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Wstęp
W dniu 15 stycznia 2021 r. minęło sto lat od wejścia w życie pierwszej polskiej regulacji ustawowej
dotyczącej dróg publicznych – ustawy z 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 r. Nr 6, poz. 32). Nadane wówczas podstawowe zasady, takie jak podział dróg na kategorie oraz wymóg formalnego zaliczenia drogi do danej kategorii, są obecne do dziś w regulacjach dotyczących dróg publicznych.
Drogi, a wśród nich przede wszystkim drogi publiczne, to jedno z najważniejszych zdobyczy cywilizacji. Zapewnienie obywatelom możliwości korzystania ze sprawnych technicznie, bezpiecznych,
ogólnodostępnych dróg publicznych stanowi jedno z najbardziej oczekiwanych przez obywateli
działań państwa i samorządu.
Realizacja zadań z zakresu zarządzania pasem drogowym dróg publicznych i wewnętrznych,
oprócz tego, że wymaga oczywiście wiedzy technicznej oraz praktycznego doświadczenia, to ponieważ należy do sfery administracji publicznej, wymaga również znajomości właściwych przepisów prawa. Pamiętać bowiem należy, że organy władzy publicznej działają wyłącznie w granicach
i na podstawie przepisów prawa. Aby ta jedna z najważniejszych funkcji administracji publicznej
mogła prawidłowo funkcjonować, należało na poziomie ustawowym zapewnić ogólne reguły lokalizowania, budowy i utrzymania dróg.
Celem niniejszej książki jest przybliżenie zagadnień prawnych związanych z lokalizowaniem, budową i utrzymaniem dróg publicznych, a także dróg wewnętrznych, będących własnością Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Wydaje się to niezwykle ważne z uwagi na konieczność usprawnienia postępowań, które dotyczą dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. Infrastruktura drogowa bowiem jest często jednym z najważniejszych elementów wszelkich procesów
inwestycyjnych i niezwykle ważne jest zapewnienie sprawności postępowań zarządców dróg w tym
zakresie.
Zakres tematyczny oraz zawartość niniejszej książki jest owocem wielu lat pracy i doświadczenia
jej autorów, jako orzeczników z tematyki drogowej oraz osób szkolących zarządców dróg z omawianej problematyki. Usystematyzowanie tematyki zarządzania drogami, ma na celu przybliżenie
obowiązujących procedur, stanu aktualnego orzecznictwa, a także zasad rządzących postępowaniem administracyjnym. Niniejsza publikacja ma na celu stworzenie praktycznego przewodnika po
zarządzaniu drogami, który usprawni codzienną pracę zarządców dróg.
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