
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

Poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
(Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1250

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. (poz. 1250)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi powiatowej nr 1148B – od węzła Suwałki Południe do drogi krajowej nr 8 w miejscowości Suwałki 
oraz w gminie Suwałki (w ciągu drogi krajowej nr 8).

2. Odcinek drogi – od ronda w km 164 + 600 na drodze krajowej nr 63 do granicy miejscowości Zambrów oraz odcinek 
drogi od granicy miejscowości Zambrów do drogi krajowej nr 8 w miejscowości Zambrów (w ciągu nowej drogi kra-
jowej).

3. Odcinek drogi powiatowej – ul. Podgórna (od ul. Grudziądzkiej do ul. Kościuszki), ul. Kościuszki (od ul. Grudziądz-
kiej do ul. Żółkiewskiego), ul. Żółkiewskiego (od ul. Kościuszki do pl. Ignacego Daszyńskiego) w miejscowości 
Toruń (w ciągu drogi krajowej nr 91).

4. Odcinek drogi powiatowej – al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (od ul. Rzecha do ul. Lwowskiej) w miejscowo-
ści Rzeszów (w ciągu drogi krajowej nr 97).




