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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 17 maja 2022 r.

Znak sprawy: DDP-5.054.19.2022

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Pana Beniamina Godylę na 38 posiedzeniu Senatu 
w dniu 17 marca 2022 r. dotyczące przyznania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na remont ulicy 1 Maja w miejscowości Zawadzkie, przedstawiam poniższe informacje.
Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez rozwój infrastruktury drogowej zwiększa się dostępność 
komunikacyjną w całym kraju, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji 
publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1376) zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, natomiast zarządcą dróg gminnych jest wójt 
(burmistrz, prezydent miasta).
Ponadto, zgodnie z art. 20 ww. ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów planów 
rozwoju sieci drogowej, opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, oraz koordynacja robót w pasie 
drogowym.
W myśl art. 17 ust. 1 pkt. 6 ustawy o drogach publicznych, minister właściwy do spraw transportu sprawuje 
nadzór jedynie nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, który jest zarządcą dróg krajowych. 
Minister nie nadzoruje pozostałych zarządców dróg i nie ma możliwości formalnych ingerowania w sprawy 
pozostające w kompetencji organów samorządowych.
Mimo, że realizacja zadań na drogach samorządowych leży po stronie zarządców dróg samorządowych, 
to Minister Infrastruktury ma świadomość, że kluczowym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej 
i efektywnej infrastruktury drogowej. Rozwój infrastruktury drogowej przyczyni się natomiast do zwiększenia 
dostępności komunikacyjnej w całym kraju oraz ułatwi rozwój transportu lokalnego. 
W gestii Ministra Infrastruktury na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
realizowanych na drogach powiatowych i gminnych znajduje się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
Środki Funduszu są przekazywane na: 

 dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, 
 dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, 
 finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

o znaczeniu obronnym,
 dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

 dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,



 dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg 
gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą 
wojewody lub sejmiku województwa. 

Wsparcie finansowe ze środków Funduszu na zadania powiatowe i gminne jest przyznawane na podstawie 
wniosków o dofinansowanie złożonych przez właściwego zarządcę drogi. Zgodnie z art. 21 ustawy o RFRD, 
nabór wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, ogłasza i przeprowadza 
wojewoda. W myśl art. 25 ww. ustawy, w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wojewoda 
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu listę zadań rekomendowanych do dofinasowania 
z RFRD. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje analizy prawidłowości sporządzonych przez 
wojewodów list. Następnie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listy zadań 
rekomendowanych do dofinansowania, jednocześnie dla wszystkich województw.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że ostateczną listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych 
przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie w podziale na listę podstawową i listę 
rezerwową, zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Wnioskodawcy otrzymują zatem dofinansowanie zadań 
powiatowych oraz zadań gminnych na podstawie ostatecznej listy zadań dofinansowanych z RFRD 
zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
Listy zadań gminnych i powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 lutego br.
Zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy 1 Maja w Zawadzkiem wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej” znalazło się na liście rezerwowej zadań do dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, listy zadań powiatowych oraz zadań 
gminnych przeznaczonych do dofinansowania mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

 rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;
 zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie złożonym 
przez właściwego zarządcę drogi;

 wygaśnięcia umowy z mocy prawa, jeśli wnioskodawca nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia 
jej zawarcia robót budowlanych lub też postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.

Mając na uwadze powyższe, ostateczna lista zadań zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów może ulec 
zmianie wyłącznie w przypadkach wymienionych w art. 26 ust. 6 ustawy o RFRD. Powstałe w ten sposób 
oszczędności powodują, iż kolejne zadania umieszczone na liście rezerwowej są przenoszone na listę 
podstawową do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w danym województwie.
Odnosząc się do powyższego, możliwe pozostaje otrzymanie dofinansowania przez Gminę Zawadzkie 
na realizację przedmiotowego zadania, w ramach przeprowadzonego naboru na 2022 rok, w przypadku 
powstania oszczędności.
Ponadto informuję, że wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w kolejnym naborze wniosków 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
Nabór wniosków o dofinansowanie na zadania gminne i powiatowe w ramach środków Rządowego Fundusz 
Rozwoju Dróg na rok 2023 zostanie ogłoszony w lipcu 2022 r. Ogłoszenie o naborze jest udostępniane 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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