
Uchwała Nr 717/XXVIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 
z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych w zakresie proponowanych zmian 
na terenie miasta Lublin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Id: CECA455B-A0B1-4D09-8B52-000C9360FC54. Podpisany Strona 1 z 8



Projekt z dnia 2 marca 2017 r. 

R O ZP O R ZĄD Z E N I E  

M I N I S T RA I N F RA S T R U K T U R Y  I B U D O W N I C T W A  1> 

z dnia ................................... 2017 r. 

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.2>) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W porozumieniu: 

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI 

MINISTER OBRON Y NARODOWEJ 

MINISTER INFRASTRUKT URY I 

BUDOWNICTWA 

I) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920 i poz. 2255

Załącznik
do uchwały nr 717/XXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2017 r.
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Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa 

z dnia ........ 2017 r. (poz . ......... ) 

Wykaz odcinków dróg pozbawionych kategorii dróg krajowych 

1. Odcinek drogi krajowej nr 12 - al. Niepodległości ( od ul. Powstańców Wielkopolskich

do ul. Poznańskiej) w miejscowości Jarocin.

2. Odcinek drogi krajowej nr 15 - ul. Prusicka ( od ul. Siostry Hilgi Brzoski do

ul. Milickiej) i ul. Milicka ( od ul. Prusickiej do ul. Siostry Hilgi Brzoski)

w miejscowości Trzebnica.

3. Odcinek drogi krajowej nr 16 - ul. Mazurska (od ul. Raczkowskiej do ul. Wojska

Polskiego) w miejscowości Augustów.

4. Odcinek drogi krajowej nr 21 - ul. Poznańska ( od ul. Witkacego do ul. Witolda

Lutosławskiego), ul. Witolda Lutosławskiego ( od ul. Poznańskiej do ul. Prostej),

ul. Prosta ( od ul. Witolda Lutosławskiego do ul. Zamkowej), ul. Jana Pawła II ( od

ul. Plac Zwycięstwa do ul. Zamkowej), ul. Zamkowa ( od ul. Prostej do ul. Władysława

Jagiełły), ul. Władysława Jagiełły (od ul. Zamkowej do ul. Plac Zwycięstwa), ul. Plac

Zwycięstwa, ul. Anny Łajming ( od ul. Plac Zwycięstwa do ul. Henryka Sienkiewicza),

ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Anny Łajming do ul. Mikołaja Kopernika),

ul. Mikołaja Kopernika ( od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Bałtyckiej), ul. Bałtycka

( od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Portowej), ul. Portowa ( od ul. Bałtyckiej do

ul. Johannesa Wernera) w miejscowości Słupsk.

5. Odcinek drogi krajowej nr 58 - ul. Graniczna (od drogi krajowej nr 61 do ul. Jana

Kilińskiego) w miejscowości Szczuczyn.

6. Odcinek drogi krajowej nr 82 - al. Solidarności ( od al. gen. Wł. Sikorskiego do

al. Tysiąclecia), al. Tysiąclecia (od al. Solidarności do ul. Mełgiewskiej),

ul. Mełgiewska ( od al. Tysiąclecia do ul. Turystycznej), ul. Turystyczna ( od

ul. Mełgiewskiej do granicy miasta) w miejscowości Lublin oraz odcinek drogi od

granicy miasta Lublin do węzła Lublin Tatary w gminie Wólka.
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie zostało opracowane z uwagi na delegację zawartą 

w art. 5 ust. 2 i art. 1 O ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o drogach publicznych". 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i art. 1 O ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych minister 

właściwy do spraw transportu w porozum1emu 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, pozbawia drogi kategorii dróg krajowych. Zgodnie 

w ww. przepisami Minister Infrastruktury i Budownictwa wystąpił o opinię w sprawie 

projektowanych zmian do właściwych sejmików województw oraz rad miast. Ww. organy 

będą miały 30 dni na przedstawienie opinii odnośnie projektu rozporządzenia. 

Ad. 1 - odcinek drogi w miejscowości Jarocin. Brak uchwały zaliczającej odcinek drogi 

do kategorii dróg powiatowych, brak uchwały opiniującej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

Ad. 2 - odcinek drogi w miejscowości Trzebnica. W dniu 30 listopada 2016 r. Rada 

Miejska w Trzebnicy podjęła uchwałę nr XXII/230/16 w sprawie zaliczenia do kategorii 

drogi gminnej ul. Prusickiej ( od ul. Siostry Hilgi Brzoski do ul. Milickiej) i ul. Milickiej ( od 

ul. Prusickiej do ul. Siostry Hilgi Brzoski), brak uchwały opiniującej Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego. 

Ad. 3 - odcinek drogi w miejscowości Augustów. Brak uchwały zaliczającej odcinek 

drogi do kategorii dróg gminnych, brak uchwały opiniującej Sejmiku Województwa 

Podlaskiego. 

Ad. 4 - odcinek drogi w miejscowości Słupsk. Brak uchwały zaliczającej odcinek drogi 

do innej niż krajowa kategorii dróg publicznych, brak uchwały opiniującej Sejmiku 

Województwa Pomorskiego, brak uchwały opiniującej Rady Miasta Słupska. 

Ad. 5 - odcinek drogi w miejscowości Szczuczyn. Brak uchwały zaliczającej odcinek 

drogi do kategorii dróg gminnych, brak uchwały opiniującej Sejmiku Województwa 

Podlaskiego. 
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Ad. 6 - odcinek drogi w miejscowości Lublin i gmm1e Wólka. Brak uchwały 

zaliczającej odcinek drogi do kategorii dróg wojewódzkich, brak uchwały opiniującej 

Sejmiku Województwa Lubelskiego, brak uchwały opiniującej Rady Miasta Lublin. 

Zatem jeszcze nie wszystkie organy przedstawiły stosowne uchwały umożliwiające 

ujęcie w treści rozporządzenia wskazanych odcinków dróg. 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie zaopiniowany przez Komisję Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Zgodnie z art. 1 O ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do 

pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do 

odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do 

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. 

W projekcie niniejszego rozporządzenia uwzględniono odcinek drogi krajowej nr 12 -

al. Niepodległości (od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Poznańskiej) w miejscowości 

Jarocin, odcinek drogi krajowej nr 16 - ul. Mazurska (od ul. Raczkowskiej do ul. Wojska 

Polskiego) w miejscowości Augustów oraz odcinek drogi krajowej nr 58 - ul. Graniczna (od 

drogi krajowej nr 61 do ul. Jana Kilińskiego) w miejscowości Szczuczyn, które należy 

pozbawić dotychczasowej kategorii, gdyż przestały pełnić funkcję drogi krajowej i stały się 

zbędne w sieci dróg krajowych po wybudowaniu obwodnic ww. miejscowości, lecz nie 

zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami dróg, w trybie art. 1 O ust. 5 ustawy 

o drogach publicznych. Uwzględniono również odcinek drogi krajowej nr 15 - ul. Prusicka

( od ul. Siostry Hilgi Brzoski do ul. Milickiej) i ul. Milicka ( od ul. Prusickiej do ul. Siostry 

Hilgi Brzoski) w miejscowości Trzebnica oraz odcinek drogi krajowej nr 21 - ul. Poznańska 

( od ul. Witkacego do ul. Witolda Lutosławskiego), ul. Witolda Lutosławskiego ( od 

ul. Poznańskiej do ul. Prostej), ul. Prosta ( od ul. Witolda Lutosławskiego do ul. Zamkowej), 

ul. Jana Pawła II (od ul. Plac Zwycięstwa do ul. Zamkowej), ul. Zamkowa (od ul. Prostej do 

ul. Władysława Jagiełły), ul. Władysława Jagiełły (od ul. Zamkowej do ul. Plac Zwycięstwa), 

ul. Plac Zwycięstwa, ul. Anny Łajming ( od ul. Plac Zwycięstwa do ul. Henryka 

Sienkiewicza), ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Anny Łajming do ul. Mikołaja Kopernika), 

ul. Mikołaja Kopernika ( od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Bałtyckiej), ul. Bałtycka ( od 

ul. Mikołaja Kopernika do ul. Portowej), ul. Portowa (od ul. Bałtyckiej do ul. Johannesa 

Wernera) w miejscowości Słupsk, które należy pozbawić kategorii dróg krajowych 

w związku z proponowaną zmianą kategorii dróg publicznych, która następuje w wyniku 
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realizacji inicjatywy władz samorządowych w celu usprawnienia ruchu i poprawy życia 

mieszkańców oraz ochrony zabudowy w mieście. Dodatkowo uwzględniono odcinek drogi 

krajowej nr 82 - al. Solidarności ( od al. gen. Wł. Sikorskiego do al. Tysiąclecia), 

al. Tysiąclecia ( od al. Solidarności do ul. Mełgiewskiej), ul. Mełgiewska ( od al. Tysiąclecia 

do Turystycznej), ul. Turystyczna (od ul. Mełgiewskiej do granicy miasta) w miejscowości 

Lublin oraz odcinek drogi od granicy miasta Lublin do węzła Lublin Tatary w gminie Wólka, 

który należy pozbawić kategorii z uwagi, gdyż stał się zbędny w sieci dróg krajowych 

i jednocześnie zapewnia spójność sieci dróg wojewódzkich. 

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych skutkować będzie koniecznością 

aktualizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. poz. 941, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia dotyczy pozbawienia kategorii dróg krajowych następujących 

odcinków dróg: 

1. Odcinek drogi krajowej nr 12 w miejscowości Jarocin przestał pełnić funkcję drogi

krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych po wybudowaniu obwodnicy Jarocina 

w ciągu drogi nr 11 i zaliczeniu do kategorii dróg krajowych drogi powiatowej -

ul. Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie (województwo wielkopolskie). 

2. Odcinek drogi krajowej nr 15 w miejscowości Trzebnica, zgodnie z proponowaną

zmianą jej przebiegu. Zaprojektowano nowy, korzystniejszy przebieg drogi krajowej nr 15 

(województwo dolnośląskie). 

3. Odcinek drogi krajowej nr 16 w miejscowości Augustów przestał pełnić funkcję drogi

krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych po wybudowaniu obwodnicy Augustowa 

w 2014 r. (województwo podlaskie). 

4. Odcinek drogi krajowej nr 21 w miejscowości Słupsk zgodnie z proponowaną zmianą

jej przebiegu. Zaprojektowano nowy, korzystniejszy przebieg drogi krajowej (województwo 

pomorskie). 

5. Odcinek drogi krajowej nr 58 w miejscowości Szczuczyn przestał pełnić funkcję

drogi krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych po oddaniu do użytkowania 

obwodnicy Szczuczyna w 2015 r. (województwo podlaskie). 

6. Odcinek drogi krajowej nr 82 w miejscowości Lublin i gminie Wólka przestał pełnić

funkcję drogi krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych po wybudowaniu dróg 
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ekspresowych S 12 i S 19. Przedmiotowy odcinek drogi zapewnia spójność s1ec1 dróg 

wojewódzkich (województwo lubelskie). 

Zgodnie z art. 1 O ust. 3 ustawy o drogach publicznych, 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 1 stycznia roku następnego. 

Projekt rozporządzenia zawiera: 

• odcinek drogi, dla którego został spełniony warunek jednoczesnego zaliczenia do innej

niż krajowa kategorii dróg publicznych,

• odcinki dróg, dla których nie został spełniony warunek jednoczesnego zaliczenia do innej

niż krajowa kategorii dróg publicznych. Odcinki te, w przypadku niedostarczenia, przed

skierowaniem projektu rozporządzenia do podpisu Ministra Infrastruktury

i Budownictwa, uchwał organów stanowiących odpowiednich jednostek samorządu

terytorialnego zaliczających je do innej niż krajowa kategorii dróg publicznych, zostaną

wycofane z projektu.

Projekt nie obejmuje odcinków dróg, których pozbawienie kategorii dróg krajowych 

następuje na podstawie art. 1 O ust. 5 ustawy o drogach publicznych. 

Z uwagi na to, że sposób wydania przedmiotowego rozporządzenia jest ściśle określony 

w ustawie o drogach publicznych, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych - w stosunku 

do projektowanej regulacji - środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.), projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnień, o których mowa w § 39 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Przedmiotowy projekt ustawy, stosownie do art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.)
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oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy 

Rady Ministrów zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny 

z dniem skierowania do uzgodnień i konsultacji publicznych. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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