
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
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Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Rafał Weber
Sekretarz Stanu

Znak sprawy: DDP-5.054.63.2020

Szanowny Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Brejzę podczas 12. posiedzenia 
Senatu RP, w sprawie  realizacji programu budowy mostów zapowiedzianego w maju 2018 r., przekazane 
przy piśmie znak BPS/043-12-353/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., w porozumieniu z Ministrem Funduszy 
i Polityki Regionalnej przedstawiam następujące informacje.

Zapowiedź utworzenia programu budowy mostów została zrealizowania w formie ustanowienia Rządowego 
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów. Program ten 
został przyjęty uchwałą nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia 
Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, 
zmienionej  Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. Realizację Programu powierzono ministrowi 
właściwemu do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu oraz 
wojewodom. Jest to program wieloletni, realizowany w latach 2018-2028

Ze środków Programu finansowane jest przygotowanie dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwoleń 
na budowę inwestycji. Ten etap jest realizowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Nabór wniosków do Programu, zorganizowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
(ówczesny Minister Inwestycji i Rozwoju) trwał od 16 sierpnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. Miał on charakter 
otwarty, a decyzja o złożeniu wniosku należała do jednostek samorządu terytorialnego.

Do dofinansowania ze środków budżetu państwa wybranych zostało 20 zadań polegających na 
przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi 
drogami dojazdowymi. Zadania są realizowane zgodnie z indywidulanym harmonogramem wskazanym we 
wniosku o dofinansowanie. W ciągu 3 lat od zakończenia tego etapu inwestycji, beneficjent powinien 
rozpocząć budowę przeprawy mostowej.

Na budowę przepraw, których przygotowanie było objęte wsparciem w ramach Programu Mosty dla 
Regionów, samorządy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach naboru 
wniosków o dofinansowanie na realizację zadań mostowych, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.)  W tym zakresie 
właściwy jest minister do spraw transportu.

Do niniejszego pisma załączam przygotowaną przez resort funduszy i polityki regionalnej listę zadań, 
przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Mosty dla Regionów. 
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