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W odpowiedzi na pismo e dnia 19 listopada 2008 roku, w
sprawie przedłożenia opinii doĘczącej poselskich projektów ustaw:

. o zmianie ustaw o drogach plłbliattych
- o zmtante
Polskiei,
europejskiego oraz ustawv o referendum ogólnoktąiowvm.

w załączeniu przesył"my opinie otrqymane z województw:
pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
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Pan
Bogdan Ciepielen'ski
Ęrektor Biure Z\IVRP

odpowiadsjąc ns emsil Pana Dyrektora z &ia 24listopada 2008 r. w śprawio zaopiniowania

dłóch projeków ustaw:

1) o zmianie ustawy o tłyhane Pre4ldena Rzeczypospolitej Pokkiej, ustawy ordynacja

wyborcza do Parlamentu E1łopejskiego oraz ustav,l)t o reJerendum ogólnokrajowym,

2) o zmiłnie ,lslawy o drogąch pńlicnych

upuejmie informuję' że przcdmiotowe projekty zostały przekazane do konsultacji do właśaurych

merytorycznie dęartame,rrtów Urzędu oraf Śamofządowych jednostek oęanizacyjnycb.

Na Podstawie otrymanych opinii infomruję, że nie wnosimy uwag do projektu ustawy o

zmianie uslawy o 1Ąf|borze Prezydcnta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy ordynacja wyborcza do

Pa amentu Europejshego or@ ustdry o referendum ogolnolvajowyn. Na podstawie opinii 6p

projektu ustawy o zmźąnie ustawy o drogach publicznych zg}osznnĄ przcz Dyreklora Departamonfu

Nięruchomości i Infi.astruktury up'rzejmie informują że propozycję wprowadzenia anian do zapisu art.

19 u5Ł 5 ustawy z dnia 2l rnarca l 985 r. o drogach publicznych oceniamy negatylvnie

Bazując na dotychczasowych dośtr'iadczeniacĘ uwaźEmy, żr preferowany winien być kierunek

odwmby, tm. ruzszerzede dotychczasowycb uprawDien zarądctych nad drogami pub|icnymi tĄkże ńa

pręrydęrlil;ów innych miast (nie Ęlko miast na prawach powiafu) * w myśl zasady jedno miasto jeden

gosNaŹ'

Po takim roxzsrzeniu sffiorząd okeśli obszarze miasta własnc standardy ut.rymarria |ehiego

i zimowego swoich dróg, sposób zargospodarowania i esteĘkę pasa drogowego, jego czyslość iĘ. Łatrł'iej

L łed PoB,kJ NagmĘ Jokośel
Cerqfikay ISO %)01:2lW), ISO I lMI:2005, QEsAs 18t 01:1999



będzie samorz4dowi miasta' decydować o odstępstrvach jakie vrynikają z uprawnień 
"łr.ĄdĘydróg art. 39 usl 3, a doryczących zgkg7ów oMlonych w art. 39 obowiązującej ustawy (m'in. lokatizacji

obiektow budowlauycĘ t'rnięsz&zatri& DtzĄdz9/:.' przedmiotow i materiałów uiezwiqzauych z poh-zebami
^r7Ądz^ni' drogarni lub potrzobnmi ruchrl drogowego), zwaĘć natezy ponadto' ze np. urządz€nia
odwadniające drogr w miastach są umądzcniani pracującymi obsarowo _ kratki Ściel(owe, w*ęz
ukształtowanie teręnrł odbierają nierzadko wody opadowe z dróg innych nlz z drogi, w któĘ są
zabud6q66*, a takżę z dachów i prrylegfuch do drogi posesji.

Jako uzasadnienie ptoponowanych zmian prąrtoczono niewytlobość niektÓrych sambrządów
(podano puykład Mocławka) w firransowaniu kosaów przebudów dróg hajowych przebiegajqpych przez
10 miaYto. Argumetrt uznaĆ na1eży za istoby. Jędnrk lĄ.iaao się szukac możliwości dofinansoPania takich
miast ze frodków Skarbu Paostwa' jako dotacji z przenaczeuemna ohtślony cel lub zadanie inwestycyjne
i jego półriejsze rozliczenie.

. w obowiqzująłyn obecuie porł4dku prawnyĄ isbieje moż:liwośó przekazania Grneratncj
Dyrckcji Dróg Krajowych i Auosrad - w oparciu o cytowany pruez wnioskujących arŁ t9 ust. 4 *
za.ządzania drogaĘi krajowymi w miastach na prawach powiafu i ponoszeńa przez Skarb Panstwa pehych
kosztów utrymarria i przebudowy przejęĘch dńg, bez koniecaności wplou/adflnia pfoponowanych
a]dŹn.
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