
Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
www.mi.gov.pl, infolinia: 222 500 135, e-mail: kancelaria@mi.gov.pl, Twitter @MI_GOV_PL

MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 11 września 2019 r.

Znak sprawy: DDP-5.054.55.2019
Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Władysława Komarnickiego z dnia 2 sierpnia br. (przekazane 
do Ministra Infrastruktury przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 2 września br.) 
w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych, przedstawiam poniższe informacje.

Fundusz Dróg Samorządowych funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 października 2018 r. 
o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2161 i 2383, dalej „ustawa o FDS”), która weszła 
w życie pod koniec 2018 roku. Rok 2019 jest więc pierwszym rokiem funkcjonowania Funduszu. W roku 
bieżącym jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać dofinansowanie w ramach dwóch naborów:

 zadania przeniesione do dofinansowania ze środków Funduszu z naboru przeprowadzonego w 2018 
roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

 zadania dofinansowane w ramach naboru wniosków przeprowadzonego wiosną 2019 roku w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwszą grupą zadań gminnych i powiatowych, która otrzymuje dofinansowanie z Funduszu są zadania 
przeniesione z naboru wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. 
Aktualna łączna wartość dofinansowania ze środków Funduszu dla tych zadań to ponad 1,19 mld zł. 
Obecnie trwa realizacja zadań lub proces rozstrzygania przetargów oraz zawierania umów wykonawczych 
na realizację zadań zatwierdzonych w ramach tego naboru. Pierwsze zadania dofinansowane ze środków 
Funduszu są już zakończone.

30 sierpnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych 
do dofinansowania w ramach wiosennego naboru wniosków. Na listach podstawowych zadań 
rekomendowanych do dofinansowania znajduje się łącznie 3 220 zadań, w tym 812 zadań powiatowych 
i 2 408 zadań gminnych. Ponadto na listach rezerwowych znajduje się 681 zadań, w tym 72 powiatowe i 609 
gminnych, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach oszczędności uzyskanych na listach 
podstawowych. Łączne dofinansowanie zadań na listach podstawowych wynosi 3,27 mld zł. Rozpoczyna się 
teraz proces zawierania umów z samorządami na udzielenie dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

Proces udzielania w 2019 roku dofinansowania zadań odbywa się oddzielnym trybem z uwagi na fakt, 
że 2019 rok to okres przejściowy wdrażania nowego mechanizmu wsparcia działań samorządów. Nabór 
wniosków o dofinansowanie w 2020 roku zadań powiatowych i gminnych prowadzony już jest zgodnie 
z przepisami ustawy o FDS. 15 lipca br. Minister Infrastruktury przekazał wojewodom limity środków 
na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych w 2020 r. w łącznej wysokości 2,58 mld zł. Do 29 lipca br. 
wszyscy wojewodowie ogłosili nabory, w ramach których samorządy mogły składać wnioski do końca 
sierpnia.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków. Wojewodowie do końca listopada przekażą do Ministra 
Infrastruktury listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2020 roku, które następnie zostaną 
zweryfikowane pod kątem zgodności z przepisami ustawy o FDS. Zakłada się, że listy będą zatwierdzane 
przez Prezesa Rady Ministrów pod koniec 2019 roku. Następnie Wojewodowie będą zawierać 
z beneficjentami umowy na udzielenie dofinansowania, zaś samorządy będą przeprowadzać postępowania 
przetargowe na wybór wykonawców prac. Prace w ramach tych zadań będą realizowane w 2020 roku 
i później.



Podkreślam, że procedury i terminy przeprowadzenia naborów wniosków oraz zawierania umów 
na udzielenie dofinansowania, które określono w ustawie o FDS, umożliwiają rozpoczęcie przez samorządy 
prac w marcu wraz z początkiem nowego sezonu budowlanego. Dzięki temu wspieranie rozwoju dróg 
powiatowych i gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie kontynuowane bez przeszkód 
w 2020 roku, co przyczyni się do utrzymania lokalnej sieci drogowej we właściwym stanie i poprawi poziom 
bezpieczeństwa jej użytkowników.

Z wyrazami szacunku,
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Do wiadomości:

Pan Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (sprawa znak: BMP-0724-3-7/2019/KSz/OM)


		2019-09-11T05:07:35+0000
	Rafał Weber




