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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

IR.7225. ^ .2019 
Zgierz, 2019-02-^ 

Szanowny Pan 
Marek Sencerek 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Dotyczy: umów na odśnieżanie i sprzątanie chodników w ciągu ulic Łęczycka-Ozorkowska 

W odpowiedzi na pańską interpelację z dnia 31.01.2019 w sprawach jw. wyjaśniam: 
zgodnie z obowiązująca Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r, drogi 
publiczne, ze względu na funkcje jakie pełnią w sieci drogowej, zostały podzielone na cztery 

1) drogi krajowe (autostrady i drogi ekspresowe, drogi alternatywne dla autostrad , drogi 
międzynarodowe, drogi dojazdowe do przejść granicznych, inne drogi stanowiące 
połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych oraz drogi stanowiące obwodnice 
dużych aglomeracji miejskich) 
2) drogi wojewódzkie mające znaczenie dla obsługi komunikacyjnej województwa 
3) drogi powiatowe zapewniające obsługę komunikacyjną wewnątrz powiatu 
4) drogi gminne - drogi o znaczeniu lokalnym 

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast pozostałe drogi są 
własnością właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. 

Utrzymanie dróg, tak letnie jak i zimowe, pozostaje w kompetencjach ich właścicieli, 
tj odpowiednio: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, marszałka województwa, 
starosty albo władz gminy. Wyjątkiem od powyższej reguły są duże miasta na prawach 
powiatu (np. Łódź), w granicach których zarządcą wszystkich dróg publicznych 
(z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) jest prezydent miasta. 

Jak wynika z powyższego, do zadań Prezydenta Zgierza należy wyłącznie 
utrzymywanie miejskich dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Utrzymanie 
pozostałych dróg publicznych na terenie Zgierza jest obowiązkiem ich gestorów. (Dodatkowo 
należy wskazać, iż ustawodawca wyłączył z kompetencji władz gmin zarządzanie ruchem na 
drogach przez nie utrzymywanych i powierzył te obowiązki właściwym starostom). 

Wracając do zgierskich ulic, Łęczyckiej i Ozorkowskiej: przedmiotowe ulice znajdują 
się w ciągu drogi krajowej nr 91 , tak więc ich kompleksowe ich utrzymanie pozostaje w gestii 
GDDKiA; Gmina Miast Zgierz nie posiada kompetencji do zawieranie umów dotyczących 
tych ulic. 

Jednocześnie należy wskazać, iż od przestawionych wyżej zasad jest jednak pewien 
wyjątek dotyczący wszystkich dróg publicznych: utrzymanie zjazdów z dróg należy do 
właścicieli gruntów przyległych do drogi, natomiast letnie i zimowe oczyszczanie chodników 
przylegających bezpośrednio do posesji należy do właścicieli tych posesji. 
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