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Szanowny Pan
Jacek Gursz
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na skierowane do Prezesa Rady Ministrów pismo znak SGiPW/98/2020 dotyczące oczekiwań 
wyrażonych przez wielkopolskie samorządy przy okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz pismo znak 
SGiPW/132/2020 w sprawie wydłużenia okresu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych, Ministerstwo Infrastruktury przekazuje następujące stanowisko dotyczące wsparcia 
realizacji zadań na drogach samorządowych oraz realizacji inwestycji na drogach krajowych.

Mimo że realizacja zadań na drogach samorządowych leży po stronie zarządców dróg samorządowych, 
to Minister Infrastruktury ma świadomość, że kluczowym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej 
i efektywnej infrastruktury drogowej. Rozwój infrastruktury drogowej przyczyni się natomiast do zwiększenia 
dostępności komunikacyjnej w całym kraju oraz ułatwi rozwój transportu lokalnego. Istnieje potrzeba, aby 
inwestycje dotyczące dróg samorządowych mogły być dofinansowane ze środków pochodzących 
z budżetu Państwa.

W gestii Ministra Infrastruktury na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
realizowanych na drogach samorządowych znajdują się rezerwa subwencji ogólnej oraz Fundusz Dróg 
Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych został powołany ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych (Dz.U. poz. 2161 z późn. zm.). Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przekazywane 
na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowanie 
budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie 
budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne jest 
uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego, im niższy dochód własny jednostek 
samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie 
może wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania. 

Fundusz Dróg Samorządowych zapewnia znacznie wyższe możliwości pomocy niż funkcjonujące wcześniej 
mechanizmy wsparcia realizacji zadań na drogach samorządowych. Oprócz możliwości uzyskania 
dofinansowania do 80% wartości zadania, umożliwia on również realizację zadań wieloletnich, 
a maksymalna wysokość dofinansowania została podniesiona z 3 mln do 30 mln zł. 

Wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z elementów pobudzania 
gospodarki i walki ze skutkami kryzysu gospodarczego. Inwestycje zapewnią pracę nie tylko dla firm 
budowlanych, często działających na skalę lokalną lub regionalną, ale także wytwórcom i dostawcom 
materiałów budowlanych i sprzętu, stanowiąc bodziec rozwojowy dla dużej części podmiotów 
sektora budowlanego. 

Należy przy tym zaznaczyć, że ostateczne listy rankingowe na rok 2020 r. zostały zatwierdzone przez 
Prezesa Rady Ministrów, a wszystkie znajdujące się w Funduszu Dróg Samorządowych środki 
przeznaczone na dofinansowanie zadań w 2020 r. zostały rozdysponowane. Obecnie trwa nabór wniosków 
o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w 2021 r.



Odnośnie do postulatu dotyczącego wydłużenia terminu naboru wniosków, należy wskazać, że ogólna 
procedura i harmonogram naboru wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy o FDS. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy, Minister Infrastruktury w terminie od dnia 1 lipca do dnia 
15 lipca roku kalendarzowego informuje wojewodów o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych 
na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo, w tym zadań 
wieloletnich (w bieżącym roku informacja ta została przekazana w dniu 1 lipca), a wojewoda ogłasza nabór 
wniosków w ciągu 14 dni od otrzymania tej informacji. W myśl art. 23 ust. 3, wnioski o dofinansowanie składa 
się w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze w biuletynie informacji publicznej.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że termin naboru wniosków o dofinansowanie zadań 
gminnych i powiatowych rokrocznie przypada na miesiąc lipiec, a wnioskodawcy mogą składać wnioski 
w okresie czterech tygodni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze. Zasady te obowiązują od dnia wejścia 
w życie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. 

Dodatkowo, ewentualna zmiana wiąże się z koniecznością nowelizacji ustawy, co wymaga przeprowadzenia 
pełnej procedury legislacyjnej. Minister Infrastruktury nie ma możliwości prawnych do samodzielnego 
wprowadzania takich rozwiązań. 

Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest w budżecie państwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23). Środki 
rezerwy przeznacza się na dofinansowanie:

1. inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;

2. utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 
pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie 
mniejszej niż w roku bazowym;

3. remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na 
prawach powiatu.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy, rezerwą tą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek 
samorządu terytorialnego.

O środki z rezerwy subwencji ogólnej może ubiegać się ustawowy zarządca drogi. Dofinansowanie 
inwestycji w ramach rezerwy jest możliwe po spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych, a dofinansowanie 
nie może przekroczyć 50% wartości zadania.

Od roku 2008 preferowane były zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów 
inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), posiadające decyzję 
o pozwoleniu na budowę.

Należy przy tym podkreślić, że szczegółowe kryteria naboru wniosków są każdego roku uzgadniane ze 
stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tym samym przedstawiciele 
samorządów posiadają realny wpływ na kształtowanie zasad naboru wniosków dla tego mechanizmu 
wsparcia.  

Odnośnie do kwestii działań podejmowanych na sieci dróg krajowych, należy podkreślić, że Ministerstwo 
Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco analizują bezpieczeństwo 
i płynność ruchu drogowego, a także - w miarę możliwości technicznych, prawnych, organizacyjnych 
i finansowych - prowadzą działania mające na celu konsekwentne podnoszenie, jakości infrastruktury 
drogowej. Dotyczy to także odcinków dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego. Z uwagi na 
konieczność zapewnienia celowości wydatkowania środków publicznych, działania te są realizowane 
z uwzględnieniem ich efektów dla funkcjonowania całości sieci dróg w kraju.

Wśród aktualnych priorytetów Ministerstwa należy wymienić utworzenie spójnych mechanizmów 
finansowania inwestycji przewidywanych do realizacji w najbliższych latach. Będą one dotyczyły zarówno 
budowy autostrad i dróg ekspresowych, jak i budowy obwodnic, bieżącego i strukturalnego utrzymania 
istniejącej sieci dróg krajowych oraz punktowych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Kompleksowe podejście do ciągłego rozwoju nowoczesnej sieci dróg w Polsce zapewni efektywne 
funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego oraz poprawę jego bezpieczeństwa, 
a w konsekwencji wpłynie korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących sprawne 
funkcjonowanie państwa oraz rozwój jego regionów. 



Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jarosław Waszkiewicz
Dyrektor

Departamentu Dróg Publicznych

Niestety potrzeby na całej sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA są niewspółmierne do 
dostępnych środków w budżecie państwa, których limit określany jest corocznie w ustawie budżetowej. 
Analiza kosztów planowanych do realizacji zadań oraz przewidywanych limitów finansowych możliwych 
do przeznaczenia na ten cel w skali kraju wykazuje, że nie wszystkie zadania mogą być zrealizowane 
w najbliższej perspektywie. Należy pamiętać, że liczba realizowanych w danym roku zadań jest ściśle 
związana ze środkami, jakie można przeznaczyć na prace na istniejącej sieci drogowej. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami, do realizacji kierowane są te przedsięwzięcia, które zostają uznane przez zarządcę za 
najpilniejsze na podstawie określonych kryteriów oceny. 

Należy przy tym pamiętać, że kierunek rozwoju sieci dróg krajowych określa Program Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Wartość łączna wszystkich koniecznych do 
realizacji inwestycji przekraczała na etapie jego  przyjmowania kwotę 200  mld zł, natomiast dla Programu 
ustanowiono limit finansowy na poziomie 107 mld zł. Umożliwienie realizacji wszystkich zadań ujętych  
w Programie wiązałoby się zatem m.in. z koniecznością zapewnienia znacznie większych źródeł  
przychodów ze środków  krajowych a także dużo większego zadłużenia sektora finansów publicznych. 
Dlatego podjęto  m.in. decyzję o realizacji takich ciągów, które pozwolą osiągnąć największe efekty sieciowe 
(dokończenia całych ciągów drogowych). Bez efektu sieciowego, korzyści z nowej infrastruktury są  
nieoczywiste  i  nie przynoszą efektu skali,  np.  poprzez przekierowanie ruch tranzytowego na nowe 
korytarze czy też jego upłynnienie.

Wsparciem dla lokalnych społeczności będzie natomiast realizacja zadań pochodzących z Programu 
Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030. W województwie wielkopolskim powstanie 8 inwestycji 
o wartości przekraczającej 1,7 miliarda złotych. Będą to obwodnice Gostynia, Grzymiszewa, Kalisza, 
Kamionnej, Koźmina Wielkopolskiego, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, Strykowa oraz Żodynia. Te inwestycje 
pozwolą na ograniczenie ruchu w centrach miejscowości, poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz jakości 
powietrza.

Powyższa lista została skonsultowana m.in.: ze Związkiem Województw RP, Związkiem Powiatów Polskich 
oraz Związkiem Miast Polskich. Na chwilę obecną nie wpłynęło żadne negatywne stanowisko władz 
wojewódzkich w sprawie konsultowanego dokumentu. 

W chwili obecnej, najwięcej napływających uwag dotyczy przesunięcia obwodnicy miasta Krotoszyna na listę 
podstawową Programu. Dokument będzie jeszcze przedmiotem oceny Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by 
najpilniejsze potrzeby transportowe w obszarze dróg krajowych były realizowane w jak najkrótszym czasie, 
z uwzględnieniem efektów poszczególnych przedsięwzięć dla całej sieci i z zapewnieniem celowości 
wydatkowania środków publicznych.

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
dot. BPRM.31.19.2020.KG(2)

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:



1) administratorem Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią pisma 
w zakresie dokonania interpretacji przepisów prawa znajdujących się w zakresie właściwości ministra właściwego 
do spraw transportu;

3) podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945, z poźn. zm.) i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 
r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176) oraz konieczność 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) nakładającej na 
Administratora danych obowiązek przechowywania dokumentacji napływającej do organu oraz powstającej w 
organach państwowych;

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na 
rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku 
bez rozpoznania zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; 

6) posiada Pan prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pana dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosku będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), 

9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, 
Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl.
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