowymi, 

li) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące 

makj drogowe. 
7) . niszczenia rowów,- skarp, nasypów i wykopów oraz ' 

lamowolnego rozkopywania dr99i. 
8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogo-

wego. . . . 
8) odpr.owadzania wody I ścieków z urządzeń meUora

. cyjnych. gospodarskich lub zakładowych. do rowów 
przydrożnych lub na jezdnię drogI. 

tO) wypasania , zwierząt gospodarskich. 
11) rozniec-ania ognisk w pobliżu obiektów mostowych 

orllZ pr~ejeżdżania przez nie z otwartym ogniem,. 
12) usuwanIa, niszczenia i uszk adzania zadrzewień pny

drożnych. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 I 3 nie stosuje się d\> pc>
jllzd6w specjalnych sił zbrojnych. dla których warunki 
poruszania się po drogach określają przepisy szczególne. 

3. W szczególnie uzasadnion:ych wypadkach lokali
zowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nIe 
J:willzBnych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. 
jak również umieszczanie takich urządzeń na obiektach 
mostowych może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem: 

1) Ge~erdlnego Dyrektora Dróg Publicznych lub upo
ważnionego przez niego naczelnego dyrektora okręgu 
dróg publicznych - w odniesieniu do dróg określo
nych wart. 14 ust. 1 pkt l. 

2) właściwego organu administracji państwowej - VI 
odniesieniu do dróg innych niż wymienione w pkt l. 

.c. Utrzymanie obiektów i urządzeń. o których mowa 
VI ust. 3, należy do ich posiadaczy. -

Art. 40. 1. Prowadzenie wszelkich robót w pasie dro
) ,gowym lub wykorzystywanie go na prawach wyłączno~c1 

oraz w celach innych niż transportowe wymaga zezwo
lenia właściwego organu administracji państwowej. 

2. Organ. o którym mowa w ust. 1, może zmienić 
warunki określone w zezwoleniu lub cofnąć zezwolenie 
ze szczególnie ważnych powodów. nie dających się przs
widzieć w chwili wydania zezwolenia. 

3. Za szkody poniesione w związku ze zmianą wa
runków określonych w zezwol eniu lub jego cofnięci e: ill 
przysługuje odszkodowanie. . 

•. Za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w 
nim urządzęn nie związan ych z fu nkcjonowaniem dróg. 
oprócz urządzeń telekomllnikacy jn ych\ pobiera się jedno-

~ razowe opłaty, a za niedotrzymanie warunków określo~ 
nych w zezwoleniu . lub 'zajęcie . pasa bez zezwol enia po
biera się karY-- pierrięzne . 
/ 5. Przepisu ust. 1 nie stosu je się w razie· koniecz
ności usunięcia awarii urządzeń n ie związanych z obsłu-

./Vq · ruchu. a znajdujących się w pasie dr-ogowym. z tym 
te po zlokalizowaniu awarii . pwwadzący roboty nie
%WłOcnlie zawlarlamia o tym zarząd drogi. właściwy urząd 
spraw wewnętrznych oraz wlaściwego naczelnika gminy. 

----

6. Zo. jn1'.ljący pas drogowy jest obowlązany zapew
nić bezpieczne warunki ruchu i przywróciĆ pas do pą

przedniego stan u uż y tecznoścL w _określon ym te [minie. 

7. Rada Mini strów, w drodze rozporządzenia. okreś ltl. 

zasady I warunki udzielania zezwoleń na zćljmownnie 

pasa drogowego I umieszC:lanie w nim urządzen nie zwią-
7.anych z funkcjonowaniem drogi oraz opłaty z tego- ty
tułu. jak również kary pieniężne za zajęci e pasa drogo
wego i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwoleni:! oraz 
tryb dochodzenia roszezell z tytulu szkód poniesionych w 

, związku ze zmianą warunków określon ych w zezwoleniu 
lub jego cofnięciem (ust. 3) i organy właściwe w tych 
sprawach. " 

Art. 41. 1. Minister Komunikacji, w drodze rozpo
rządzenia. .ustala sieć dr6g. po lHórych mógą ' porusza~ 
się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą ot 
do 100 kN (lO tl. a na oś składową osi wi.elokrotnej - od 
57,5 kN (5.75 t) do ' 80 kN (8 l) zależnie od rozstawu osi 
składowych . 

2~ Koszty związane % określeniem tras przejazdu 
praz' z przystosowaniem odcinków dróg do przewozu la
Qun~ów '- 0 masie lub gabarytach przekraczających do
puszczalne normy albo przejazdu pojazdóJN nienormatyw
nych ponosi dokonujący tych przewozów lub przejazdów. 

3. Ministrowie Komunikacji oraz Administracji 
ł ' Gospodarki Przestrzennej, w drodze rozporządzenia. 
określają zasady ustalania kosztów, o których mowa w 
ust. 2. organy właściwe t tryb postępowama w tych 
sprawach. 

Art. 42. ' 1. Napowietrzne llnie telekomunikac yjne 
l elektroenergetyczne, przebiegające wzdłuż pasów dro
gowych, poza obszarem zabudowanym. powinny być usy
tuowane poza granicami pasa drogowego. w odległości 

co najmniej 5,0 m od granicy pasa, chyba że organ 
określony w art. 39 ust. 3 wyrazi zgodę na odstępstwo 

Od tej zas.ady. 

2. Napowietrzne l J nłe te lekomunikacyjne i elektro
energe t yczne mogą być umieszczane. na warunkach usta
lonych przez organ okreś'l~ny wart. 39 · ust. 3: 

t.) na terenach zalewowych - ' na skarpach nasypów 
drogowych, 11 wyjątkiem nasypów spełńiających 

--red nocześnle funkcje walów przeciwpowodziowych, 
ił w braku takiej możliwości - na . krawędzi korony 
drogi. 

2) na terenach górskich I zalesionych w pasie dro-
gowym poza koroną drogi. 

Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach po
winny być sytuowane w odległośc i ocl zewnętrznej kra
w p,dzi jezdni co najmniej : 

, Na terenie I Poza tera-
Lp. ! Rodzaj drogi zabudowy nem 

mi ast i wsi ! zab udo ·.V'y 
.. 

l Autostrd.da · 30 m, 50 m 
2 Droga eltspresowa 20 m 40 m 

, 3 Droga ogólnodo-
stępna: 

a) krajowa 10 m 25 m , 

v h) wojewódzka 8m 20 m 
c} gminna. lokalna 

miejska l zakla-
.. 

dowa 6m t5 m 
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2. W Izczególnie uzasadnionych wypadkach (np. na 
terenie zwartej zabudowy) organ określony wart. 39 
ut. 3 może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu bu
.owIanego przy drodze, o której mowa w ust. l lp. l 
tabeli, w odległości mniejszej nii określona. 

3. Przepisów ust. 1 lp. 2 i 3 tabeli nie stosuje si, 
Clo podziemnych obiektów telekomunikacyjnych. lokalizo
wanych poza jezdnią drogi na terenie zabudowy milllt 
, wsi oraz poza koroną drogi na terenach zalewowycb 
, górskich na warunkach ustalonych przez organ określo
Dy wart. 39 ust: 3. 

Rozdział 5 

Swiadczenla na rzecz utrzymania dróg. 

Art. 44. W wypadku gdy środki techniczne, którymi 
dysponuje zarząd drogi, są niewystarczające, wojewoda 
na wniosek zarządu drogi może wprowadzić obowiązek 
odpłatnych świadczeń rzeczowych w celu , zapobieżenia 
zagrożeniu lub przerwaniu komunikacji na skutek wyst,. 
pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, pO!" 
wstania za tor u drogowego w wyniku katastrofy lub wy
padku drogowego, jak ró,wnleż pozostawienia na drodze 
pojazdu utrudniającego ruch lub zagrażającego bezpi.
czerlstwu ruchu drogowego. 

Art. 45. 1. Swi'adczenla, o których mowa wart. 4ł. _ 
polegają na obowiązku dostarczenia pojazdów samocho
dow ych lub sprzętu budowlanego wraz z obsługą, ni .. ' 
zb ędn ych do wykonania robót objętych świadczeniem. 

, 2. Do wykonania świadczeń rzeczowych są obowi,
zane jednostki gospodarki uspołecznionej, posiadające 

pojazdy lub sprzęt budowlany, na terenie objętym zar~
dzen iem wojewody. 

Art. 46. Za ustkodzenie, zniszczenie lub utratę do
starczonego pojazdu lub sprżętu, któ ,e nastąpiło bez winy 
posiadacza lub obsługującego pojazl lub sprzęt w związku 
z wyk onywaniem świadczeń, przy:.luguje odszkodowanie. 

Art. 47. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

określa zasady i sposób wykonywania świadczeń na rzec. 
utrzymania dróg, odpłatność. tryb dochodzenia roszczeń 

z tego tytułu oraz zwolnienie od obowiązku ' świadczeń. 

• tak że organy właściwe w tych sprawach. 

Rozdział - 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących, 
przepi~y przejściowe I końcowe. 

Art. 48. W Kodeksie wykroczeń a rt 98 otrzymuje 
brzmi enie: 

--------------------------------------
"Art. 98. Kto, prowadząc pn;;u:d poza drogą publiclU4. 

nie zachowuje należytej ostrożności, czym za
graża bezpieczeństwu innych osób, lub nie sto
suje się do przepisów regul ujących korzysta
nie z dróg wewn(, t r'wych lub innych miej~ 

dostępnyCh dla ruchu pojazdów, 
\ 

podlega karze grzywny albo karze nagany.". 

Art. 49. W ustawie z dnia 19 grudni a 19-15 r. o nie
których podotkach i opłatach terenow yc h (Dz. U. Nr 45, 
poz. 229, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 
I z 1985 r. Nr 12, poz. 50) wprowadza się n a stepujące 
zmiany: 

l) w art. 19: 

a} oznacze nie pkt 1 skreśl a się, 

b) pkt 2 skreśla się; 

2) w art. 20: 

a) oznaczenie ust. 1 skreśla się, 

b) ust. 2 i 3 skreśla się· 
\ 

Art. 50. Użyte wart. 27 pkt 3 ustilwy z dnia 20lipCd 
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu tej ytoria l
nego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 'l 86 oraz 
• 1984 r. Nr 21, poz, 100 I Nr 31. poz, 173) określenie 

"drogi państwowe" oznacza w rozumieniu nin ie jsze j usta
wy drogi krajowe, określone wart. 14 ust. l pkt 1 lit , ej. 

Art. 51. , 1. Z dniem wejścia ustawy w życie: 

1) grunty pai1stwowe położone poza granicami miast, 
oddane osobom fizycznym w zamian za ~Jrlmty ' za
jęte pod budowę dróg publicznych, stają sit; z mocy 
prawa wJasnością tych osób; grunty ' takie położone 

w granicach miast przechodzą na wiasność lub ;or, 
użytkowanie wieczyste osób fizycznych, stosownie do 
przspisów szczególn ych, 

2) grunty oddane i zajęte pod drogi publiczne, wybu· 
dowane z udzialem czynu społecznego i istniejące w 
tym dniu, stają się z mocy prawa własnością Państwa. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do gruntÓ "'''' 
zajętych pod istniejące drogi publiczne, w odni esie);j u 
do których zostało wszczęte jJostępowanie wywłaszcze

niowe przed dniem wejścia ustawy w życie. 

Art. 52. Traci moc ust il wa z dnia 29 marCd 1962 r. 
o drogach publicznych (Dz, U, Nr 20, poz. 90 i z 1971 r. 
Nr 12, poz. liS). 

Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dni em paździr::r~ 

nika 1985 r. 
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