
ZASADY UTRZYMYWANIA ROWÓW PRZYDRO ŻNYCH I ZJAZDÓW  

 W związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami mieszkańców dotyczącymi 
niedrożnych rowów i związanych z tym podtopień posesji w okresie opadów deszczu lub 
roztopów śniegu, informujemy, że zgodnie z art. 29 i 30  ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych, budowa, przebudowa oraz obowiązek utrzymania zjazdów łacznie ze 
znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów 
przyległych do drogi.           

Oznacza to, że:  

1) oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności, należy do 
właściciela posesji (minimalna średnica rury pod zjazdem winna wynosić 40 cm); 

2) rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód 
opadowych z pasa drogowego.  

Zgodnie z art. 39 cytowanej wyżej ustawy zabrania się odprowadzania wód 
melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz 
bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia Zarządcy Drogi na tę czynność. 
Wszelkie próby podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi; 
1) do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia 
melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt; 

2) na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest 
zezwolenie Zarządcy Drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji 
i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do 
Zarządcy Drogi publicznej; 

3)utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz  
z przepustami pod drogą należy do Zarządcy Drogi. Do Zarządcy Drogi nie należy 
obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych odprowadzających nadmiar wód 
opadowych  i gruntowych z posesji. 

Ponieważ najczęstszą przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod 
zjazdami do posesji, uprasza się właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się  
z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, 
aby umożliwi ć swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to na uniknięcie zalewania 
posesji oraz szkód wyrządzonych przez wodę.  

 


