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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

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

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz 

ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

 

(druk nr 541S) 

 

 

USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1122 i 1901) 

 

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. 

<3a. Minister właściwy do spraw transportu może po ogłoszeniu naboru zwiększyć 

wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych, o 

której mowa w ust. 3 pkt 1. Zwiększenie środków może przekroczyć kwotę 2 mld zł.> 

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%. 
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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. 

 

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 

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.] 

<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 

albo w ust. 3a; 

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 albo w ust. 3a.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(31)&cm=DOCUMENT
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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. 

 

 

 

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

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 i 802) 

 

[Art.  21. 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. udzielanie dofinansowania i dopłaty ze środków Funduszu 

odbywa się zgodnie z przepisami działu I, II, art. 11, działu III rozdziałów 2, 4 i 5, z 

uwzględnieniem przepisów niniejszego działu.] 

 

<Art. 21. 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. udzielanie dofinansowania i dopłaty ze środków Funduszu 

odbywa się zgodnie z przepisami działu I, II, art. 11, działu III rozdziałów 2, 4 i 5, z 

uwzględnieniem przepisów niniejszego działu.> 

 

Art.  30a. 

1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. dopłatę, o której mowa w art. 23 ust. 1, ustala się w kwocie nie 

wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. 

[2. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2021 r.] 

<2. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.> 

 


