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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych  

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 267) 

 

USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1430 i 1747) 

[o Funduszu Dróg Samorządowych] 

<o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg> 

 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady: 

1)   działania [Funduszu Dróg Samorządowych] <Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg>, 

zwanego dalej "Funduszem"; 

2)   gromadzenia środków Funduszu; 

3)   udzielania dofinansowania i finansowania ze środków Funduszu. 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1)   dojeździe do mostu - rozumie się przez to drogę publiczną lub jej odcinek łączącą 

most z najbliższą drogą publiczną; 

2)   moście - rozumie się przez to budowlę, której funkcją jest w szczególności 

prowadzenie ruchu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), 

przeznaczoną do przeprowadzania drogi nad przeszkodą wodną; 

<2a) obwodnicy – rozumie się przez to drogę omijającą miejscowość lub teren 

zwartej zabudowy miejscowości, planowaną do realizacji w większości w nowym 

przebiegu i mającą na celu wyprowadzenie części ruchu pojazdów z tej 

miejscowości;> 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324902:part=a2p31&full=1
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3)   spółce - rozumie się przez to spółkę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 

r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 16), z wyłączeniem spółki będącej operatorem systemu przesyłowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 833, 843 i 1086). 

2. Użyte w przepisach ustawy określenia "droga publiczna", "droga powiatowa", "droga 

gminna", "droga wojewódzka", "droga o znaczeniu obronnym", "droga wewnętrzna", 

"budowa", "przebudowa", "remont", "skrzyżowanie" i "pas drogowy" odpowiadają 

znaczeniu, jakie im nadano w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). 

 

Rozdział 2 

[Fundusz Dróg Samorządowych] 

<Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg> 

 

Art. 4. 

1. Fundusz gromadzi środki finansowe na zadania polegające na: 

1)   budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane dalej "zadaniami 

powiatowymi", lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane dalej 

"zadaniami gminnymi"; 

2)   budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych 

lub dróg gminnych, zwane dalej "zadaniami mostowymi"; 

<2a) budowie obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, zwane dalej 

„zadaniami obwodnicowymi”; 

2b) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub 

dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu 

będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zwane dalej „zadaniami 

miejskimi”;> 

3)   budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg 

gminnych o znaczeniu obronnym, zwane dalej "zadaniami obronnymi". 

<1a. W ramach realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych mogą być 

w szczególności dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2315383:part=a1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2363822&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2347179&full=1


- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym.> 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, 

które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie 

określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, mogą być dofinansowane zadania 

polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami 

publicznymi. 

4. Dofinansowanie realizacji zadań, [o których mowa w ust. 1] <o których mowa w ust. 1 

pkt 1–2b>, nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe. 

5. W ramach realizacji zadań mostowych dofinansowywane są zadania polegające na 

budowie, przebudowie lub remoncie dojazdu do mostu. 

6. Dofinansowanie zadań mostowych nie obejmuje kosztów przygotowania inwestycji. 

7. [Przepisów ust. 1] <Przepisów ust. 1 pkt 1–2a i 3> nie stosuje się do dróg publicznych 

zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody 

lub sejmiku województwa. 

Art. 5. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym 

mowa w art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie; 

2)   [dotacji celowej] <wpłat> z budżetu państwa z części budżetowej, której 

dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie; 

3)   [dotacji celowej] <wpłat> z budżetu państwa z części budżetowej, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu; 

4)   wpłat Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 6 i 148), w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów 

uzyskanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze sprzedaży 

drewna; 

5)   wpłat spółek w wysokości 7,5% ich zysku po opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym; 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2347179&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383858:part=a400u1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2395343:part=a4u1&full=1
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6)   odsetek od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

7)   środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

8)   wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 6 ust. 1; 

8a)   kar pieniężnych, o których mowa w art. 39 ust. 3b i art. 40 ust. 2b ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, nałożonych na zarządcę drogi, o którym mowa 

w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5 tej ustawy; 

9)   dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów; 

10)  wpływów z innych środków publicznych; 

11)  wpływów z innych tytułów. 

2. Wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w formie równych rat kwartalnych, w 

terminie do 25 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. 

3. Wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje się za każdy kwartał kalendarzowy, w 

terminie do 30 dnia pierwszego miesiąca następującego po tym kwartale. 

4. Wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dokonuje się co roku w terminie 14 dni po: 

1)   zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki; 

2)   sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki, jeśli zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 

1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) nie występuje obowiązek zatwierdzenia 

tego sprawozdania. 

5. Do wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy [działów III i 

IV] <działu III rozdziału 1–6, 7, 8, 9, 11 i 13–15 oraz działu IV>  ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z tym że 

uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują ministrowi 

właściwemu do spraw transportu. 

6. Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1438, z późn. zm.). 

7. W celu oceny prawidłowości wysokości wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz 

terminowości ich dokonywania na żądanie ministra właściwego do spraw transportu 

naczelnicy urzędów skarbowych przekazują informacje o wysokości zysku spółek po 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2347179:part=a39u3(b)&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2347179:part=a40u2(b)&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2347179:part=a19u2p2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2347179:part=a19u5&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2194676&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394279&full=1
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8. Do wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, przepisów art. 55-58 i art. 64 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) nie 

stosuje się. 

<Art. 5a. 

Wpłaty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, nie stanowią dotacji w rozumieniu art. 

126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.> 

 

Art. 6. 

1. Minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek dysponenta Funduszu, przekazuje 

Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań, o których mowa w 

[art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2]  <art. 4 ust. 1 pkt 1–2b>. 

2. Łączna wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów 

wartościowych przekazanych Funduszowi nie może przekroczyć kwoty 2,8 mld zł. 

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki 

emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich 

wynikających. 

4. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1)   datę emisji; 

2)   powołanie podstawy prawnej emisji; 

3)   jednostkową wartość nominalną w zł; 

4)   cenę zbycia lub sposób jej ustalenia; 

5)   stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

6)   określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności 

ubocznych; 

7)   datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej 

emisji; 

8)   termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu. 

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania 

skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w 

kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. 

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 97 tej ustawy. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2226639:part=a55&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2226639:part=a64&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2226639:part=a98&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2226639:part=a102&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2226639:part=a97&full=1
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7. Rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi przekazanymi Funduszowi 

wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

Art. 7. 

1. Środki Funduszu przeznaczane są na: 

1)   dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych; 

2)   dofinansowanie zadań mostowych; 

<2a) dofinansowanie zadań obwodnicowych; 

2b) dofinansowanie zadań miejskich;> 

3)   finansowanie zadań obronnych; 

4)   wypłatę wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej 

"Bankiem", o którym mowa w art. 13 ust. 2. 

2. Finansowanie zadań obronnych jest pokrywane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2. 

Art. 9. 

1. Dysponent Funduszu sporządza roczny plan finansowy Funduszu. 

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przekazania przez 

dysponenta Funduszu. 

3. W planie finansowym Funduszu wyodrębnia się rezerwę w kwocie stanowiącej 

równowartość 5% planowanych wydatków Funduszu w danym roku. 

4. Podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, nie później niż do dnia 1 kwietnia 

roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, 

przekazują do dysponenta Funduszu prognozę wpłat, przychodów i zysków, o których 

mowa w art. 5 pkt 1, 4 i 5, na dany rok. 

<5. Dysponent Funduszu może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

finansowym Funduszu kwot: 

1) na dofinansowanie poszczególnych kategorii zadań, o których mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 1–2b; 

2) między kategoriami wydatków bieżących i majątkowych na zadania, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–2b.> 
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Art. 11. 

1. Wojewoda dokonuje wypłat środków, o których mowa w art. 10 ust. 1, na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne albo zadania 

mostowe w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 36 

ust. 1. 

[2. Dysponent Funduszu dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego realizujących zadania obronne w terminach wynikających z umów, o 

których mowa w art. 39 ust. 4.] 

<2. Dysponent Funduszu dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego realizujących: 

1) zadania obwodnicowe w terminach wynikających z umów, o których mowa 

w art. 36e ust. 1; 

2) zadania miejskie w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36j 

ust. 1; 

3) zadania obronne w terminach wynikających z umów, o których mowa art. 39 

ust. 4.> 

Art. 14. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie 

zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji 

tego zadania. 

[2. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody własne danej jednostki 

samorządu terytorialnego rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086), pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu 

terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których 

mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej 

jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji 

ogólnej na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do średniego dochodu własnego 

jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w skali kraju, pomniejszonych o 

sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na 

część równoważącą subwencji ogólnej i sumy przysługujących im części wyrównawczych i 

równoważących subwencji ogólnej na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego 

danego szczebla. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2316428:part=a3u1p1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2316428:part=a29&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2316428:part=a30&full=1
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<2. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody podatkowe gmin i 

powiatów, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 

374 i 1086), ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, pomniejszone o 

wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa odpowiednio w 

art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu 

terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej, 

przeliczone na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do sumy dochodów 

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju w skali kraju, 

pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju, o 

których mowa w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększonych o sumę przysługujących 

im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej, przeliczonych na 

mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju.> 

3. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 2, stanowią: 

1)   [dochody własne] <dochody podatkowe>, ustalone za rok poprzedzający rok 

bazowy, a także część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz 

wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy; 

2)   liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu 

terytorialnego i obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego. 

4. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie 

może przekroczyć kwoty 30 mln zł. 

<Art. 16a. 

 1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu 

dofinansowanie zadania obwodnicowego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego 

zadania. 

2. Wysokość dofinansowania zadania obwodnicowego ustala się, biorąc pod uwagę 

średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu, na terenie którego jest 

planowana realizacja danego zadania obwodnicowego, w stosunku do średniego 

dochodu gmin i powiatów na mieszkańca kraju. 

3. Przez podregion, o którym mowa w ust. 2, rozumie się jednostkę terytorialną poziomu 

NUTS 3, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. 

UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.)
 
– Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 14, t. 1, str. 196). 

4. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu oblicza się, dzieląc 

dochody podatkowe podregionu przez liczbę ludności tego podregionu. 

5. Kwotę dochodów podatkowych podregionu, o których mowa w ust. 4, oblicza się jako 

sumę dochodów podatkowych gmin i powiatów wchodzących w skład tego 

podregionu, rozumianych jako dochody, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 

ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy. 

6. Liczbę ludności podregionu, o której mowa w ust. 4, oblicza się jako sumę liczby 

ludności zamieszkującej obszar gmin wchodzących w skład tego podregionu. 

7. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca kraju oblicza się, dzieląc dochody 

podatkowe wszystkich gmin i powiatów w kraju, rozumianych jako dochody, o 

których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalone z uwzględnieniem art. 32 

ust. 1 i 3 tej ustawy, przez liczbę ludności wszystkich gmin w kraju. 

8. Przy obliczaniu dochodów podatkowych i liczby ludności nie bierze się pod uwagę 

dochodów podatkowych i liczby ludności miast na prawach powiatu będących 

siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. 

9. Podstawę wyliczenia średnich dochodów gmin i powiatów, o których mowa w ust. 2, 

stanowią: 

1) dochody podatkowe danej jednostki samorządu terytorialnego ustalone za rok 

poprzedzający rok bazowy; 

2) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu 

terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 

maja roku bazowego. 

10. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe nie może 

przekroczyć 100 mln zł. 
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Art. 16b. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu 

dofinansowanie zadania miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego 

zadania.  

2. Do ustalenia wysokości dofinansowania stosuje się przepisy art. 14 ust. 2 i 3. 

3. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie miejskie nie może przekroczyć 30 

mln zł> 

[Art. 17. 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań 

powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków 

pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Art. 18. 

Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z Funduszu środki na sfinansowanie zadania 

obronnego obejmujące całość kosztów realizacji tego zadania.] 

 

<Art. 17. 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–2b, nie mogą obejmować środków pochodzących z 

budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Art. 18. 

Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z Funduszu środki na sfinansowanie 

zadania obronnego obejmujące całość kosztów przygotowania i realizacji tego zadania.> 

 

Art. 21. 

1. Nabór wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, zwany 

dalej "naborem", ogłasza i przeprowadza wojewoda dla jednostek samorządu 

terytorialnego znajdujących się na terenie danego województwa. 

<1a. Wojewoda w ramach środków, o których mowa w art. 20 ust. 1, może ogłosić i 

przeprowadzić nabór ograniczony wyłącznie do zadań, o których mowa w art. 4 

ust. 1a.> 
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2. Nabór jest przeprowadzany przynajmniej raz w roku kalendarzowym, po otrzymaniu przez 

wojewodę informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1, chyba że kwota przewidziana na 

dane województwo w celu realizacji zadań powiatowych oraz zadań gminnych została 

wyczerpana ze względu na zobowiązania wynikające z umów, o których mowa w art. 28 

ust. 1, na podstawie których udzielono dofinansowania na zadania wieloletnie. 

3. Nabór, o którym mowa w ust. 2, jest ogłaszany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

wojewodę informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1. 

4. Wojewoda może przeprowadzić kolejny nabór w przypadku, gdy po przeprowadzeniu 

poprzedniego naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie 

zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym roku. 

5. Wojewoda może ogłaszać nabory zgodnie z ust. 4 do wyczerpania środków 

przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych w województwie. 

6. Ogłoszenie o naborze jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę. 

7. Ogłoszenie o naborze zawiera informacje obejmujące w szczególności: 

1)   wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych, w tym zadań wieloletnich, w danym województwie, z 

uwzględnieniem podziału środków dokonanego zgodnie z art. 20 ust. 2: 

a)  ustaloną na podstawie informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz 

uwzględniającą kwotę zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w art. 

28 ust. 1, na podstawie których udzielono dofinansowania na zadania wieloletnie - 

w przypadku naboru, o którym mowa w ust. 2, 

b)  obejmującą środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań 

powiatowych oraz zadań gminnych w ramach poprzednich naborów 

przeprowadzonych w danym województwie - w przypadku naboru, o którym 

mowa w ust. 4; 

2)   wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

powiatowego oraz zadania gminnego, w tym jego wzór; 

3)   termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych 

oraz zadań gminnych. 
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Art. 24. 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 23 ust. 1, 

mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia 

mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod 

uwagę: 

[1)   poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;] 

<1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 

przejść dla pieszych;> 

2)   zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

3)   podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz 

zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem 

spełniania tych standardów; 

4)   zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych; 

5)   poprawę dostępności terenów inwestycyjnych [.] <;> 

<6) zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych.> 

<1a. W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 1a, dokonując oceny, o której 

mowa w ust. 1, komisja bierze pod uwagę wyłącznie poprawę: 

1) jakości życia mieszkańców; 

2) stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla 

pieszych.> 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, albo jego uzupełnienia lub 

poprawienia zgodnie z art. 23 ust. 4 i 5. 

3. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji 

lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

4. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, może 

złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

5. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5, jest sporządzana w podziale na zadania powiatowe i zadania 

gminne oraz obejmuje: 
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1)   listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne 

rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków przeznaczonych na 

dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1, zwaną 

dalej "listą podstawową"; 

2)   listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne 

rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 

ust. 7 pkt 1, do kwoty stanowiącej [równowartość 50% kwoty] <równowartość 75% 

kwoty> tych środków, zwaną dalej "listą rezerwową". 

7. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 5, komisja ustala wysokość dofinansowania dla 

poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych zgodnie z art. 14 i art. 15. 

8. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 

1)   przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego 

zadania rekomendowanego do dofinansowania; 

2)   nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania; 

3)   nazwę zadania; 

4)   przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 23 ust. 2; 

5)   przewidywany okres realizacji zadania; 

6)   proponowany procent dofinansowania zadania; 

7)   proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - 

proponowaną kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata. 

9. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście, o której 

mowa w ust. 5. 

Art. 28. 

1. Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do 

dofinansowania w danym województwie, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 albo ust. 8, 

wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania 

powiatowego albo zadania gminnego. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej 

zadania powiatowego albo zadania gminnego oraz oznacza zaciągnięcie przez wojewodę 

zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie. 
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3. Dofinansowanie może zostać przekazane wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy 

na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 

1. 

<3a. Dofinansowanie na zadania powiatowe oraz zadania gminne, których 

przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, może zostać 

przekazane do dnia 31 grudnia roku, na który w planie finansowanym Funduszu 

przeznaczono środki na dofinansowanie tych zadań.> 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)   szczegółowy opis zadania, na które dofinansowanie zostało udzielone, oraz termin 

jego oddania do użytkowania; 

2)   przyznaną wysokość dofinansowania ustaloną zgodnie z art. 14; 

3)   tryb i termin płatności dofinansowania, z uwzględnieniem ust. 3; 

4)   wysokość udziału środków własnych, z uwzględnieniem art. 17; 

5)   tryb i termin rozliczenia dofinansowania w zakresach rzeczowym i finansowym, z 

uwzględnieniem ust. 6; 

6)   termin zwrotu niewykorzystanego dofinansowania; 

7)   tryb kontroli wykonania zadania, z uwzględnieniem art. 31 ust. 1 i 2, przy czym w 

umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może zostać zmieniony przez strony umowy, z 

zastrzeżeniem że jego wydłużenie może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych. 

6. Termin rozliczenia dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, nie może być dłuższy 

niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z 

[dofinansowaniem zadania] <dofinansowywanym zadaniem>, na które udzielono 

dofinansowania ze środków Funduszu. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa, jeśli wnioskodawca nie rozpocznie 

w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia: 

1)   robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1 - w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2332594&full=1
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2)   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego 

wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 - w pozostałych 

przypadkach. 

<8. Umowa, o której mowa w ust. 1, o udzielenie dofinansowania zadania, którego 

przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, wygasa z mocy prawa, 

jeżeli wnioskodawca w terminie do dnia 15 grudnia roku, na który w planie 

finansowanym Funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie tego zadania, nie 

zawrze umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.> 

 

Art. 31. 

1. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania: 

1)   zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia 

umowy, o której mowa w art. 28 ust. 1, oraz uwzględniając art. 28 ust. 7; 

2)   obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w 

art. 30. 

2. Przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest prawidłowość wykorzystania 

dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz 

wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które 

udzielono dofinansowania, oraz termin oddania do użytkowania, o którym mowa w art. 28 

ust. 4 pkt 1. 

3. Dofinansowanie: 

1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)   pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlega zwrotowi do Funduszu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w pkt 1 lub pkt 2. 

4. Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie 

wykorzystane na dofinansowanie zadania: 

1)   innego niż wskazane w umowie, o której mowa w art. 28 ust. 1; 

2)   które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od terminu ustalonego 

zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 1 albo ust. 5; 

3)   co do którego właściwa jednostka samorządu terytorialnego nie wykonała obowiązku 

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii zgodnie z art. 30 ust. 1 albo została 
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ostatecznie lub prawomocnie stwierdzona nieważność uchwały w sprawie tego 

zaliczenia. 

5. Dofinansowaniem pobranym nienależnie jest dofinansowanie udzielone bez podstawy 

prawnej. 

6. Dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w 

wysokości wyższej niż określona w umowie, o której mowa w art. 28 ust. 1, lub wyższej 

niż niezbędna na dofinansowanie danego zadania. 

7. Zwrotowi do Funduszu podlega ta część dofinansowania, która została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej wysokości. 

8. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi do Funduszu nalicza się, począwszy 

od dnia: 

1)   przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem; 

2)   stwierdzenia nienależnego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej 

wysokości. 

9. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

albo w przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 2, że dofinansowanie wykorzystane zostało w części lub całości niezgodnie z 

przeznaczeniem albo pobrane [niezależnie] <nienależnie> lub pobrane w nadmiernej 

wysokości właściwy wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu 

i termin, od którego nalicza się odsetki. O wydaniu decyzji wojewoda informuje 

dysponenta Funduszu. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot dofinansowania jest dokonywany na 

rachunek bankowy urzędu obsługującego wojewodę, który wydał decyzję, o której mowa 

w tym przepisie. Wojewoda przekazuje zgromadzone środki do Funduszu w terminie 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

11. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 9, rozpatruje minister właściwy do spraw 

transportu. 

12. Do decyzji, o której mowa w ust. 9, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego. 

13. Do spraw dotyczących zwrotu dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z 

przeznaczeniem albo pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1


- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 36a. 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych przeprowadza minister 

właściwy do spraw transportu.  

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, 

za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu. 

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności: 

1) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych 

ustaloną przez ministra właściwego do spraw transportu, nie większą niż 2 

mld zł; 

2) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań 

obwodnicowych; 

3) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

obwodnicowego oraz jego wzór; 

4) szczegółowy sposób ustalania natężenia ruchu drogowego oraz liczby wypadków 

i kolizji drogowych, o których mowa w art. 36b ust. 1 pkt 1 i 2, na potrzeby oceny 

wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych. 

4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać 

maksymalną liczbę zadań obwodnicowych, które mogą uzyskać dofinansowanie 

z jednego województwa w ramach tego naboru.  

5. W ramach środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wydziela się rezerwę w wysokości 

5%. 

6. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca drogi 

wojewódzkiej w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze 

w sposób określony w ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia.  

7. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4–6 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 36b. 

1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, 

o których mowa w art. 36a ust. 1, biorąc pod uwagę stan przygotowania zadania 

obwodnicowego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wnioskodawcę 

zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadania, oraz 
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ochronę ośrodków życia społeczno-kulturalnego i zapewnienie bezpiecznego dostępu 

do tych ośrodków, a także: 

1) wartość natężenia ruchu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

2) liczbę wypadków i kolizji drogowych 

– na drodze wojewódzkiej, która zostanie zastąpiona drogą wybudowaną w wyniku 

realizacji zadania obwodnicowego. 

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.  

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu 

ustala listę zadań obwodnicowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków 

Funduszu.  

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z: 

1) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do 

dofinansowania do wysokości środków, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 1; 

2) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do 

dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa 

w art. 36a ust. 3 pkt 1. 

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań obwodnicowych zgodnie z 

art. 16a.  

6. W przypadku zadania obwodnicowego przebiegającego przez więcej niż jeden 

podregion, o którym mowa w art. 16a ust. 2, do ustalenia wysokości dofinansowania 

przyjmuje się dane z podregionu, na terenie którego przebiega dłuższy odcinek 

zadania obwodnicowego.  

Art. 36c. 

1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do spraw 

transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której 

mowa w art. 36b ust. 3. 

2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa w 

art. 36b ust. 3, Prezes Rady Ministrów może: 

1) przenieść zadanie umieszczone na liście, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 2, na 

listę, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 1, 
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2) zwiększyć wysokość dofinansowania zadania obwodnicowego, z uwzględnieniem 

art. 16a ust. 1,  

3) wskazać do dofinansowania zadanie obwodnicowe nieumieszczone na liście, 

o której mowa w art. 36b ust. 3  

– mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej 

zamożności, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności 

terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę 

Ministrów. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań obwodnicowych 

rekomendowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady 

Ministrów dokonuje podziału rezerwy, o której mowa w art. 36a ust. 5. 

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną: 

1) listę zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania, z 

uwzględnieniem zmian dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o 

których mowa w art. 36b ust. 4; 

2) wysokość dofinansowania zadań obwodnicowych, uwzględniając:  

a) wysokość środków przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań 

obwodnicowych,  

b) podział rezerwy, o której mowa w art. 36a ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.  

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań obwodnicowych na podstawie 

ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości 

dofinansowania, o której mowa w ust. 4 pkt 2. 

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do 

spraw transportu udziela dofinansowania na zadania obwodnicowe ze środków 

Funduszu do wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie 

w przypadku: 

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem 

o dofinansowanie, o którym mowa w art. 36a ust. 1. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 2, jest 
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przenoszone na listę, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 1, do wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych. 

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady 

Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7.  

10. Lista zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania zmieniona zgodnie z 

ust. 7 nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art. 36d. 

Do procedury udzielania dofinansowania zadań obwodnicowych ze środków Funduszu, 

w tym do: 

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36a ust. 1, 

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36b ust. 3, 

3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36b ust. 3, zgodnie z art. 36c ust. 

2, 

4) dokonywania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 36c ust. 4 

– nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu 

obliczania terminów. 

Art. 36e. 

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania obwodnicowego 

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36c ust. 6. 

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 2–3 i 4–6 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe przepisy art. 29 ust. 1 i 2, 

art. 30 oraz art. 31 ust. 1–10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć 

w tych przepisach jest mowa o wojewodzie rozumie się przez to ministra właściwego 

do spraw transportu. 

4. W terminie do dnia 31 marca danego roku minister właściwy do spraw transportu 

przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań 

obwodnicowych, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedzającego. 
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Art. 36f. 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań miejskich przeprowadza minister właściwy 

do spraw transportu.  

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, 

za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu. 

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności: 

1) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań miejskich ustaloną 

przez ministra właściwego do spraw transportu, nie większą niż 1 mld zł; 

2) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań miejskich; 

3) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

miejskiego oraz jego wzór. 

4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać 

maksymalną liczbę zadań miejskich, które mogą uzyskać dofinansowanie z jednego 

miasta na prawach powiatu w ramach tego naboru. 

5. W ramach środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wydziela się rezerwę w wysokości 

5%. 

6. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca drogi 

w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w sposób określony w 

ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.  

7. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4–6 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 36g. 

1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, 

o których mowa w art. 36f ust. 1, biorąc pod uwagę: 

1) poprawę jakości życia mieszkańców; 

2) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3) poprawę dostępności transportowej ośrodków życia gospodarczo-społecznego; 

4) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

5) podnoszenie standardów technicznych dróg publicznych oraz zachowanie 

jednorodności sieci dróg publicznych pod względem spełniania tych standardów; 

6) stan przygotowania zadania miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

posiadanych przez wnioskodawców zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są 

niezbędne do realizacji zadania. 
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2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.  

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu 

ustala listę zadań miejskich rekomendowanych do dofinansowania ze środków 

Funduszu.  

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z: 

1) listy, na której umieszcza się zadania miejskie rekomendowane do 

dofinansowania do wysokości środków, o których mowa w art. 36f ust. 3 pkt 1; 

2) listy, na której umieszcza się zadania miejskie rekomendowane do 

dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w 

art. 36f ust. 3 pkt 1. 

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań miejskich zgodnie z art. 

16b.  

Art. 36h. 

1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do spraw 

transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której 

mowa w art. 36g ust. 3. 

2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa w 

art. 36g ust. 3, Prezes Rady Ministrów może: 

1) przenieść zadanie umieszczone na liście, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 2, na 

listę, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 1, 

2) zwiększyć wysokość dofinansowania zadania miejskiego, z uwzględnieniem art. 

16b ust. 1,  

3) wskazać do dofinansowania zadanie miejskie nieumieszczone na liście, o której 

mowa w art. 36g ust. 3  

– mając na względzie wyrównywanie szans rozwojowych i poprawę dostępności 

transportowej ośrodków miejskich oraz zgodność z programami realizowanymi 

przez Radę Ministrów. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań miejskich rekomendowanych do 

dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów dokonuje podziału 

rezerwy, o której mowa w art. 36f ust. 5. 

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną: 
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1) listę zadań miejskich przeznaczonych do dofinansowania, z uwzględnieniem 

zmian dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o których mowa w art. 

36g ust. 4; 

2) wysokość dofinansowania zadań miejskich, uwzględniając:  

a) wysokość środków przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań 

miejskich,  

b) podział rezerwy, o której mowa w art. 36f ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.  

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań miejskich na podstawie ostatecznej 

listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości dofinansowania, o której 

mowa w ust. 4 pkt 2. 

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do 

spraw transportu udziela dofinansowania na zadania miejskie ze środków Funduszu 

do wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie 

w przypadku: 

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem 

o dofinansowanie, o którym mowa w art. 36f ust. 1. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 2, jest 

przenoszone na listę, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 1, do wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań miejskich. 

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady 

Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7.  

10. Lista zadań miejskich przeznaczonych do dofinansowania zmieniona zgodnie z ust. 7 

nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art. 36i. 

Do procedury udzielania dofinansowania zadań miejskich ze środków Funduszu, w tym: 

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36f ust. 1,  

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36g ust. 3,  
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3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36g ust. 3, zgodnie z art. 36h 

ust. 2, 

4) dokonywania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 36h ust. 4 

– nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu 

obliczania terminów. 

Art. 36j. 

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania miejskiego 

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36h ust. 6. 

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 2–8 stosuje się odpowiednio. 

3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie miejskie przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 

oraz art. 31 ust. 1–10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 

przepisach jest mowa o wojewodzie rozumie się przez to ministra właściwego do 

spraw transportu. 

4. W terminie do dnia 31 marca danego roku minister właściwy do spraw transportu 

przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań 

miejskich, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego.> 

Art. 38. 

[1. Właściwy zarządca drogi informuje użytkowników dróg, za pośrednictwem tablicy 

informacyjnej, o realizacji zadania powiatowego, zadania gminnego albo zadania 

mostowego z udziałem środków Funduszu.] 

<1. Właściwy zarządca drogi informuje użytkowników dróg, za pośrednictwem tablicy 

informacyjnej, o realizacji zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–2b, 

z udziałem środków Funduszu.> 

2. Tablica, o której mowa w ust. 1, jest umieszczana na drodze albo moście realizowanych w 

ramach zadania objętego dofinansowaniem, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia 

oddania zadania do użytkowania. 

3. Tablica, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje dotyczące: 

1)   nazwy Funduszu; 

2)   nazwy zadania objętego dofinansowaniem; 

3)   kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu. 
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4. Minister właściwy do spraw transportu może określić wzór tablicy, o której mowa w ust. 1, 

do którego stosowania są obowiązane jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały 

dofinansowanie ze środków Funduszu. 

5. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 4, jest udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

transportu. 

Art. 39. 

1. W terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia każdego roku, Minister Obrony 

Narodowej wskazuje Prezesowi Rady Ministrów zadania obronne, wykonywane w 

ramach przygotowań obronnych państwa ujęte w programach obronnych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 

i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), rekomendowane do sfinansowania ze środków Funduszu. 

2. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zadania obronne do sfinansowania ze środków 

Funduszu wskazane zgodnie z ust. 1 albo odmawia ich zatwierdzania, w formie pisemnej. 

Minister Obrony Narodowej informuje ministra właściwego do spraw transportu w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku o rozstrzygnięciu, w którym Prezes Rady 

Ministrów wskazał zadania obronne do sfinansowania. 

3. Do procedury udzielania finansowania na zadania obronne ze środków Funduszu nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie finansowania zadania obronnego zatwierdzonego 

przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z ust. 2. Minister właściwy do spraw transportu 

przekazuje projekt umowy do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej. 

5. Do umowy, o której mowa w ust. 4, przepisy [art. 28 ust. 2-7]  <art. 28 ust. 2–6> stosuje 

się odpowiednio. 

[6. Do finansowania udzielonego na zadanie obronne przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz 

art. 31 stosuje się odpowiednio, przy czym zadania wojewody wykonuje minister właściwy 

do spraw transportu.] 

<6. Do finansowania udzielonego na zadanie obronne przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 

oraz art. 31 ust. 1–10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2258593:part=a6u2p1&full=1
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przepisach jest mowa o wojewodzie rozumie się przez to ministra właściwego do 

spraw transportu.> 

7. Umowa, o której mowa w ust. 4: 

1)   podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); 

2)   nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. 

poz. 695). 

<Art. 42b. 

W przypadku gdy wydatek budżetu państwa z tytułu wpłaty do Funduszu w roku 2020 

zostanie umieszczony w wykazie ustalonym w przepisach wydanych na podstawie: 

1) art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo  

2) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) 

– Fundusz może wydatkować środki z przekazanej wpłaty do dnia 31 grudnia 2028 r.  

 

Art. 42c. 

W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu na rok 2021 nie stosuje się 

przepisów art. 29 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.> 

 

Art. 48. 

W terminie do dnia 30 września 2026 r. minister właściwy do spraw transportu przedstawi 

Radzie Ministrów ocenę funkcjonowania przepisów ustawy, w szczególności w zakresie 

poziomu wykorzystania środków [Funduszu Dróg Samorządowych] <Funduszu> na 

dofinansowanie lub sfinansowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1. 

 

Art. 49. 

1. Wypłata środków z [Funduszu Dróg Samorządowych] <Funduszu> na dofinansowanie lub 

sfinansowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1, możliwa jest do dnia 31 grudnia 

2028 r. 

2. Wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 23 ust. 1, dotyczących zadań, których 

realizacja wykracza poza rok 2028, nie umieszcza się na liście, o której mowa w art. 24 

ust. 5. 
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Art. 50. 

1. Środki [Funduszu Dróg Samorządowych]  <Funduszu>, o których mowa w art. 5, 

niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2028 r., podlegają przekazaniu na rachunek 

dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia 2029 r. 

2. Środki [Funduszu Dróg Samorządowych] <Funduszu>, o których mowa w art. 5, 

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości, zwracane po dniu 31 stycznia 2029 r., podlegają przekazaniu na rachunek 

dochodów budżetu państwa. 

3. Środki [Funduszu Dróg Samorządowych] <Funduszu>, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

3, przekazane w 2018 r. mogą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Art. 51. 

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie 

[Funduszu Dróg Samorządowych] <Funduszu> wynosi w roku: 

1)   2018-1,1 mld zł; 

2)   2019-0,5 mld zł; 

3)   
(3)

 2020 - 5,4 mld zł; 

4)   
(4)

 2021 - 0,5 mld zł; 

5)   2022- 1,6 mld zł; 

6)   2023 - 1,6 mld zł; 

7)   2024- 1,6 mld zł; 

[8)   2025- 1,6 mld zł; 

9)   2026- 1,6 mld zł; 

10)  2027- 1,6 mld zł.] 

<8) 2025 – 1,650 mld zł; 

9) 2026 – 1,650 mld zł; 

10) 2027 – 1,650 mld zł.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o 

których mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 3. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego 

wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianego na dany rok, stosuje się 

mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wielkości środków przeznaczonych na 
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wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a 

kwotą przekroczenia wydatków, w szczególności przez proporcjonalne zmniejszenie w 

drugim półroczu danego roku budżetowego w każdej umowie, o której mowa w art. 28, 

przewidującej udzielenie dofinansowania ze środków, wysokości limitu wydatków o 

wskaźnik stanowiący iloraz kwoty przekroczenia wydatków [Funduszu Dróg 

Samorządowych] <Funduszu> w pierwszym półroczu i limitu wydatków [Funduszu 

Dróg Samorządowych]  <Funduszu> przypadającego w drugim półroczu. 

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem 

finansowym Funduszu, przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

 

<Art. 51a. 

W roku 2028 maksymalna wysokość wpłat do Funduszu z budżetu państwa, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynosi łącznie 1,750 mld zł.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 

1087) 

Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1)   lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2)   włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 

3)   poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia 

lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4)   samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5)   umieszczania reklam: 

a)  imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
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b)  poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi 

podróżnych; 

6)   umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7)   niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania 

drogi; 

8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 

9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10)  wypasania zwierząt gospodarskich; 

11)  rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw 

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12)  usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz urządzeń służących do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym 

punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu 

publicznego, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności 

związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i 

wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. 

2. (uchylony). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie 

nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 

ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1)   może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 
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1a)  odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby; 

2)   odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, 

lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

2)   
(75)

 uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 

obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub 

urządzenia. 

3aa. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy lokalizacji w pasie 

drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, w decyzji tej określa się dodatkowo, czy w 

okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub remont odcinka 

drogi, którego dotyczy decyzja, o ile wynika to wprost z uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, programu wieloletniego wydanego na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 

2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284) lub planów, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 

niniejszej ustawy. 

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w terminie 45 dni 

od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego organu - 

organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
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3ba. Kary pieniężne nałożone przez organy, o których mowa w ust. 3b, są przekazywane na 

wyodrębnione rachunki bankowe tych organów. 

3bb. Środki z kar, o których mowa w ust. 3b, gromadzone na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych, o których mowa w ust. 3ba, są przekazywane w terminie 2 dni roboczych 

następujących po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek: 

1)   Krajowego Funduszu Drogowego - w przypadku gdy kara nałożona została na 

zarządcę drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1; 

2)   [Funduszu Dróg Samorządowych]  <Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg> - w 

przypadku gdy kara nałożona została na zarządcę drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 

2 pkt 2-4 i ust. 5. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

5a. Z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt 

tego przełożenia ponosi: 

1)   zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o 

której mowa w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości 

użytkowych oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2)   właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy: 

a)  upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

b)  na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, 

c)  infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo 

że zarządca drogi zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o 
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planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, 

którego dotyczy decyzja. 

6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w 

trakcie: 

1)   budowy dróg publicznych; 

2)   przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi 

zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. 

6a. (uchylony). 

6b. (uchylony). 

6c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 

zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. Wniosek do ministra właściwego 

do spraw informatyzacji składa się najpóźniej na 3 miesiące przed dniem złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo przed dniem zgłoszenia 

przebudowy dróg. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który 

zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki 

udostępnienia tego kanału. 

7a. W przypadku gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 

19 ust. 3, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o 

której mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze umowy 

dzierżawy lub najmu. Przepisy ust. 7h i 7i stosuje się odpowiednio. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2251775:ver=0&full=1
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7aa. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego każda ze stron może zwrócić 

się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału. 

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) stosuje się odpowiednio. 

7ab. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 

1)   imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2)   lokalizację kanału technologicznego; 

3)   zakres udostępnienia kanału technologicznego; 

4)   planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 

5)   wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej 

uiszczania. 

7ac. Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego w 

przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale. 

7ad. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

7b. (uchylony). 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

7e. (uchylony). 

7f. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

7g. Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę. 

7h. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów 

bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie 1 mb 

kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym za 

udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego. 

7i. Stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za każdy rok jego 

udostępniania nie mogą przekroczyć: 

1)   7,00 zł - w przypadku rury osłonowej; 

2)   5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej; 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307077:part=a22u1:ver=4&full=1
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3)   1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur. 

7j. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego udostępniania, 

uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udostępnieniu kanału 

technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne - w terminie do dnia 15 stycznia 

każdego roku, z góry za dany rok. 

7k. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału 

technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek 

opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za 

częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom 

uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie 

kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności 

w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o 

zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 21 października 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) 

 

[Art. 58b. 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje corocznie wpłat na rzecz Funduszu Dróg 

Samorządowych z przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna w 

wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o 

Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383 oraz z 2019 r. poz. 1815).] 

 

<Art. 58b. 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje corocznie wpłat na rzecz 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe 

ze sprzedaży drewna w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2347179:part=a39u8:nr=2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2258002:ver=0&full=1
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23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1430, 1747 i …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, 1378 i 1565) 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 

klimatu, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)    finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju; 

2)    (uchylony); 

3)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. (uchylony). 
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5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4a i 4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie: 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania 

energii wytwarzanej w tych instalacjach; 

6)   realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa; 

7)   projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa 

dostaw energii, surowców energetycznych i paliw; 

8)   przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z 

funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 

gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
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9)   
(19)

 (uchylony). 

5a. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7-7b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 

zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12, 13a i 13b, po pomniejszeniu o koszty 

obsługi tych przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)   (uchylony); 

2a)  wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w 

zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)    administrowanie Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, w tym na jej utworzenie, wdrażanie i utrzymywanie; 

4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 

przemieszczaniem odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b; 

5)   wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową; 

6)    finansowanie kosztów, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 8c. 
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9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

9b. 
(20)

 Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 80% kwoty 

przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi 

tych przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub 

uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących 

zanieczyszczenie powietrza. 

9c. 
(21)

 Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, i kwota przychodów, o których mowa w art. 401 

ust. 7 pkt 16 i 17, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, jednak nie więcej 

niż o 2% tych przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw 

ciekłych lub innych paliw odnawialnych; 

2)   dofinansowanie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do 

ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie; 

3)   pomoc dla wytwórców oraz przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw 

odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego 

(LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie; 

4)   dofinansowanie dla: 

a)  producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, 

sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący 

z biometanu, lub wodór, 
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b)  przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do 

środków transportu, o których mowa w lit. a; 

5)   dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w 

aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione 

zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, 

wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny 

(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub 

energię elektryczną; 

6)   dofinansowanie opłat portowych pobieranych za korzystanie z infrastruktury portowej 

jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym 

gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub 

wykorzystujących do napędu energię elektryczną; 

7)   dofinansowanie: 

a)  badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, 

biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego 

gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, 

wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych, 

b)  wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a; 

8)   dofinansowanie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie 

biokomponentów w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, innych paliw 

odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego 

(LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, 

wykorzystywanych w transporcie; 

9)   dofinansowanie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych 

biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem 

ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub 

wykorzystujących do napędu energię elektryczną; 

10)  dofinansowanie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, 

paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z 

biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 
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11)  promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych; 

12)  dofinansowanie zakupu nowych pojazdów kategorii М1 o której mowa w załączniku 

nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), wykorzystujących do napędu energię 

elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych 

lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną; 

13)  Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie stanowiącej 55% 

wpływów z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

10. 
(22)

 Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-5 i 8-9c, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. 
(23)

 Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-5 i 8-9c mogą być zmniejszane za zgodą 

ministra właściwego do spraw klimatu. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do 

spraw klimatu uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

[11a. Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 

r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383 oraz z 2019 r. poz. 1815).] 

<11a. Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1430, 1747 i …).> 

12. 
(24)

 Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-5 i 8-9c z przychodów Narodowego 

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 

których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się 

w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co 
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najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych 

lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568), a w przypadku zastosowania ich w 

instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2)   pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne 

dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 

301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach 

europejskich, w tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, 

etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w 

szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875, 1565 i 1747) 

 

[Art. 9. 

Środki pozostające na dzień 31 grudnia na rachunku Funduszu mogą zostać przekazane przez 

dysponenta Funduszu na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego lub Funduszu 

Kolejowego lub na dochody budżetu państwa.] 

 

<Art. 9. 

1. Środki Funduszu, które nie zostały przekazane do dnia 31 grudnia danego roku na 

cele określone w art. 6, są pozostawiane na rachunku Funduszu w kwocie do 50 mln 

zł.  
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2. Środki przewyższające kwotę, o której mowa w ust. 1, są niezwłocznie odprowadzane 

przez dysponenta Funduszu na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 

 

Art. 31zzcb. 

1. Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych w 2020 r. skarbowych papierów 

wartościowych na podstawie art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie 

instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569, 695 i 1262) oraz przychody 

z tytułu zbycia tych papierów wartościowych, pomniejszają kwotę zysku będącego 

podstawą: 

1)   wpłat z zysku, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o 

wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

16); 

[2)   wpłat na Fundusz Dróg Samorządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1430 i 1747).] 

<2) wpłat na Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i …).> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla Agencji Rozwoju Przemysłu 

Spółki Akcyjnej, w związku z działaniami mającymi przeciwdziałać negatywnym 

skutkom COVID-19. 
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