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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 16 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: DDP-5.054.46.2019

Szanowny Pan 
Mieczysław Augustyn
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,

odpowiadając na złożone przez Pana oświadczenie w dniu 26 czerwca br., przekazane przez Ministra 
Inwestycji i Rozwoju (znak: DRP-III.053.4.2019.PK) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
z przeznaczeniem dla miasta Piła na realizację III etapu zdania pn. „Przebudowa ul. Bydgoskiej w mieście 
Piła na odcinku od skrzyżowania z Al. Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego - etap III - 
odcinek od km 0+ 000 do km 0+ 555” uprzejmie informuję, że inicjatywa przebudowy lokalnej infrastruktury 
drogowej, która ma na celu rozwój bezpiecznej, spójnej i zrównoważonej sieci drogowej jest warta poparcia.

Jednakże wyjaśniam, że zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, z późn. zm.) zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
W tym przypadku jest to Prezydent Miasta Piła.

W myśl art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów 
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań 
w zakresie inżynierii ruchu.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 
(Dz. U. z 2018, poz. 203, z późn. zm.) zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.

Minister Infrastruktury koordynuje obecnie dwa duże mechanizmy dofinansowania przez rząd zadań 
własnych samorządów w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych – Fundusz Dróg 
Samorządowych i rezerwę subwencji ogólnej.

W ramach rezerwy subwencji ogólnej, tworzonej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 późn. 
zm.), przeznacza się środki na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych 
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 
powiatu powiatowych oraz na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami 
krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu. 
Zatem zadanie realizowane na drodze kategorii gminnej nie może być objęte powyższym dofinansowaniem.

Drugim mechanizmem wsparcia finansowego dla dróg gminnych i powiatowych został utworzony Fundusz 
Dróg Samorządowych ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.). Wsparcie dla inwestycji na drogach gminnych jest przyznawane na 
podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach 
naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą 
ocenę wniosków o dofinansowanie odpowiadają wojewodowie. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest 
złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów 
kwalifikacyjnych. 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy wojewoda przedstawi ministrowi właściwemu do spraw transportu 
listę zadań rekomendowanych (a nie listę ostateczną) do dofinansowania ze środków Funduszu. 



Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy zatwierdzenie listy zadań przeznaczonych do dofinansowania w danym 
województwie  ze środków Funduszu jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z art. 26 
ust. 1 ustawy Prezes Rady Ministrów po otrzymaniu listy może:

• dokonać zmian (zmiany wprowadzane przez Prezesa Rady Ministrów na liście mogą polegać m.in. 
na zmianie miejsca zadania na liście, bowiem zadania uszeregowane są od najbardziej do najmniej 
priorytetowego zadania rekomendowanego do dofinansowania lub np. na zmianie proponowanego procentu 
dofinasowania zadania lub na zmianie proponowanej kwoty dofinansowania lub na zmianach w zakresie listy 
rezerwowej);

• wskazać dodatkowe zadania do dofinasowania nieuwzględnione na liście.

Prezes Rady Ministrów w myśl art. 26 ust. 1 ustawy dokonuje zmian na liście uwzględniając:

• poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności;

• wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju;

• zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.

Prezes Rady Ministrów kierując się kryteriami, o których mowa powyżej, dokonuje zmian na liście zadań 
rekomendowanych do dofinansowania uwzględniając również wysokość środków Funduszu oraz 
ewentualnie dokonując podziału 5 % rezerwy Funduszu.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury prowadzona jest analiza prawidłowości sporządzonych przez 
wojewodów list na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu br. (realizacja zadań w 2019 roku). Jak 
najsprawniejsza weryfikacja list jest obecnie priorytetem dla Ministra Infrastruktury, aby w możliwie 
najkrótszym terminie przekazać zweryfikowane listy do Prezesa Rady Ministrów w celu ich zatwierdzenia.

Ponadto informuję, ze 12 lipca br. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych, 
zaakceptował podział na poszczególne województwa środków Funduszu, które zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych w 2020 roku. 15 lipca br. Minister Infrastruktury 
poinformował Wojewodę Wielkopolskiego o wysokości limitu środków Funduszu na dofinansowanie zadań 
w województwie wielkopolskim (228,28 mln zł). Nabór wniosków na 2020 rok rozpoczął się pod koniec 
lipca br. Miasto Piła może wziąć udział w tym naborze. 

Z poważaniem
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Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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