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INTERPELACJA  

w sprawie kosztów zarządu i utrzymania dróg krajowych w granicach miasta 

 

 

 

zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 470) w graniach miast na prawach powiatu, jakim jest Miasto Konin, zarządcą wszystkich dróg 

publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) jest prezydent miasta. Oznacza to, że do jego 

właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania  

i ochrony ww. dróg, a także obiektów infrastruktury – mostów, wiaduktów, estakad, itp., które znajdują 

się w ciągach tych dróg. 

Trzeba wspomnieć, że wszelkie koszty związane z ich zarządem i utrzymaniem pokrywane są 

bezpośrednio z budżetu tych miast. Dla wielu samorządów w całej Polsce w sposób szczególny dużym 

obciążeniem finansowym jest utrzymanie dróg krajowych, które generują często duży ruch tranzytowy. 

Przyjęta konstrukcja ustawowa odzwierciedla zasadę: jedno miasto - jeden zarządca drogi, co znajduje 

uzasadnienie ze względu na  funkcjonalność i efektywność działania. Jednak coraz powszechniej 

zauważalne jest, że podstawowe, a niekiedy jedyne źródło finansowania jakim jest budżet miasta jest 

zbyt dużym obciążaniem dla wielu wspólnot samorządowych. 

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami: 

1. Ile kilometrów dróg krajowych oraz ile obiektów infrastruktury w ich ciągach znajduje się 

granicach Miasta Konina, które podlegają zarządowi i utrzymaniu przez nasz samorząd? 
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2. Jakie roczne koszty (bieżące i inwestycyjne) związane są z zarządem i utrzymaniem dróg 

krajowych w Koninie, w tym obiektów infrastruktury w ich ciągach?  

Proszę o przedstawienie informacji od 2014 r. wraz z wykazem inwestycji, które były 

poczynione w tym zakresie. 

3. Czy na ww. obiektach infrastruktury przeprowadzane są cykliczne kontrole związane  

z nadzorem technicznym dopuszczającym ich dalszą eksploatację?  

4. Ile z ww. obiektów infrastruktury wymaga pilnej modernizacji? Jaki jest szacunkowy koszt 

tych inwestycji? Czy istnieje możliwość partycypacji finansowej z podmiotami administracji 

rządowej lub wsparcia ze środków europejskich?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


