
  
 

  

 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
BoŜentyna Pałka -Koruba 

                             

 
                                                                                                    Kielce 2011-09-07                                                          

FPP.II.805.1.1.25.2011 
 
                                            

                                              Panie / Panowie 
                                                            Prezydenci, Starostowie 

                                                             Burmistrzowie, Wójtowie 
                                                                            w Województwie Świętokrzyskim  

 
 
Działając na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 06 września 2011 roku ogłaszam 

kolejną edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg 
lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  przewidzianą do realizacji  w  2012 
roku.  

 Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2012 roku przyznano 
dotację w kwocie 10 100 tys. zł. Dotacja  na  dofinansowanie zadania udzielana będzie w wysokości 
nieprzekraczającej 30% kosztów jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowić 70% kosztów 
zadania.  

W 2012 roku jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się o dofinansowanie zadań 
własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych moŜe 
skorzystać nie więcej niŜ z jednego zadania. 

Nabór wniosków z zadaniami przygotowanymi do realizacji w 2012 r. w ramach w/w 
programu odbywał się będzie w terminie od 07 września do dnia 05 października 2011 roku.  
Wnioski złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Do wniosku o dofinansowanie zadania wymagane są następujące dokumenty: 
1.Zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych lub Pozwolenie na budowę. 
2.Oświadczenie samorządu powiatowego, gminnego w zakresie oddziaływania 

przedsięwzięcia /zadania/ na środowisko przyrodnicze (NATURA 2000). 
3.Uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację 

projektu. 
4.Mapka lokalizacyjna z zaznaczonym  zadaniem do realizacji. 
 
Weryfikacja i ocena wniosków przez komisję wojewódzką oraz ogłoszenie przez wojewodę 

list rankingowych wniosków na 2012 rok  odbywać się będzie ściśle wg zapisów Harmonogramu 
Realizacji Programu tj. do dnia 31 października 2011 roku. Dalsze postępowanie realizowane będzie 
zgodnie z załączonym harmonogramem. 

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL 2012-2015 naleŜy składać na  adres: 
Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki          
w Kielcach  Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w sekretariacie w/w Wydziału w pokoju 740,    
VII pi ętro budynek A, w godzinach urzędowania od  7.30-15.30. 
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5. LOKALIZACJA DROGI PIECZĘĆ WPŁYWU DO URZĘDU 
WOJEWÓDZKIEGO  

NUMER EWIDENCYJNY 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

POWIAT 

 
 

DATA WPŁYWU WNIOSKU DO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

GMINA  
 

 
 

1.PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 
(współwnioskodawca 1) 

3.PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 
(współwnioskodawca 2) 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

  
6. KATEGORIA I NUMER 
DROGI/NAZWA ULICY 

(powiatowa/gminna) 

2. NAZWA JEDNOSTKI S. T. 
(współwnioskodawca 1) 

4. NAZWA JEDNOSTKI S. T. 
(współwnioskodawca 2) 

  

 

UWAGA: PRZED WYPEŁNIENIEM NALEśY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

W NI OS EK  
O DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLET NIEGO POD NAZWĄ 

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP I I 
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: 7 WRZEŚNIA-5 PAŹDZIERNIKA 2011 ORAZ 1-30 WRZEŚNIA 2012-2014 

7. NAZWA ZADANIA 
8. TERMIN 

REALIZACJI 

  

9. DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG OBJ ĘTYCH ZADANIEM (mb.) 

 PRZEBUDOWA BUDOWA REMONT ŁĄCZNIE 

DR. POWIATOWE     

DR. GMINNE     

OGÓŁEM     

10. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA BRUTTO (z VAT w zł) 

WKŁAD WŁASNY WNIOSKOWANA DOTACJA ŁĄCZNIE 

   

  udział w kosztach (%) 

 dotacja słownie 
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11. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA (zakres rzeczowy, wymiary, parametry) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  INFORMACJA O DOPEŁNIENIU WYMOGÓW, JAKIE W ZWI ĄZKU Z PLANOWAN Ą 

REALIZACJ Ą ZADANIA WYNIKAJ Ą Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA  
(szczegółowe informacje o aktualnym zgłoszeniu, pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, 
pozwoleniach, uzgodnieniach, opiniach i ocenach, a takŜe – o posiadaniu kompletnej dokumentacji 

technicznej i projektowej) 
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13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADAN IA 

Lp. Elementy i rodzaje robót Koszt (z VAT w zł) Termin realizacji 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ogółem:   
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14. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA WEDŁUG KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ 

 
1) wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego [0-10 pkt] 

(uwzględnia się działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich uŜytkowników dróg, w tym pieszych  
i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych, obejmujące m. in.: 
uspokojenie ruchu, separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych,  
w szczególności poprzez budowę chodników i ścieŜek rowerowych, poprawę oznakowania i oświetlenia 
drogi, a takŜe jej wyposaŜenia w sygnalizację świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze 

województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyŜszej kategorii, 
podniesienie parametrów uŜytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu [0-7 pkt] 
(uwzględnia się w szczególności połączenia odcinków dróg objętych zadaniem z drogami krajowymi  
i wojewódzkimi, a w przypadku odcinków dróg gminnych – równieŜ z drogami powiatowymi, a takŜe 
rozwiązania poprawiające przepustowość i nośność dróg) 
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3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania [0-5 pkt] 

(uwzględnia się w szczególności wielkość udziału partnerów jednostki w jej wkładzie własnym) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub 

zniszczonych w wyniku klęski Ŝywiołowej [0-5 pkt] 
(uwzględnia się w szczególności rozmiar szkód oraz wynikające z nich zakłócenia w lokalnym układzie 
komunikacyjnym) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)  znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich [0-5 pkt] 

(uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie 
komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego lub zapobiegające jego marginalizacji) 
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6) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, 

a takŜe przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający 
podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych 
miejsc pracy [0-3 pkt] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych 

instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie 
usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, 
edukacji i administracji publicznej [0-3 pkt] 
(uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających dogodny dojazd do 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, publicznej szkoły lub przedszkola, urzędu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań 

państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w obszarze 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpoŜarowej, ratownictwa, zarządzania 
kryzysowego, ochrony granicy państwowej [0-2 pkt] 
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15. ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO 

Lp. Nazwa partnera 
Umowa o partnerstwie 
(tytuł, data, sygnatura) 

Wartość (zł) 

 
 

   

 
 

   

    

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Suma (zł):  

Udział we wkładzie własnym (%):  

16. PRZEKAZANIE ZARZ ĄDZANIA DROG Ą 

Strony (współwnioskodawcy) 

Przekazujący zarządzanie  

Przejmujący zarządzanie  

Numer i lokalizacja drogi/Nazwa ulicy 

 

Podstawy formalno-prawne przekazania (porozumienie zarządców, uchwały rad jednostek s. t.) 

 

Jednostka s. t., do której limitu zadań zostanie zaliczone zadanie objęte wnioskiem 
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17. WNIOSKODAWCA (WSPÓŁWNIOSKODAWCY) 

WSPÓŁWNIOSKODAWCA 1 WSPÓŁWNIOSKODAWCA 2 

Nazwa 

  

Adres 

  

Dane identyfikacyjne (NIP, REGON) 

  

  

Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

  

  

Osoby upowaŜnione do udzielania wyjaśnień komisji 

  

  

  

Dane kontaktowe (telefon, fax, email) 
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18. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW) 

Wnioskodawca (współwnioskodawcy) oświadcza(ją), Ŝe: 

1) zadanie obejmuje wyłącznie drogi publiczne, zaliczone do kategorii dróg powiatowych lub 

gminnych, 

2) zapewnione zostanie zabezpieczenie całości zadeklarowanego we wniosku wkładu własnego, 

3) wkład własny obejmie wyłącznie środki nie pochodzące z budŜetu państwa ani budŜetu Unii 

Europejskiej, 

4) dane i informacje zawarte we wniosku są prawidłowe i kompletne, 

5) do wniosku dołączone zostały wymagane załączniki (kopie): 

a) zgłoszenie / pozwolenie na budowę / zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

b) umowa(y) o partnerstwie (poz. 15), 

c) porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą (poz. 16), 

d) mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem 

na tle sieci dróg lokalnych, 

6) do wniosku dołączone zostały dokumenty i informacje uzupełniające: 

a) … 

b) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpisy i pieczątki osób upowaŜnionych z ramienia wnioskodawcy 
(wraz z podpisem Skarbnika/Gł. Księgowego) 

 



 

 

 

 2011 r. 

 

  Etap II  

   

 

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
1)

)   

 

lokalnych  Etap II    Pr

 

ach 2012-2015. 

  

tracji publicznej i wojewodowie. 

5.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1)

 8, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 

835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 
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Nr   

z dnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wieloletni 

Narodowy prog  Etap II 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRES REALIZACJI 2012  2015 
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1. Ramy prawne 

1.1.  Etap II  - 

ustanawiany w celu realizacji Strategii Rozwoju Kraju 

2007-2015
1)

, jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych 
2)

)oraz programem rozwoju 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 

-

ika 2008 

r.
3)

 

1.2. Program przewiduje udzielanie  dotacji celowych  

 5b ustawy  

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednoste Dz. U. z 2010 

r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857) 

27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek sa

gminnych (Dz. U. 

Nr 53, poz. 435),  

1.3.  zadania publiczne wykonywane przez gminy i powiaty, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz. U. z 2001 r.  
4)

) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

powiatowym (Dz. 
5)

). 

1.4.  zadania realizowane na drogach 

publicznych zaliczonych lub  

z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  
6)

). 
                                                      
1)

 P  
2)

  poz. 620, Nr 123, poz. 

835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 
3)

 Z

2010 r. 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zos

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 

2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117 poz. 679). 
5)

 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 

106, poz. 675. 
6)

 

poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, 

poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 Nr 5, 

poz. 13. 
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 oraz drogi gminne. 

1.5.  Programem 

ami anych i techniczno - 

budowlanych  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
7)

) oraz  Ministra 

T  

techniczny  publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407). 

2. Okres realizacji 

e realizowany w latach 2012-2015. 

3. S -gospodarcze uwarunkowania realizacji Programu 

Nied  

j  

 

o- Strategii Rozwoju 

Kraju 2007-2015  Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary wiejskie
8)

 oraz -2025
9)

. 

Niedoro j i jej stan techniczny stanowi  ba

  

. 

 

 nie tylko do 

 do 

ograniczenia do  i efe

. Ogranicza on 

Zjawiskom tym 

towarzyszy , , 

m  udz

 

Intensyfikacja wymaga nadrobienia  

 modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, nie tylko tej 

o lnokrajowym, pozostaj  

 Warunkiem 

 

jest utrzymanie odpowiedniego  

 , 

 finansowania regionalnych i lokalnych   fundusze 

europejskie przezn

 

                                                      
7)

 , Nr 45, poz. 

235 i Nr 135, poz. 789. 
8)

 P  
9)

 P  
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w obszarze drogownictwa wzmacni  z , udzielane  

w ramach re  

w pkt 1.2. 

 zintensyfikowania rozwoju infrastruktury drogowej na szczeblu 

08 r. 

-

nnych. 

inwestycyjno-

komunikacyjnego, a zarazem  ospodarczych, 

 

i krajowymi. W ramach Narodowego programu -2011 jednostki 

 w latach 2009-2010 ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji 

 3,2 tys. 

Efekty realizacji programu wieloletniego 

 i efektywnej infrastruktury 

rozwojowych. 

Program niniejszy sta

lokalnych 2008-2011, w oparciu o rozszerzony katalog  oraz udoskonalone 

w zakresie zasad finansowania i systemu realizacji. naliza 

SWOT wska P

 

Tabela 1. Analiza SWOT Programu 

Mocne strony  

 rogramu 

 rogramu, obejm

wszystkie gminy i powiaty 

 ferowanego wsparcia 

finansowego 

 adekwatne do potrzeb rozwojowych, regionalne 

ukierunkowa  

 

lokalnego 

 sprawdzone realizacji 

 

procedura naboru i kwalifi  

o dofinansowanie 

 

 ograniczony czasowo okres realizacji Programu 

 ograniczony wymiar dofinan  

 

 rogramach operacyjnych 

 

 sztywne ramy czasowe real  
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przetargowych 

 Programu 

Szanse  

 

infrastrukturalnych przez gminy i powiaty, w celu 

sprostania wymogom Programu oraz konkurencji 

w naborze  o dofinansowanie 

 

infrastrukturalnych 

dofinansowania z funduszy europejskich 

 brak   

 

 

  

 

 

(warunki pogodowe, nierzetelni wykonawcy itp.) 

4. Cele Programu 

4.1. rogramu jest po

 o

intensyfikacji rozwoju nej infrastruktury 

drogowej

modernizacji i 

  

4.2. ro  

1) ;  

2)  publicznych w skali lokalnej  

i regionalnej,  z drogami 

owymi

; 

3) w,  

 

4) odbudowa i przyw

 

5) 

wiejskich; 

6) poprawa  

oraz tworzeniu nowych miejsc pracy; 

7) acyjnej instytucji publicznych i innych instytucji 

oraz  w obszarze 

ochrony zdrowia, edukacji, administracji publicznej i ; 

8)  
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o kluczowym zn  

w obszarze 

ratownictwa, zar  ora  

5. Priorytety i kierunki interwencji 

5.1. Kluczowe rogramu 

rozwojowych, 

 priorytety (aspekty):  

1)   

drogowego, jak i ,  

2) p  komunikacyjnej  w odniesieniu do lokalnych , 

 

 

3)  instytucji publicznych    

 

. 

5.2. 

regionalne ukierunkowanie finansowego wsparci ecz rozwoju  

i modernizacji infrastruktury drogowej  

o . 

kreowanego przez Program impulsu rozwojowego, 

 

6. rogramu z dokumentami strategicznymi 

6.1.  

Strategii Rozwoju Kraju 2007 2015 i  jej 

Stanowi on 

 inwestycje rozwojowe  

i modernizacyjne, ukierunkowane  

  podejmowanych przez p

poprawy stanu infrastruktury transportowej o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego. 

  

Rozwoju Kraju 2007-2015
10)

 oraz z 
11)

 do tego dokumentu. 

Przewidziane w Programie wsparcie rozwoju i modernizacji infrastruktury lokalnej, 

 realizacji w ramach strategii 

 Priorytetu 2. Poprawa stanu infrastr .  

 

komunikacyjnej infrastr  publiczne 

w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i administracji publicznej. 

rogr   , realizacji 

                                                      
10)

 P  
11)

 P  
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 ii Rozwoju Kraju 2007-2015. Zadania wykonywane w ramach 

Programu   komunikacyjnej 

gospodarczych, co  

  wzrostowi 

inwestycyjnej oraz  

Priorytetu 1. 

gospodarki Priorytetu 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego 

. 

 oraz innych 

pod  . 

 on 

poprawy luczowym 

znacze . W tych obszarach cele Programu 

.  

e drogowe o istotnym znaczeniu dla rozw rogram 

-  

c  

 

wiejskimi i innymi obszarami problemowymi, p

ukierunkowanie udzielanego w ramach P

 potrzeby 

 D

zharmonizowane z  oraz 

 . 

6.2. Inne dokumenty strategiczne 

Program -  

w raporcie Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
12)

 

 Realizacja P

, w obszarze 

wskazanych w raporcie , 

 oraz wo. 

Szcze rogramu obejmuj
13)

 oraz Planem 
14)

,  Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2010  2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie lub innymi 

docelowymi strategiami rozwoju, w tym m.in. , Sprawne 

oraz . Planowane dokumenty 

                                                      
12)

 Opublikowany w czerwcu 2009 r. 
13)

 P  
14)

 P   
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strategiczne   2020: 

Regiony, miasta, obszary wiejskie

p  

 lony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010  2020: 

Regiony, miasta, obszary wiejskie  strategiczny cel polityki regionalnej, jakim jest efektywne 

 

Realizacja Programu 

 polityki regionalnej do 2020 r.: 

  zintegrowanej, funkcjonalnej  

alnych 

 . Przewidziane  

w ramach P

 , poprzez 

   oraz wzmacnianie 

Terytorialne 

ukierunkowan

, sprzyja

arginaliza , w tym o  oraz 

 , mach P

publicznych. Program twor

 rozwojowych na szczeblu lokalnym  

terytor  

Realizacja P Polityki Transportowej 

-2025,  

i je  . czne, 

gospodarcze i przestrzenne aspekty  

ia 

 

Podejmowane w ramach P

w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
15)

. Jest to konsekwencja 

 

Program jest komplementarny z   Unii 

                                                      
15)

Projekt  z dnia 7 czerwca 2011 r. 
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Europejskiej . Cele P   

z , ia 

2007-2013
16)

 , cych obszary i sposoby wykorzystania 

przyznanych Polsce 

ci. Ukierunkowanie wspieranych w ramach 

P

 

gospodarczego, wzrost zatrudnienia, podniesienie konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw, 

 

konkurencyjno  

zharmonizowane ci programami 

programami regionalnymi.  

Cele P   odnowionej 
17)

 

na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia  Strategii na rzecz 

 Europa 

2020
18)

. Program ryzontem czasowym Krajowego Programu Reform na rzecz 
19)

.  

rozwojowych   ukierunkowanych na 

infrastruktury transportowej w obszarze priorytetowym Infrastruktura dla wzrostu 

 Krajowego Programu Reform. 

 odpowiadaj

w Odnowionej Strategii  UE
20)

  przypisanego temu wyzwaniu 

-

 m.in. 

 

7. Ramy instytucjonalne 

7.1. ny dal

P

 

7.2. Wojewoda realizuje Program przy pomoc

 

wych i Autostrad oraz komendanta 

 

8. Plan finansowy 

8.1.  z twa przeznaczone na 
                                                      
16)

 ja 2007 r. 
17)

 P marcu 2000 r., odnowiona w marcu 2005 r. 
18)

 P  
19)

  r. 
20)

 P  



 11 

,  przeznaczone przez 

gminy i powiaty na pokrycie ich .  gminy lub powiatu, 

  od innych  

publicznych lub prywatnych  z  ani  Unii 

Europejskiej. 

8.2. Na dotacje w latach 2012-2015 

kwocie 3.200.000.000 wa przeznaczonych 

W latach 2013-2015 

 na dotacje corocznie wydatki w kwocie 1.000.000.000  Suma dotacji 

kwoty wydatk  na dotacje. 

8.3. -2015, 

7/3 sumy dotacji. 

8.4. N

 : 

 

Lp.  

Rocznie  

2012 2013-2015 2012-2015 

1.  12 084 60 420 193 344 

2. kujawsko-pomorskie 12 042 60 210 192 672 

3. lubelskie 14 984 74 920 239 744 

4. lubuskie 8 524 42 620 136 384 

5.  12 590 62 950 201 440 

6. polskie 14 292 71 460 228 672 

7. mazowieckie 19 290 96 450 308 640 

8. opolskie 8 098 40 490 129 568 

9. podkarpackie 12 454 62 270 199 264 

10. podlaskie 11 412 57 060 182 592 

11. pomorskie 10 878 54 390 174 048 

12.  13 782 68 910 220 512 

13.  10 100 50 500 161 600 

14. -mazurskie 11 940 59 700 191 040 

15. wielkopolskie 16 554 82 770 264 864 

16. zachodniopomorskie 10 976 54 880 175 616 

 200 000 1 000 000 3 200 000 

 



 12 

 

8.5. 

gmi  przebudowa, 

budowa lub remont obejmuje  i drogi powiatowej,  

onej na dofinansowanie decyduje 

W  

, je   Po zezwoleniu na 

  

 

9. Zadania realizowane w ramach Programu 

9.1. W ramach Programu wykony  

budowie lub remoncie drogi powiatowej lub gminnej, inne  prace 

w pasie drogowym takiej drogi,  lub 

 

. 

9.2. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zadania go 

budowlanych, a t  

  zwanego dalej 

. 

9.3. Zadanie jest realizowane w roku

dotacja.  

9.4. Dotacja na dofinansowanie zadania 30 % 

. W 2012 r. dotacja udzielana jest w kwocie do 1.000.000 .  

W latach 2013- ealizacji 

dotacja. 

9.5. W 2012 r. jednostka  .  

W latach 2013-2015, m roku, gmina, w tym miasto na prawach po

 

o jedno zadanie.  zada  dla 

 jednostek  ich stosowanie unie   sumy 

dotacji w wojew . 

 

w pkt 10.2. 

10.   

10.1.  , zwanych 

Wojewoda publikuje o  , wraz  

z Programem oraz dokumentami a w pkt 10.8., na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

10.2. W
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 19 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 

1.4.,  

10.3.  

10.4. W ramach oceny formalnej wniosku, 

 

  

odrzuceniu. Komisja zawiadamia wnioskodawc

wa w pkt 

11.2. 

10.5.  

 

1) yw realizacji zadania  (

w tym 

pieszych  dzieci  

, e m. in.: uspokojenie ruchu, separowanie ruchu 

 mechanicznych

 

ruchu drogowego)  w skali ocen od 0 do 10  

2) znaczenie zadania dla rozw  

publicznych ,   

z drogami publicznymi , podniesienie  

hu (   zenia 

em z drogami krajowymi ,  

  

  )  w skali ocen od 0 do 7 

 

3) dnostek oraz innych po  

u tki   

 w skali ocen od 0 do 5  

4) znaczenie zadania dla odbudowy i pr

i ej  

   w skali ocen od 0 do 5  

5) znaczenie zadania  

  

 marginalizacji)  

 w skali ocen od 0 do 5 punkt  

6)  

  

znaczeniu dla spo  

inwestycyjnej i konkurencyj
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pracy  w skali ocen od 0 do 3 ; 

7)  

publicznych 

obywateli d i realizacji 

m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji 

publicznej (

pu , 

 )  w skali ocen od 0 do 3 ; 

8)  

a obywateli,  

  ochrony granicy 

  w skali ocen od 0 do 2  

10.6. Wynik oceny merytorycznej wniosku yznanych 

od 0 do 4  

10.7. 

ustalony dla jednostki .5., 

 

 

10.8. Minister ustali  

 

11.  Weryfikacja oceny wni  

11.1. Na po , komisja ustala  

. , 

formalne, i powiatowych, 

 wnioski limitowe przed . 

drogi powiato

rogi Komisja 

prze  do zatwierdzenia wojewodzie. Wojewoda 

  na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz  

 

11.2.  

w terminie 14 dni od dnia jej enia. Z  wnioskodawcy znaczne  

z m  

 

11.3. Komisja rozpatruje  

, komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym 

razie komisja podtrzymuje 

 

11.4. Po rozpatrzeniu z do zatwierdzenia 
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 ra . a  na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

11.5. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej nicach 

 

w pkt 8.5., wojewoda ustala  

zakwalifikowanych . dofinansowan  

wnios     

11.6. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy albo ,  

 w wyniku procedury przetargowej, 

ministrowi do zatwierdzenia  Zmiana listy 

zakwa na 

wnioski z ostatecznej listy rankingowej   

11.7. Minister a zatwierdzone , na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

11.8. Minister ustali 

wzory list rankingowych i list zakwalifikowanych  

12.  Dofinansowanie  

12.1. nia planu 

 , 

 oraz zawarcia  ie dotacji, 

w trybie i na zasadach   6-8  

12.2. Umowa o udzielenie dotacji lub jej zmiana enie zakresu 

rzeczowego zadania, 

przetargowej. W  zachodzi obawa 

nie   z przyczyn 

dnostki enie zakresu 

rzeczowego zadania. Propozycja zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania podlega 

 

12.3. Wojewoda kontroluje wykor  

i terminowym rozliczeniem. 

13.  

13.1. rogr ,  

zapewnienia  gromadzenia 

aktualizowania danych o wykorzystaniu dotacji przez jednostki oraz danych 

 mowa w pkt 15.1. 

  dnostek  

  Wojewoda czuwa nad przebiegiem  

dnostki sp , o 10 ust. 1 

 

13.2. rogramu w roku poprzednim, 

z jednostki

 ust. 2 rozpo  
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13.3. , w terminie do dnia 31 marca,  

o realizacji Programu w roku poprzednim. 

14.  Harmonogram realizacji Programu 

Termin  

2011 2014 

7 nia 2011 r. 

 w latach 2012-

2014 

 . 

 

do 30  w latach 

2012-2014 

 . 

do 31  

. 

ist rankingowych 

. 

 

listy rankingowej 

list 

rankingowych . 

do 30 listopada 

. 

nych list rankingowych 

 

zatwierdzenia przez ministra. 

do 20 grudnia 
Zatwierdzenie przez ministra list zakwalifikowanych 

. 

2012 2015 

do 15 listopada 
Zatwierdzenie przez ministra zmienionych list 

. 

do 31 grudnia  
Re  

Wykorzystanie dotacji przez jednostki i ich rozliczenie. 

2013 2016 

do 31 stycznia 
Przekazanie przez jednostki 

dotacji wojewodom. 

30 dni od dnia otrzymania 

 

 nistrowi informacji  

o realizacji Programu w roku poprzednim wraz ze zbiorczym 

zestawieniem wykorzystania dotacji. 

do 31 marca 
izacji Programu  

. 
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15.  Efekty realizacji Programu 

15.1. Efektem realizacji P  budowa oraz 

0  do  2015 r. W 2012 r. modernizacja 

i rozbudowa obejmie drogi lok W latach 

2013-2015 zadaniami Programu corocznie 0 

. 

wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach Prog

Dokonana w ramach programu modernizacja i rozbudowa lokalnej 

   i stanu technicznego ,  

 Realizacja Programu 

 ; 

 Pro

 

15.2. Efektem realizacji Progr  

ruchu dro

 

 

 Program 

  

owia, edukacji i administracji 

publicznej   instytucji publicznych i 

obywateli do  .  

rogramu na zatrudnienie i rynek pracy, jako kons

realizacji programu w wymiarze gospodarczym. 

 Realizacja programu 

, poprzez wskazanie 

 oraz 

lo . 

15.3. Efektem realizacji Programu w wymiarze gospodarczym 

  

 

 

 oraz h. 

ukierunkowaniu wsparcia finansowego

 Program 

. 

Realizacja Programu stworzy warunki 
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UZASADNIENIE 

przewiduje ustanowienie Narodowego programu p - Etap II 

   wieloletnim w rozumieniu ustawy 

programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz Program wieloletni, 

ustanawiany na lata 2012-2015, -2015. 

Projektowany program   

-20

 Utrzymanie finansowego wsparcia -

remontowych realizowanych na drogach powiatowych i gminnych, 

du lokalnego, uzasadnia potrzeba intensyfikacji 

 

i   

 Za kontyn

-

2011 

funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej. 

Nowy program wieloletni stanowi Narodowego programu przebudowy 

-2011, w oparciu o rozszerzony katalog 

 Strategicznym 

gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i 

  

 z  dokumentami strategicznymi: 

Rozwoju Kraju 2007-2015,  2020: Regiony, 

miasta, obszary wiejskie, -2025, 

Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe

rozwoju kraju. Cele i priorytety Narodowych 

Strategicznych Ramach Odniesienia 2007- , odnowionej 

 i 

 Europa 2020 oraz Odnowionej Strategii 

. 

a r

publicznej oraz wojewodom. Kompetencje 

publicznej 

terytorialnego  

wykorzystaniem oraz rozliczeniem. 

programu  
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przewidzianych 

programem 

13 listopada 2003 r. o do

przebud

lnego 

 

Na udzielane w ramach programu dotacje celowe dla jednos

 -

-2015 

  P  przeznaczonych 

 

 

przeznaczonych na dotacje  sumy dotacji oraz 

, 

-  

j kwoty  

P -

 

2009 r. Parametr drogowy (   arytmetyczna  

w procentach stosunku h i powiatowych 

takich 

Statystycznego oraz Generalnej Dyre  Autostrad za 2010 

 

nawierzchni nieutwardzone (gruntowych). 

proporcjonalny   (PKB 

p.c. P =   (PKB p.c. w), ustalonym 

 odwrotnie proporcjonalny do stosunku 

.  

przeznaczonych na dotacje . 
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Tab.  

 

Lp  

Drogi lokalne 

DR  o twardej nawierzchni 

powiatowe gminne  powiatowe gminne  

km % km % % 

1.  8 794,1 9 872,2 18 666,3 5,538 8 387,4 6 179,8 14 567,2 6,580 6,059 

2. kujawsko-pomorskie 7 027,2 15 489,7 22 516,9 6,681 6 624,0 5 693,8 12 317,8 5,564 6,122 

3. lubelskie 10 751,1 16 396,6 27 147,7 8,054 9 239,0 7 081,5 16 320,5 7,372 7,713 

4. lubuskie 4 234,4 6 014,4 10 248,8 3,041 3 487,7 2 265,8 5 753,5 2,599 2,820 

5.  7 962,0 13 669,0 21 631,0 6,418 7 446,9 8 168,2 15 615,1 7,053 6,736 

6.  6 631,6 19 048,2 25 679,8 7,619 6 473,2 13 502,6 19 975,8 9,023 8,321 

7. mazowieckie 15 183,1 29 872,8 45 055,9 13,368 13 586,2 14 048,1 27 634,3 12,482 12,925 

8. opolskie 3 940,8 4 750,9 8 691,7 2,579 3 742,5 2 997,5 6 740,0 3,044 2,812 

9. podkarpackie 6 775,7 8 974,8 15 750,5 4,673 6 400,7 5 897,8 12 298,5 5,555 5,114 

10. podlaskie 7 843,5 9 890,5 17 734,0 5,261 6 577,6 3 053,1 9 630,7 4,350 4,806 

11. pomorskie 5 889,9 11 700,5 17 590,4 5,219 5 261,3 3 893,1 9 154,4 4,135 4,677 

12. ie 6 379,9 16 345,4 22 725,3 6,742 6 046,5 12 368,0 18 414,5 8,318 7,530 

13.  6 184,7 8 808,6 14 993,3 4,448 5 690,2 5 454,4 11 144,6 5,034 4,741 

14. -mazurskie 8 638,6 9 451,1 18 089,7 5,367 6 964,8 2 243,9 9 208,7 4,160 4,763 

15. wielkopolskie 12 411,7 23 232,3 35 644,0 10,575 11 324,8 11 020,3 22 345,1 10,093 10,334 

16. zachodniopomorskie 7 835,2 7 052,0 14 887,2 4,417 7 149,2 3 115,2 10 264,4 4,636 4,527 

  Suma 126 483,5 210 569,0 337 052,5 100,000 114 402,0 106 983,1 221 385,1 100,000 100,000 

  

Lp  
 Powierzchnia LP PKB pc PKB pc P/ W  

tys. % km2 % %  PKB pc w % % 

1.  2 876,6 7,537 19 947 6,379 6,958 35 989 0,930 5,110 6,042 

2. kujawsko-pomorskie 2 069,1 5,421 17 972 5,748 5,584 28 926 1,157 6,357 6,021 

3. lubelskie 2 157,2 5,652 25 122 8,034 6,843 23 219 1,441 7,920 7,492 

4. lubuskie 1 010,0 2,646 13 988 4,474 3,560 28 709 1,166 6,405 4,262 

5.  2 541,8 6,660 18 219 5,827 6,243 31 140 1,075 5,905 6,295 

6. ie 3 298,3 8,642 15 183 4,856 6,749 28 878 1,159 6,368 7,146 

7. mazowieckie 5 222,2 13,682 35 558 11,372 12,527 52 770 0,634 3,485 9,645 

8. opolskie 1 031,1 2,702 9 412 3,010 2,856 28 379 1,179 6,480 4,049 

9. podkarpackie 2 101,7 5,507 17 846 5,707 5,607 23 101 1,449 7,960 6,227 

10. podlaskie 1 189,7 3,117 20 187 6,456 4,787 24 434 1,369 7,526 5,706 
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11. pomorskie 2 230,1 5,843 18 310 5,856 5,849 31 754 1,054 5,791 5,439 

12.  4 640,7 12,159 12 333 3,944 8,052 36 126 0,926 5,090 6,891 

13. krzyskie 1 270,1 3,328 11 711 3,745 3,537 26 763 1,250 6,871 5,050 

14. -mazurskie 1 427,1 3,739 24 173 7,731 5,735 24 814 1,349 7,411 5,970 

15. wielkopolskie 3 408,3 8,930 29 826 9,539 9,234 34 934 0,958 5,264 8,277 

16. zachodniopomorskie 1 693,2 4,436 22 892 7,321 5,879 30 357 1,102 6,057 5,488 

  Suma 38 167,3 100,000 312 679 100,000 100,000     100,000 100,000 

 

W nwestycyjno  remontowych 

lokalnego  

 drogi powiatowe i drogi gminne. Ograniczenia liczby 

  

przetargowych,  

 

terytorialnego oraz dofinansowania  remontowyc

  

 Zapewnieniu rzetelnej  

ich oceny   przez wojewodom komisjom  z przedstawicieli zespolonej  

. Tryb 

dokonywania oceny 

 

t rankingowych oraz list 

 

 ramach 

czasowych,  

cych uwarunkowaniach prawno  organizacyjnych. 

wi 

 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem 

o 

 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo 

uzgodnienia. 

Projekt  
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Regulacja  

  

. Po regulacja  

 na podmioty gospodarcze oraz instytucje publiczne 

. 

 

Projekt podlega  

ch w art. 6 ust. 2-

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W toku konsultacji, prowadzonych w dniach 

15 czerwca  20 lipca 2011 r., opinie o projekcie przed  organ

terytorialnego, reprezentuj W powszechnej opinii 

w 

opiniach, popieraj  kontynuacji ych, 

jako 

bezterminowym.  pr  

opiniach jednostk

planowanego poziomu 

 stwa w 

kosztach realizacji zadania inwestycyjno-remontowego . 

nej na 

propozycje 

modyfikacji skali 

enia szansy 

zurbanizowanych.  

ojekcie skierowanym do dalszych 

 planowanego poziomu 

celowe w 2012 r. 

, przewid  

 na 

wsparcie inwestycji budowlanych na drogach lokalnych.  

stwa w kosztach realizacji zadania inwestycyjno-remontowego 
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programu, a w konsekwencji  

wymiarze rzeczowym, ja i w  

drogach gminny

lokalnych 2008-2011 

merytorycznej 

 

-remontowych w ramach 

programu wieloletni  

  

trybie obiegowym oraz na 

do 

inwestycyjno-

 konsultacji. 

 

podmiotowej Ministra Sp  

 

Na udzielane w ramach ustanawianego programu wieloletniego dotacje celowe dla jednostek 
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w 2012 r. 

wydatki w kwocie 200.000.000  oraz corocznie w latach 2013-2015 wydatki w kwocie 

1.000.000.000  -2015 wy

3.200.000.000 Uczestnictwo  w programie wieloletnim 

 

7/3 sumy   a 

przeznaczonych na ten cel  przez gminy i powiaty od innych 

poziom   

 real

inwestycyjno-remontowych w ramach programu wieloletniego. 

   

Europejskiej. 

 

  Narodowego programu 

-2011, oznacz

  

na 

lub tworzeniu nowych miejsc pracy 

w tym sektorze gospodarki. 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________ 

 

 - 1 - 

 

I NIA WNIOSKU 

 

 ETAP II 

   

 

 

: 

 Wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach program

   

 wzorem (kwestionariuszem), 

 

 Wnio

 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych . 

 

  wniosku 

 widencyjny, data 

 

 Terminy -

oraz 1- -2014 r. 

 I

INSTRUKCJA OCENY PRZEZ  

O DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD 

OKALNYCH  ETAP II 

  . 

przypadkach wniosek nie  

  wniosku): 

1-4.  -

awcy,  1-2 i 3-4. (por. uwagi 

 

5. 

 

6.  

7. Nazwa powinna jednoznacznie identyfik  . 

8. 

 

9.  

udowlanych lub kategorii drogi, 

. 



 

____________________________________________________________________________________ 

 

 - 2 - 

10. 

Do 

Kwota wnioskowanej dotacji    

w 2012 r. -2015. Wnioskowana dotacja wynosi  

 

 

 (poz. 15)

Europejskiej. W   z rezerwy 

z dnia 13 listopada 2003 r.  

 

zm.)  . 

zadania brutto (tj. nie . 

11.  

 

12.  

z  

 o posiadaniu kompletnej dokumentacji 

 

13. W harmonogramie rzeczowo- nty 

, 

ich koszt brutto oraz planowany termin realizacji. 

14. 

merytorycznej. Charakterystyk

  

oceny.  (faktami) oraz 

kumentowane. 

 

15.  

 i do wniosku. 

16. 

 i poz. 1-4). W opisie podstaw formalno-

 

limit ten 

wynosi jedno zadanie. W latach 2013-2015 rocz : jedno zadanie dla 

powiatu o jedno zadanie. 



 

____________________________________________________________________________________ 

 

 - 3 - 

17. ) 

  do 

udziel . 

18. 

obej  


