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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pomimo systematycznej poprawy stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawo-

wych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest on także czynnikiem 

obniżającym aktywność gospodarczą i inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych 

ośrodków gospodarczych. Dlatego cieszą mnie działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego, które 

wychodzą naprzeciw potrzebom samorządów. Mam na myśli ustanowienie historycznego programu wsparcia 

przebudowy dróg gminnych i powiatowych. 

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie ministerstwa ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu 

Dróg Samorządowych (Dz.U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządo-

wych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruk-

tury drogowej na szczeblu lokalnym. Infrastruktura ta stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania 

i rozwoju gospodarki oraz przyczynia się do poprawy poziomu życia obywateli. Fundusz ma również na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także 

zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej 

stanowi działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do 

budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się tym samym do stworzenia spójnego i zin-

tegrowanego systemu transportowego. Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możli-

we dzięki solidarnemu finansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych zarówno przez budżet państwa, jak  

i przez państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten sposób powstało narzędzie  

o niespotykanych dotychczas możliwościach, które pozwala nam pomagać samorządom, szczególnie tym 

mniej zamożnym, w rozwijaniu infrastruktury transportowej i poprawianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Uprzejmie proszę o informację, jak wyglądało wsparcie remontów dróg gminnych i powiatowych w ra-

mach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 i 2020 (oraz w ramach innych programów wsparcia od 

roku 2016) w moim regionie, tj. w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim w województwie 

dolnośląskim. 
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