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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ze względu na zmiany, które nastąpiły w wyniku wybudowania i oddania do użytkowania obwodnic miejscowości oraz 
innych nowych odcinków dróg, zaliczonych do kategorii dróg krajowych na mocy art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.), jak również odcinków dróg zaliczonych do 
kategorii dróg krajowych lub odcinków dróg pozbawionych kategorii dróg krajowych odpowiednimi rozporządzeniami 
ministra właściwego do spraw transportu, a także przedstawionych propozycji zarządców dróg krajowych (GDDKiA 
oraz prezydentów miast na prawach powiatu) w zakresie zmiany przebiegu tych dróg, dokonanych zmian nazw gmin 
lub miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, dokonanych zmian nazw ulic (placów, mostów) w miastach, 
dokonanych pomiarów geodezyjnych na podstawie, których stwierdzono, że dana droga krajowa przebiega bądź nie 
przebiega przez obszar danej gminy (miasta), nieścisłości wskazanych przez zarządców dróg – zaistniała konieczność 
aktualizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych 
(Dz. U. poz. 442).

Informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków:
- ustalenie przebiegu dróg krajowych możliwe jest jedynie na mocy przedmiotowego rozporządzenia, wydanego zgodnie 
z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).

Przeprowadzona analiza wykazała, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu rozporządzenia za pomocą innych 
środków niż wydanie nowego rozporządzenia.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt doprowadzi do uporządkowania sieci dróg krajowych. Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia 
określony w nim przebieg dróg krajowych będzie odzwierciedlał rzeczywisty stan przebiegu dróg krajowych.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad 
(zarządca dróg krajowych 
poza granicami miast na 
prawach powiatu)

1 Ministerstwo Infrastruktury Regulacja nie nakłada nowych 
obowiązków na Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad 

Prezydenci miast na 
prawach powiatu (zarządcy 
dróg krajowych w 
granicach miast na prawach 
powiatu)

66 Ministerstwo Infrastruktury Regulacja nie nakłada nowych 
obowiązków na prezydentów 
miast na prawach powiatu

użytkownicy dróg Ministerstwo Infrastruktury Uporządkowanie sieci
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji



Projekt rozporządzenia (wraz z załącznikami i uzasadnieniem), zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o drogach publicznych był 
przedmiotem opiniowania przez zarządy poszczególnych województw.
Zarządy Województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, 
Podlaskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego nie zgłosiły uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia.
Uwagi Zarządu Województwa Lubuskiego, Świętokrzyskiego i Zachodniopomorskiego zostały uwzględnione.
Uwaga Zarządu Województwa Łódzkiego nie została uwzględniona.
Zarządy Województw: Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego nie zaopiniowały w wyznaczonym terminie 
przedmiotowego projektu rozporządzenia. W zaistniałym przypadku został zastosowany art. 7a ust. 2 ustawy o drogach 
publicznych.

Projekt rozporządzenia (wraz z załącznikami i uzasadnieniem), zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o drogach publicznych był 
przedmiotem opiniowania przez prezydentów miast na prawach powiatu.
Prezydenci Miast: Torunia, Chełma, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Krosna, 
Rzeszowa, Tarnobrzega, Białegostoku, Suwałk, Gdańska, Słupska, Bielska-Białej, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, 
Jaworzna, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Sosnowca, Świętochłowic, Zabrza, Żor, Kielc, Elbląga, 
Olsztyna, Kalisza, Konina, Poznania, Koszalina nie zgłosili uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia. 
Uwagi Prezydentów Miast: Wrocławia, Bydgoszczy, Grudziądza, Włocławka, Białej Podlaskiej, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Skierniewic, Krakowa, Nowego Sącza, Opola, Przemyśla, Częstochowy, Gliwic, Katowic zostały 
uwzględnione.
Uwagi Prezydentów Miast: Tarnowa, Warszawy zostały częściowo uwzględnione.
Prezydenci Miast: Lublina, Zamościa, Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Zielonej Góry, Siedlec, Łomży, Gdyni, Sopotu, 
Chorzowa, Jastrzębia-Zdroju, Siemianowic Śląskich, Tych, Leszna, Szczecina i Świnoujścia nie zaopiniowali w 
wyznaczonym terminie przedmiotowego projektu rozporządzenia. W zaistniałym przypadku został zastosowany art. 7a 
ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
Uwagi Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostały uwzględnione.

Projekt został przesłany do konsultacji publicznych do następujących podmiotów: 
1) Polski Kongres Drogowy;
2) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP;
3) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;
4) Polska Izba Inżynierów Budownictwa;
5) Rada Dialogu Społecznego;
6) Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu.

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania 



Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość.
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na działalność przedsiębiorców, a 
zwłaszcza mikro przedsiębiorców, a także małych i średnich przedsiębiorców.

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną i 
społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary



 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na pozostałe obszary.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi wraz z jego wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r . 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
16 tabel przedstawiających przebieg dróg krajowych w poszczególnych województwach oraz załącznik do uzasadnienia 
przedstawiający przebieg dróg krajowych w przypadku nie zaistnienia prognozowanych zmian na sieci dróg krajowych 
przewidzianych w IV kwartale 2022 r.
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