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Warszawa, dnia 19 listopada 2021 r.

Pan 

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na pismo z dnia 3 listopada 2021 r., znak BPS.DKS.KU.0401.34.2021, dotyczące 

przedstawienia opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541), GITD uprzejmie 

informuję, że zmiany zaproponowane w przedmiotowym projekcie pozostają poza właściwością 

GITD. Dysponentem bowiem obu funduszy wskazanych w projekcie ustawy jest Ministerstwo 

Infrastruktury.

Jednakże należy wskazać, że zwiększenie dofinansowania zadań obwodnicowych z Funduszu 

Rozwoju Dróg i utrzymanie większej kwoty dofinansowania umów przewozowych z Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wymaga źródła 

finansowania. Do projektu nie został dołączony OSR i w związku z tym faktem brak jest 

wskazania źródła finansowania dodatkowych wydatków, w tym wskazania, czy ma ono 

pochodzić z dochodów przekazywanych przez GITD. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, GITD będzie w stanie odnieść się w pełnym zakresie 

do ww. projektu po otrzymaniu OSR, w którym wskazane zostaną źródła finansowania 

zaproponowanych w projekcie rozwiązań.

Z poważaniem
z up. Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Joanna Smolińska
p. o. Zastępca Głównego Inspektora
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