
 Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y 1)  

z dnia ................................... 2018 r.  

w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych  

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się przebieg dróg krajowych w województwie: 

1) dolnośląskim, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) kujawsko-pomorskim, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3) lubelskim, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

4) lubuskim, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 

5) łódzkim, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; 

6) małopolskim, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia; 

7) mazowieckim, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia; 

8) opolskim, określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia; 

9) podkarpackim, określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia; 

10) podlaskim, określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia; 

11) pomorskim, określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia; 

12) śląskim, określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia; 

13) świętokrzyskim, określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia; 

14) warmińsko-mazurskim, określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia; 

15) wielkopolskim, określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia; 

16) zachodniopomorskim, określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 

2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. poz. 941 oraz z 2016 r. poz. 

1168). 

                                                           
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101). 

 
 



– 2 – 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 

 

 

 
MINISTER INFRASTRUKTURY           
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej 

w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2222, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych”. 

Projekt rozporządzenia został przygotowany z uwagi na konieczność aktualizacji 

przebiegu dróg krajowych określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. poz. 941, z 

późn. zm.), ze względu na zmiany, które nastąpiły w wyniku: 

- wybudowania i oddania do użytkowania obwodnic miejscowości oraz innych nowych 

odcinków dróg (w tym również odcinków autostrad i dróg ekspresowych), zaliczonych 

do kategorii dróg krajowych na mocy art. 10 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, 

- zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg krajowych lub pozbawienia kategorii 

odcinków dróg krajowych odpowiednimi rozporządzeniami ministra właściwego do 

spraw transportu, 

- 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. 

W projekcie rozporządzenia przyjęto, że dla odcinków dróg krajowych 

wybudowanych, oddanych do eksploatacji i oznakowanych w terenie jako autostrady i drogi 

ekspresowe, użyto odpowiednio litery A lub S. Dla odcinków dróg krajowych, które 

pokrywają się z autostradą albo drogą ekspresową, jako numer drogi został wskazany numer 

drogi wyższej klasy. Dla odcinków dróg krajowych, które pokrywają się, a nie są 

autostradami ani drogami ekspresowymi, jako numer drogi został wskazany numer drogi 

o niższym numerze. Dla odcinków dróg krajowych, które stanowią docelowy przebieg 

autostrad lub dróg ekspresowych w przypadku pokrywania się przebiegu dwóch dróg, np. 

klasy S wskazany jest numer drogi zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 1334, z późn. zm.). 
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Zmiany w projekcie rozporządzenia w odniesieniu do obecnie obowiązującego 

rozporządzenia dotyczą: 

 

W województwie dolnośląskim: 

1. wprowadzenia przebiegu drogi S5 po wybudowaniu odcinka S5 Korzeńsko - węzeł 

Wrocław Północ, 

2. zmiany przebiegu DK nr 15 w Trzebnicy w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1751) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1750), 

3. wprowadzenia przebiegu DK nr 46 po wybudowaniu obwodnicy Kłodzka, 

4. uściślenia zapisów dla: DK nr 5 w mieście Strzegom (zmiana kolejności przebiegu w 

granicach administracyjnych, uwzględniono przebieg w gminie Strzegom), DK nr 5 w 

mieście Bolków (zmieniono nazwę ul. Świerczewskiego na ul. Rycerską zgodnie z 

uchwałą Nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 października 2016 r.), 

DK nr 5 w mieście Lubawka (zmieniono nazwę ul. Świerczewskiego na ul. Sudecką 

zgodnie z uchwałą Nr X/279/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 r.), 

DK nr 8 w mieście Duszniki-Zdrój (zmieniono nazwę ul. Świerczewskiego na ul. 

Sudecką zgodnie z uchwałą Nr XL/218/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 

27 lipca 2017 r.), DK nr 8 w gminie Kobierzyce (doprecyzowano zapis początku drogi 

ekspresowej), DK nr 30 w Olszynie (w przebiegu uwzględniono ul. Wolności), DK nr 35 

w mieście Mieroszów (zmieniono nazwę ul. Dąbrowszczaków na ul. Mikołaja Kopernika 

zgodnie z uchwałą Nr XLVI/211/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 października 

2017 r.), 

DK nr 36 w mieście Wąsosz (zmieniono nazwę ul. Świerczewskiego na ul. Św. Jana 

Pawła II zgodnie z uchwałą Nr XXIX/199/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 maja 

2017 r.), 

DK nr 39 w mieście Wiązów (zmieniono nazwę ul. Armii Ludowej na ul. Strzelińską 

zgodnie z uchwałą Nr XXXI/266/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 

2017 r.).   

 

W województwie kujawsko-pomorskim: 
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1. wprowadzenia przebiegu DK nr 15 po wybudowaniu obwodnicy Inowrocławia, 

2. wprowadzenia przebiegu DK nr 15 po wybudowaniu obwodnicy Brodnicy, 

3. wprowadzenia przebiegu DK nr 25 po wybudowaniu obwodnicy Inowrocławia,  

4. zmiany przebiegu DK nr 80 w Bydgoszczy w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1488) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1489), 

5. uściślenia zapisów dla: DK nr 5 w Żninie (z przebiegu usunięto nazwę ulicy krzyżującej 

się), DK nr 16 w Grudziądzu  (w przebiegu uwzględniono rondo Gen. Władysława 

Andersa oraz rondo Kardynała Stefana Wyszyńskiego), DK nr 15 i DK nr 80 w Toruniu 

(uporządkowano kolejność przebiegu, dodano place i ronda), DK nr 25 w Sępólnie 

Krajeńskim (w przebiegu uwzględniono ul. Tadeusza Kościuszki), DK nr 25 

w Bydgoszczy (rozszerzono nazwę ronda), DK nr 55 w Grudziądzu  (w przebiegu 

uwzględniono rondo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rondo Gen. Władysława 

Andersa, rondo Lotników, rondo Ks. Jerzego Popiełuszki, węzeł Konstytucji 3 Maja, ul. 

Magazynową, rondo Józefa Błachnio), DK nr 56 w Koronowie (usunięto 

uszczegółowienie odcinka dotyczące pl. Zwycięstwa), DK nr 62 w Kruszwicy (usunięto 

nazwy ulic krzyżujących się, rozszerzono nazwę ulicy),  DK nr 62 w Brześciu 

Kujawskim (usunięto nazwę ulicy krzyżującej się), DK nr 62 we Włocławku (w 

przebiegu uwzględniono  rondo Falbanka), DK nr 67 w Lipnie (usunięto nazwę ulicy 

krzyżującej się), DK nr 91 w Nowym (dodano nazwę placu), DK nr 91 w Toruniu 

(w przebiegu uwzględniono most Gen.  Elżbiety Zawadzkiej), DK nr 91 we Włocławku 

(w przebiegu uwzględniono pl. Solidarności oraz  pl. Powstania Styczniowego), DK 

nr 91 w Lubieniu Kujawskim (usunięto nazwę ulicy krzyżującej się). 

 

W województwie lubelskim: 

1. zmiany przebiegu DK nr 19 w rejonie Lublina i w Lublinie po wybudowaniu odcinka 

S19 węzeł Lublin Sławinek – węzeł Lublin Węglin, 

2. zmiany przebiegu DK nr 19 w Lublinie i gminie Niemce w związku z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1489), 

3. zmiany przebiegu DK nr 74 w Hrubieszowie po wybudowaniu obwodnicy Hrubieszowa,  



– 6 – 

4. zmiany przebiegu DK nr 82 w Lublinie w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1488) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1489), 

5. uściślenia zapisów dla: DK nr 12 w mieście Siedliszcze (w przebiegu uwzględniono 

dodatkowo teren miasta w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 

2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom 

statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin - 

Dz. U. poz. 1083), DK nr 17 w mieście Lubycza Królewska (w przebiegu uwzględniono 

dodatkowo teren miasta w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 

2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom 

statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin - 

Dz. U. poz. 1083), DK nr 74 w mieście Szczebrzeszyn (zmieniono nazwę pl. T. 

Kościuszki na nazwę Plac Tadeusz Kościuszki zgodnie z uchwałą nr XXVI/181/2016 

Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 grudnia 2016 r.). 

 

W województwie lubuskim:  

1. uściślenia zapisów dla: DK nr 3 w gminie Międzyrzecz (w przebiegu uwzględniono 

dostosowanie drogi do parametrów klasy S), DK nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim 

(zmieniono nazwę ul. gen. Nikołaja Bierzarina na ul. Elżbiety Zawadzkiej oraz 

uwzględniono pełne nazwy ulic), DK nr 29 w mieście Krosno Odrzańskie (zmieniono 

nazwę ul. Obrońców Stalingradu na ul. Słubicką oraz zmieniono nazwę ul. Żymierskiego 

na ul. Trakt Książęcy zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr 

XXXVII/312/17 i nr XXXVII/320/17 z dnia 31 lipca 2017 r.).   

 

W województwie łódzkim:  

1. wprowadzenia przebiegu A1 po wybudowaniu odcinka A1 węzeł Łódź Północ - węzeł 

Tuszyn, 

2. wprowadzenia przebiegu S8 po wybudowaniu odcinka S8 węzeł Rzgów - węzeł Łódź 

Południe oraz odcinka A1 węzeł Łódź Północ - węzeł Tuszyn, 

3. wprowadzenia przebiegu DK nr 74 w rejonie Wielunia po wybudowaniu obwodnicy 

Wielunia,   
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4. wprowadzenia przebiegu DK nr 74 w rejonie Bełchatowa po wybudowaniu obwodnicy 

Bełchatowa, 

5. wprowadzenia przebiegu DK nr 91 w rejonie Łodzi po wybudowaniu odcinka A1 węzeł 

Łódź Północ - węzeł Tuszyn, 

6. zmiany przebiegu DK nr 12, DK nr 74 i DK nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim 

w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 

2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1488) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie 

pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1489),  

7. zmiany przebiegu DK nr 70 w Skierniewicach w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w z dnia 9 września 2015 r. sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1488) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1489),  

8. zmiany przebiegu DK nr 83 w Sieradzu w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1552), 

9. uściślenia zapisów dla: A1 w gminach Kutno i Oporów (zmiana kolejności przebiegu 

w granicach administracyjnych), A2 w mieście i gminie Stryków (zmiana kolejności 

przebiegu w granicach administracyjnych), S8 w powiecie wieruszowskim (zmiana 

kolejności przebiegu w granicach administracyjnych, dodano gminę  Galewice), DK nr 

12 w rejonie Sieradza i Łasku (uszczegółowiono przebieg w granicach 

administracyjnych), DK nr 12 w rejonie Rzgowa i Tuszyna po wybudowaniu odcinka S8 

węzeł Rzgów - węzeł Łódź Południe oraz odcinka A1 węzeł Łódź Północ - węzeł 

Tuszyn (zmiana zapisu numeru drogi), DK nr 12 i nr 74 w Piotrkowie Trybunalskim (z 

przebiegu wykreślono rondo Bugaj, w przebiegu DK nr 74 dodano nazwę ulicy Al. 

Generała Władysława Sikorskiego), S14 w gminie Dobroń (uszczegółowiono koniec 

odcinka drogi), DK nr 45 w Złoczewie (uporządkowano kolejność przebiegu w 

granicach administracyjnych), DK nr 70 w Skierniewicach (uszczegółowiono przebieg 

poprzez wykreślenie Alei Rataja), DK nr 71 w Zgierzu i Rzgowie (zaktualizowano 

numer drogi krzyżującej się), DK nr 72 w Łodzi po wybudowaniu odcinka A1 węzeł 

Łódź Północ - węzeł Tuszyn (zmiana zapisu numeru drogi), DK nr 72 w Rawie 

Mazowieckiej (uszczegółowiono przebieg, dodano nazwę ulicy i ronda), DK nr 72 w 
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Brzezinach (uszczegółowiono przebieg w rejonie pl. Jana Pawła II), DK nr 91 w Łodzi 

(Rada Miejska w Łodzi uchwałą nr XXXIII/893/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. nadała 

Trasie Górnej nazwę aleja Władysława Bartoszewskiego). 

 

 

W województwie małopolskim: 

1. wprowadzenia przebiegu S7 w Krakowie po wybudowaniu odcinka S7 Kraków węzeł 

Igołomska (DK nr 79) - Kraków węzeł Christo Botewa (Rybitwy),  

2. zmiany przebiegu DK nr 75 po wybudowaniu odcinka DK nr 75 węzeł Brzesko (A4) - 

DK 94, 

3. zmiany przebiegu DK nr 87 w Piwnicznej Zdrój po wybudowaniu mostu granicznego 

nad Popradem,  

4. uściślenia zapisów dla: DK nr 28 w mieście i gminie Chełmiec (po nadaniu 

miejscowości statusu miasta, uszczegółowiono przebieg w mieście i granicach 

administracyjnych), DK nr 52 w powiecie myślenickim (zmiana kolejności przebiegu w 

granicach administracyjnych), DK nr 94 w powiecie bocheńskim i wielickim w związku 

ze zmianą przebiegu DK nr 75 po wybudowaniu odcinka DK 75 węzeł Brzesko (A4) - 

DK 94. 

 

W województwie mazowieckim:  

1. wprowadzenia przebiegu S7 w powiecie szydłowieckim po wybudowaniu odcinka S7 

Radom - granica woj. mazowieckiego, 

2. wprowadzenia przebiegu S8 w powiecie pruszkowskim po wybudowaniu odcinka S8 

Paszków - Opacz i odcinka DK nr 7 Janki Małe - Sękocin Las,  

3. wprowadzenia przebiegu S8 w powiecie wołomińskim po wybudowaniu odcinka S8 

Marki - Kobyłka i odcinka S8 Kobyłka – węzeł Radzymin Południe, 

4. uściślenia zapisów dla: S2 w Warszawie (dodano nazwę al. Polskiej Organizacji 

Wojskowej i al. Legionów Piłsudskiego, poprawiono błędy zapisu), S2 w Piastowie 

(dodano nazwę al. Polskiej Organizacji Wojskowej), S2 w gminie Raszyn 

(uszczegółowiono przebieg w granicach administracyjnych), S7 w Szydłowcu (dodano 

nazwę ul. Indiańska Droga Sat - Okha na podstawie uchwały nr 181/XXVII/16 Rady 

Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2017 r. ), DK nr 7 w Mławie (zmiana 

kolejności przebiegu w granicach administracyjnych), DK nr 7 w Warszawie (zmiana 
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zapisu numeru i klasy drogi po dostosowaniu odcinka do parametrów klasy S, 

uporządkowano kolejność przebiegu w granicach administracyjnych), S8 w powiecie 

żyrardowskim (zmiana klasy drogi po dostosowaniu odcinka do parametrów klasy S), 

DK nr 61 w Warszawie (dodano nazwę al. gen. M. Wittek oraz ul. płk. R. Kuklińskiego 

zmieniono na al. płk. R. Kuklińskiego), DK nr 61 w Ostrołęce (zmiana nazwy ulicy z I 

Armii Wojska Polskiego na Aleję Wojska Polskiego), DK nr S79 w Warszawie (dodano 

nazwę al. Legionów Piłsudskiego), 

 

W województwie opolskim: 

1. wprowadzenia przebiegu DK nr 41 i DK nr 46 w Nysie po wybudowaniu obwodnicy 

Nysy), 

2. uściślenia zapisów dla: A4 w mieście i gminie Prószków (zaktualizowano granice 

miasta), DK nr 38 w Głubczycach (dodano nazwę ronda, zaktualizowano nazwy ulic), 

DK nr 40 w Głogówku (zaktualizowano nazwy ulic, dodano nazwę ronda), DK nr 40 

w Kędzierzynie-Koźlu (zaktualizowano nazwę ulicy), DK nr 45, DK nr 46 i DK nr 94 w 

Opolu w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 

ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, 

ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1134) 

oraz w związku z nadaniem obwodnicy północnej nazwy ul. Powstańców Warszawskich 

na odcinku od ul. Partyzanckiej do ul. Oleskiej). 

 

W województwie podkarpackim: 

1. wprowadzenia przebiegu A4 po wybudowaniu odcinka A4 węzeł Rzeszów Wschód - 

węzeł Jarosław Zachód,  

2. wprowadzenia przebiegu S19 w powiecie rzeszowskim i łańcuckim po wybudowaniu 

odcinka S19 Sokołów Małopolski – Stobierna,  

3. wprowadzenia przebiegu S19 w powiecie rzeszowskim i gminie Świlcza po 

wybudowaniu odcinka S19 węzeł Świlcza - węzeł Rzeszów Południe, 

4. wprowadzenia przebiegu DK nr 94 w powiecie rzeszowskim, łańcuckim i przeworskim 

po wybudowaniu odcinka A4 węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Jarosław Zachód, 

5. uściślenia zapisów dla: A4 w gminie Przeworsk (usunięto z zapisu powtarzające się 

wiersze), DK nr 9 w Kolbuszowej i Głogowie Małopolskim (usunięto nazwy ulic 

krzyżujących się), DK nr 19 w gminach Głogów Małopolski i Świlcza (uporządkowano 
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zapis kolejności granic administracyjnych), DK nr 73 w gminie Jasło (zweryfikowano 

zapis przebiegu drogi zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic, usunięto wiersz z 

przebiegiem w gminie Jasło), DK nr 97 w gminie Krasne i gminie Trzebownisko 

(zweryfikowano zapis przebiegu drogi zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic, 

dodano wiersze z przebiegiem w gminie Krasne i gminie Trzebownisko).  

 

 

W województwie podlaskim: 

1. wprowadzenia przebiegu S8 w powiecie zambrowskim po wybudowaniu odcinka S8 

granica woj. mazowieckiego – Zambrów,  

2. wprowadzenia przebiegu S8 w powiecie zambrowskim po wybudowaniu odcinka S8 

Wiśniewo - Mężenin,  

3. wprowadzenia przebiegu S8 w powiecie białostockim i wysokomazowieckim po 

wybudowaniu odcinka S8 Mężenin - Jeżewo, 

4. wprowadzenia przebiegu DK nr 61 w Szczuczynie po wybudowaniu obwodnicy 

Szczuczyna,  

5. zmiany przebiegu DK nr 16 w Augustowie w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1488), jednocześnie zaktualizowano nazwę ulicy 

w Augustowie (Szosa do Sejn jest nazwą potoczną),  

6. zmiany przebiegu DK nr 63 i DK nr 66 w Zambrowie w związku z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1552) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1553),  

7. uściślenia zapisów dla: DK 8 w mieście i gminie Augustów (uporządkowano kolejność 

przebiegu w granicach administracyjnych), DK nr 58 w Szczuczynie po oddaniu do 

użytkowania obwodnicy Szczuczyna (wskazano koniec przebiegu drogi), DK 65 w 

gminie Knyszyn (uporządkowano kolejność przebiegu w granicach administracyjnych), 

DK 66 w gminie Zambrów (uszczegółowiono przebieg), DK nr 66 w mieście i gminie 

Szepietowo (uporządkowano kolejność przebiegu w granicach administracyjnych). 
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W województwie pomorskim: 

1. wprowadzenia przebiegu DK nr 20 w Kościerzynie po wybudowaniu obwodnicy 

Kościerzyny, 

2. zmiany przebiegu DK nr 21 w Słupsku w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1751) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1750). 

 

W województwie śląskim: 

1. zmiany przebiegu DK nr 78 i 88 w Gliwicach w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1552) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1553),  

2. uściślenia zapisów dla: S1 i DK nr 1 w Dąbrowie Górniczej (zmiana nazwy ulicy z ul. 

Manifestu Lipcowego na ul. Św. Jana Pawła II zgodnie z uchwałą Nr XXIX/618/2017 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2017 r.),  DK nr 11 w 

Tarnowskich Górach (zaktualizowano nazwę ulicy), DK nr 43 w Krzepicach (usunięto z 

zapisu nazwę ulicy krzyżującej się), DK nr 44 w Gliwicach (zmieniono opis przebiegu 

poprzez dodanie - od skrzyżowania A1/A4), DK nr 46 w Blachowni (zaktualizowano 

nazwę ulicy), DK nr 78 w mieście Tarnowskie Góry i Poręba (zaktualizowano nazwę 

ulic oraz zgodnie z art. 6  ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), Rada Miasta 

Poręba podjęła uchwały o zmianie nazwy ulic, tj. ul. gen. Ziętka na ul. Siewierską, ul. 

Armii Ludowej na ul. Ks. Franciszka Pędzicha oraz ul. Ludowego Wojska Polskiego na 

ul. Wojska Polskiego),  DK nr 79 w Jaworznie (zaktualizowano nazwę ulicy), DK nr 94 

w Sławkowie (wprowadzono do zapisu nazwę ulicy). 

 

W województwie świętokrzyskim: 

1. wprowadzenia przebiegu S7 w powiecie jędrzejowskim po wybudowaniu odcinka S7 

Jędrzejów - granica woj. świętokrzyskiego, 
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2. uściślenia zapisów dla: DK nr 9 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski 

(zaktualizowano nazwę ulicy, dodano Aleję 25-lecia Wolności), DK nr 42 w 

Starachowicach (zaktualizowano nazwę ulicy), DK nr 42 w gminie Kunów 

(uporządkowano zapis kolejności granic administracyjnych), DK nr 73 w Morawicy w 

związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia 

granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1134), DK nr 73 

w mieście Stopnica oraz w gminie Stopnica w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic 

niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany 

siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1023) oraz uporządkowano kolejność przebiegu w 

granicach administracyjnych, DK nr 74 w mieście i gminie Łagów (po nadaniu 

miejscowości Łagów statusu miasta, uszczegółowiono przebieg w mieście  i granicach 

administracyjnych), wykreślono przebieg DK nr 74 w gminie Zawichost w powiecie 

sandomierskim (uszczegółowiono zapis w granicach administracyjnych zgodnie z 

Państwowym Rejestrem Granic), uszczegółowiono przebieg w mieście i granicach 

administracyjnych DK nr 78 w Jędrzejowie po wybudowaniu obwodnicy Jędrzejowa 

(S7). 

 

W województwie warmińsko-mazurskim: 

1. wprowadzenia przebiegu S7 w powiecie ostródzkim po wybudowaniu odcinka S7 

Miłomłyn – węzeł Ostróda Północ,  

2. wprowadzenia przebiegu DK nr 7 w powiecie ostródzkim po wybudowaniu odcinka DK 

nr 7 węzeł Ostróda Północ – węzeł Ostróda Południe  (docelowa klasa techniczna S, 

obecnie droga nie spełnia parametrów właściwych dla klasy technicznej S),  

3. wprowadzenia przebiegu S7 w powiecie ostródzkim i olsztyńskim po wybudowaniu 

odcinka S7 węzeł Ostróda Południe - Rychnowo - Olsztynek, 

4. wprowadzenia przebiegu S7 w powiecie nidzickim po wybudowaniu odcinka S7 Nidzica 

– Napierki,  

5. wprowadzenia przebiegu DK nr 16 w mieście i gminie Ostróda po wybudowaniu 

odcinka DK nr 7 węzeł Ostróda Północ – węzeł Ostróda Południe i odcinka DK16,  
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6. wprowadzenia przebiegu DK nr 51 w gminie Stawiguda po wybudowaniu odcinka DK  

nr 51 Olsztyn - Olsztynek (docelowa klasa techniczna S, obecnie droga nie spełnia 

parametrów właściwych dla klasy technicznej S), 

7. uściślenia zapisów dla: DK nr 15  w mieście i gminie Ostróda (uporządkowano 

kolejność przebiegu w granicach administracyjnych po oddaniu do użytkowania 

południowej obwodnicy Ostródy w ciągu DK nr 16, droga nr 15 zakończy przebieg na 

skrzyżowaniu DK15/DK16 w Ornowie),  DK nr 16 w mieście i gminie Ostróda 

(uporządkowano kolejność przebiegu w granicach administracyjnych miasta i gminy 

Ostróda, po oddaniu do użytkowania południowej obwodnicy Ostródy w ciągu DK nr 

16), DK nr 16 w mieście Mrągowo (uporządkowano kolejność zapisu i dodano rondo 

Kresowiaków), DK nr 16 w miastach Kisielice, Iława, Mrągowo, Mikołajki  i Orzysz 

(uporządkowano kolejność zapisu zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic oraz 

usunięto nazwy ulic krzyżujących się), DK nr 51 w powiecie lidzbarskim 

(uporządkowano kolejność granic administracyjnych), DK nr 51 w Olsztynie (w 

przebiegu uwzględniono ulicę Sielską),  DK nr 53 w Szczytnie (uporządkowano 

kolejność zapisu zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic), DK nr 54 w mieście 

Braniewo, (usunięto nazwy ulic krzyżujących się, uporządkowano kolejność dodając 

rondo gen. Władysława Andersa), DK nr 57 w mieście Bisztynek (wprowadzono nazwę 

al. Niepodległości zamiast ul. 9 Maja, na podstawie uchwały Nr XXIX/182/17 Rady 

Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie 

miasta Bisztynek) w mieście Szczytno (uporządkowano kolejność zapisu zgodnie z 

Państwowym Rejestrem Granic), DK nr 58 w gminie Jedwabno i gminie Olsztynek 

(uporządkowano kolejność zapisu zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic), w mieście 

Biała Piska  (dodano pominiętą ulicę Sikorskiego, usunięto nazwy ulic krzyżujących 

się), DK nr 58 w mieście Olsztynek (zastąpiono nazwę ulicy generała Karola 

Świerczewskiego ulicą Niepodległości zgodnie z uchwałą nr XXXVI-318/2017 Rady 

Miejskiej w Olsztynku z dnia 31 sierpnia 2017 r.), DK nr 59 w mieście i gminie Giżycko 

(uporządkowano kolejność granic administracyjnych), mieście Mrągowo 

(uporządkowano kolejność zapisu i dodano rondo Kresowiaków), DK nr 63 w Giżycku 

(uporządkowano kolejność granic administracyjnych usunięto zapis rondo Solidarności 

oraz zapis droga powiatowa 4404N), DK 59 w Rynie (zaktualizowano nazwę ulicy), DK 

nr 65 w gminie Gołdap (uporządkowano kolejność granic administracyjnych, usunięto 

zapis gm. Gołdap), w mieście Ełk (usunięto nazwy ulic krzyżujących się, uaktualniono 
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zapis zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic, dodano zapis rondo im. Jerzego 

Cichowicza oraz rondo mjr. Czesława Nalborskiego ps. „Dzik”). 

 

 

 

 

W województwie wielkopolskim:  

1. wprowadzenia przebiegu S5 w powiecie gnieźnieńskim po wybudowaniu odcinka S5 

Mielno – Gniezno,  

2. wprowadzenia przebiegu S11 w powiecie średzkim i jarocińskim po wybudowaniu 

obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin,  

3. wprowadzenia przebiegu S11 w powiecie ostrowskim po wybudowaniu obwodnicy 

Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11 etap II, 

4. zmiany przebiegu DK nr 12 w mieście i gminie Jarocin po wybudowaniu obwodnicy 

Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin,  

5. zmiany przebiegu DK nr 12 w Jarocinie w związku z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1751) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1750),  

6. zmiany przebiegu DK nr 15 w powiecie jarocińskim i średzkim po wybudowaniu 

obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko – Jarocin,  

7. zmiany przebiegu DK nr 15 w Gnieźnie po wybudowaniu odcinka S5 Mielno – Gniezno,   

8. zmiany przebiegu DK nr 25 w powiecie ostrowskim po wybudowaniu obwodnicy 

Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11 etap II, 

9. zmiany przebiegu DK nr 36 w mieście i gminie Ostrów Wielkopolski po wybudowaniu 

obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11 etap II, 

10. uściślenia zapisów dla: DK nr 12 w Jarczewie w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania 

niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib 

władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1083), DK nr 12  w Kaliszu (rozszerzono nazwy 

ulic), DK nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim i gminie Ostrów Wielkopolski (w przebiegu 

uwzględniono ul. Poznańską oraz gminę Ostrów Wielkopolski). 
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W województwie zachodniopomorskim: 

1. uściślenia zapisów dla: DK nr S3 w Szczecinie (dostosowanie drogi ekspresowej do 

parametrów klasy A), DK nr A6 w Szczecinie (dostosowanie drogi ekspresowej do 

parametrów klasy A), DK nr 10 w powiecie stargardzkim w związku z  rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, 

nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw 

i siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1083), DK nr 11 w mieście Kołobrzeg 

(zastąpiono nazwę ul. Władysława Kniewskiego nazwą ul. Jagiellońska na podstawie 

uchwały nr XXXIV/494/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r.), DK nr 13 i 

DK nr 31 w Szczecinie (zaktualizowano nazwę ulicy oraz poprawiono błąd w nazwie 

ronda), DK nr 20 w powiecie stargardzkim w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania 

niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib 

władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1083), DK nr 20 w Drawsku Pomorskim i 

Złocieńcu (dodano nazwę ronda), DK nr 26 i DK nr 31 w Chojnie (uporządkowano 

kolejność ulic w ciągu DK 26 i DK 31). 

 

Poza ww. zmianami w projekcie rozporządzenia naniesiono poprawki redakcyjne w 

stosunku do obowiązującego rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o drogach publicznych minister właściwy do spraw 

transportu po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów województw, w miastach na 

prawach powiatu - właściwych prezydentów miast, a w związkach metropolitalnych - 

właściwych zarządów tych związków, w drodze rozporządzenia, ustala przebieg istniejących 

dróg krajowych w celu zapewnienia ciągłości dróg krajowych.  

Zgodnie w ww. przepisem Minister Infrastruktury i Budownictwa wystąpił o opinię 

w sprawie projektowanych zmian do zarządów województw, prezydentów miast na prawach 

powiatu oraz do Prezydenta Miasta Katowice pełniącego obowiązki Pełnomocnika do spraw 

utworzenia związku metropolitalnego. 

Data wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika z uwzględnienia 

inwestycji, których termin oddania do użytkowania planowany był na 2017 r. 
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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 rozporządzenia, stosownie do art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

został udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

Stosownie do § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów został 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. 

 

 

 


