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Zarząd drogi wewnętrznej

Art. 8 ustawy o drogach publicznych precyzuje definicje i obowiązki  zarządu drogi wewnętrznej.

DEFINICJE

Art. 8 ust 1. (UoDP) Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, 
niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są 
drogami wewnętrznymi.
Art. 8 ust 1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga 
uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Stosowane w prezentacji skróty:
(UoDP) – ustawa o drogach publicznych
(RoZR) – rozporządzenie o zarządzaniu ruchem
(PoRD) – ustawa prawo o ruchu drogowym
(KW) – kodeks wykroczeń
(RoZiSD) – rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych



Zarząd drogi wewnętrznej

Art. 10 (UoDP) - zarządzanie ruchem na drogach

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:
5) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.

7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do 
podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Dla dróg publicznych z uwagi na osobne jednostki zarządu drogi i zarządzającego ruchem występuje 
korespondencja/komunikacja odrębnych służb. 

Dla drogi wewnętrznej to forma samokontroli.



OBOWIĄZKI I

Dla dróg wewnętrznych określono obowiązku w art. 8 ust 2 i 3. Drogi te nie zostały ujęte w art. 19 gdzie 
podano drogi publiczne (wykaz) oraz w art. 20 ich obowiązki (zarządu drogi).

Art. 8  ust 2. (UoDP) Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych 
oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego 
braku - do właściciela tego terenu.

Art. 8 ust 3. (UoDP) Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest 
zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.

§ 12a (RoZR) W przypadku drogi wewnętrznej objętej strefą zamieszkania albo strefą ruchu podmiot 
zarządzający tą drogą przeprowadza co najmniej raz na 12 miesięcy kontrolę, o której mowa w § 12 ust. 5. Dla 
dróg publicznych kontrola jest realizowana co najmniej raz na 6 miesięcy.



OBOWIĄZKI II

10a. (PoRD) - podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych 
drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów 
wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.

§ 12 ust 6 (RoZR): W razie stwierdzenia nieprawidłowości organ zarządzający ruchem może żądać od jednostki 
odpowiedzialnej za utrzymanie w szczególności:
1) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 
sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
2) naprawy wadliwie działających urządzeń sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej;
3) umieszczenia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu.



ZARZĄD DROGI ZARZĄDZA RUCHEM

Zgodnie z § 3 (RoZR) w tym przypadku zarząd drogi jest zarządzającym ruchem. Dla dróg publicznych takie połączenie 
funkcji zostało źle ocenione przez NIK podczas kontroli  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-oznakowaniu-drog.html 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,6442,vp,8213.pdf

1a. Podmiot zarządzający drogą wewnętrzną:
1) rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu;
2) opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z 
przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
3) zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu;
4) przekazuje zatwierdzone organizacje ruchu do realizacji;
5) przechowuje projekty organizacji ruchu;
6) prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
7) współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi podmiotami zarządzającymi drogą 
wewnętrzną, organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi 
jednostkami.



Zarządzanie ruchem na połączeniu z drogą publiczną
ZARZĄDZANIE DRUCHEM

Wprowadzenie nowego oznakowania bez zmian jest możliwe na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu.

§ 4 ust 1. (RoZR) Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany 
na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot 
zarządzający drogą wewnętrzną.

Przepis o oznakowaniu połączenia powoduje problem interpretacji dla zakresu obowiązków. Rozporządzenie o 
zarządzaniu ruchem definiuje te kwestie w §6

§ 6 ust 1. (RoZR) Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie złożonego projektu organizacji ruchu, organ 
zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną właściwy dla danej drogi.

§ 6 ust 2. (RoZR) Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem 
zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.



USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH DLA DROGI WEWNĘTRZNEJ

W ustawie o drogach publicznych jest zapis w przedmiotowej kwestii. Definiuje zadanie, którym jest obarczony 
zarząd dróg publicznych.

Art. 8 ust 4. (UoDP) Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie 
urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy 
drogi publicznej.

Jednocześnie na poprzednim slajdzie uzyskano informację, że:

§ 6 ust 1. (RoZR) Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie złożonego projektu organizacji ruchu, organ 
zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną właściwy dla danej drogi.



ANALIZA SKUTKÓW

W art. 8 ust 2 i 4  (UoDP) zapisy powodują dylemat w kwestii oznakowania 
połączenia drogi wewnętrznej z publiczną, ponieważ zarządca drogi wewnętrznej 
zna granice swojego terenu i stosuje odpowiednie oznakowanie w tym zakresie. 

Zarząd drogi publicznej nie musi posiadać wiedzy na temat połączeń z drogami 
wewnętrznymi, jeśli zakwalifikuje połączenie jako zjazd z drogi publicznej 
– w takiej sytuacji  nie musi stosować dodatkowego oznakowania.

Z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem uzyskuje się informację, że zarząd dróg 
publicznych winien uzyskać zatwierdzenie oznakowania połączenia u zarządcy drogi 
wewnętrznej ponieważ to nie jest skrzyżowanie.



Sankcje finansowe 

DLA ZARZĄDU DROGI WEWNĘTRZNEJ

Art. 85a (KW) - niezgodne z przepisami znakowanie dróg wewnętrznych.
§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.

DLA ZARZĄDU DROGI PUBLICZNEJ

Art. 85 (KW) - samowolna zmiana znaku
§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie 
ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny.

Powyższe dotyczą każdego kto dopuści się powyższego. Obejmuje to zarząd drogi podczas ustawiania znaków niezgodnie 
z przepisami/projektem, źle oznakowanych robót drogowych oraz dewastacji znaków przez obywatela.



SANKCJE I OBOWIĄZKI DLA UŻYTKOWNIKA

Art. 92 (KW) - niepodporządkowanie się znakowi

§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do 
kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 17 (PoRD) -zasady ogólne, włączanie się do ruchu

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z 
warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą 
publiczną oraz ze strefy zamieszkania;



WYTYCZNE OZNAKOWANIA DRÓG

5.2.52 Droga wewnętrzna (RoZiSD)

Znak D-46 „droga wewnętrzna” (rys. 5.2.52.1) stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną, w 
rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz 
z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815).

Znak ten umieszcza się na połączeniu drogi wewnętrznej z drogą publiczną. Znaku D-46 nie stosuje się na 
połączeniu drogi publicznej z nieruchomością położoną przy tej drodze, stanowiącym zjazd w rozumieniu 
przepisów o drogach publicznych.





5.2.57 Strefa ruchu (RoZiSD)

Znak D-52 „strefa ruchu” (rys. 5.2.57.1) stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten 
umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje podmiot 
zarządzający drogami wewnętrznymi, o którym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych (pkt 5.2.52), 
to jest z grupy wielkości małych lub mini. Dopuszcza się stosowanie znaków z grupy wielkości średnich, jeżeli 
droga wewnętrzna znajduje się w ciągu drogi publicznej, wymienionej w pkt 1.2.1 lit. c.

Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefie 
zamieszkania. W przypadku umieszczenia znaku D-52 na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi 
publicznej, nie należy stosować znaku D-46, określonego w pkt 5.2.52.







WLOT PODPORZĄDKOWANY NA SKRZYŻOWANIU

4.2.3. (RoZiSD) Linia bezwzględnego zatrzymania

Znak P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania – stop” (rys. 4.2.3.1) stosuje się w celu wyznaczenia miejsca 
zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporządkowanych lub przed przejazdami kolejowymi (tramwajowymi), 
jeżeli umieszczono znak pionowy B-20 „stop”.
Znak P-12 umieszcza się na wszystkich pasach ruchu prowadzących do skrzyżowania.

4.2.4. (RoZiSD) Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” (rys. 4.2.4.1) stosuje się, jeżeli zachodzi potrzeba 
wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlocie drogi podporządkowanej, na której zastosowano znak 
pionowy A-7 „ustąp pierwszeństwa”.





DODATKOWE PASY RUCHU 

7.2.10. (RoZiSD) Kierunki na pasach ruchu
Znak F-10 „kierunki na pasach ruchu” (rys. 7.2.10.1) stosuje się w celu wskazania na wlocie skrzyżowania 
obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów ruchu. Znak F-10 należy stosować, 
gdy organizacja ruchu na wlocie na skrzyżowanie jest odmienna od ustalonej ogólnymi przepisami lub gdy 
uczestnicy ruchu mogą mieć wątpliwości co do obowiązującej organizacji ruchu, np. ze względu na dużą liczbę 
pasów ruchu.



DODATKOWE PASY RUCHU 

7.2.15. (RoZiSD) Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
Linie oddzielające pasy ruchu na znakach powinny być zgodne z zastosowanymi na jezdni. Znaki F-15 
umieszcza się w miejscu, w którym rozpoczyna się pokazana na znaku organizacja ruchu; jeżeli jest ona 
kontynuowana za skrzyżowaniem, znak powtarza się bezpośrednio za tym skrzyżowaniem.



WYJĄTKI OD REGUŁY

W pasie drogowym połączenia dróg publicznych z drogami wewnętrznymi są realizowane także poprzez:

Rondo



Wyjątki od reguły

W pasie drogowym połączenia dróg publicznych z drogami wewnętrznymi są realizowane także poprzez:

Sygnalizację świetlną



Wyjątki od reguły

W pasie drogowym połączenia dróg publicznych z drogami wewnętrznymi są realizowane także poprzez:

Dwupoziomowe



PODSUMOWANIE

W zakresie połączeń dróg publicznych z wewnętrznymi należy mieć na uwadze bezwzględnie:
zaufanie i świadomość, że kierowca zna przepisy i się do nich stosuje.

Nie należy zakładać, że kierowca nie zna i nie będzie się stosował do znaków drogowych, więc należy ich 
dorzucić jak drewna do ognia i stosować zasadę: im więcej tym lepiej.

W konsekwencji powyższego:
• nie stosować znaków B-20/A-7 oraz linii P-12/P-13 na wlocie drogi wewnętrznej,
• krawędź wlotu drogi podporządkowanej oznakować co najwyżej linią P-7c,
• wlot drogi wewnętrznej oznakować tablicami D-46/D-47 lub D-52/D-53 jeśli nie są już oznakowane znakami 

D-40/D-41
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