
Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej

w Wydziale Infrastruktury 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność – Rozwój



Podstawa prawna

• Uchwała nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”,

• Program stanowi kontynuację programu wieloletniego pn. „Narodowy 
Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, ustanowionego 
uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008r.

Program został opracowany w oparciu o  ustawy:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 i Nr 157 poz. 1241),

• Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 i Nr 127 poz. 857),
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c.d.

• Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 i Nr 127 poz. 857)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielenia 
dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 53 poz. 
435) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu 
terytorialnego

• Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 
poz. 115 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 
z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 oraz z 2010r. Nr 65 poz. 
407).
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Czas przewidziany na realizację Programu

• Program będzie realizowany w latach 2012-2015. 
Jego realizacja polegać będzie na przebudowie, 
budowie lub remoncie dróg lokalnych 
powiatowych i gminnych i ich dofinansowaniu 
dotacja celową.

• Program nakłada na JST obowiązek  realizacji    
i  ukończenia zadania w roku, na który została 
udzielona dotacja.

• Do kosztów realizacji zadania wlicza się 
wyłącznie wydatki poniesione przez JST i budzet
państwa w roku, na który została udzielona 
dotacja celowa. 
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Cel programu

Głównym celem i założeniem Programu jest:
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach

lokalnych - publicznych,
• rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg

publicznych poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych
z drogami wyższej kategorii

• współpraca jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych partnerów przy realizacji zadania

• odbudowa i przywracanie funkcji komunikacyjnej dróg
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk
żywiołowych;

• rozwój i modernizacja połączeń drogowych o istotnym
znaczeniu dla rozwoju obszarów wiejskich;
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c.d. - Cel programu

• poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków
gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy
o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej,

• poprawa dostępności komunikacyjnej instytucji
publicznych i innych instytucji świadczących usługi
publiczne, zapewniająca ułatwienie dostępu obywateli
do świadczonych przez nie usług

• poprawa połączeń drogowych istotnych dla sprawnej
realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla

bezpieczeństwa społeczności lokalnych
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Ramy instytucjonalne

• Programem Zarządza Minister właściwy do spraw administracji
publicznej oraz nadzoruje i koordynuje jego realizację przez
wojewodów. Jednostką organizacyjną zapewniającą koordynację
realizacji Programu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

• Wojewoda realizuje Program przy pomocy komisji, którą w tym
celu powołuje. W skład komisji wchodzi pięciu członków, w tym
dwie osoby wyznaczone przez wojewodę oraz po jednej osobie
wyznaczonej przez: zarząd województwa, dyrektora oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
komendanta wojewódzkiego Policji. Przewodniczącego komisji
powołuje i odwołuje wojewoda spośród jej członków.
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Źródła finansowania Programu

• Źródłami finansowania Programu są środki z budżetu państwa
przeznaczone na dotacje oraz środki z budżetu gmin i powiatów, a
także inne środki przeznaczone przez gminy i powiaty na pokrycie ich
wkładów własnych. Wkład własny gminy lub powiatu może
obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub
prywatnych, nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii
Europejskiej.

• Na dotacje w latach 2012-2015 przeznaczone zostaną w Polsce wydatki
budżetu państwa w łącznej kwocie 3.200.000.000 zł. W roku 2012 kwota
wydatków budżetu państwa wyniesie 200.000.000 zł. W latach 2013-2015
z budżetu państwa przeznaczone zostaną na dotacje corocznie wydatki
w kwocie 1.000.000.000 zł. Suma dotacji nie może przekroczyć kwoty
wydatków budżetu państwa przeznaczonych na dotacje celowe.

• Na pokrycie wkładów własnych JST biorące udział w Programie
przeznaczą corocznie kwotę nie niższą niż 7/3 sumy dotacji. Udzielana
dotacja celowa w latach 2013-2015 nie może przekroczyć kwoty 3000000
zł. i nie może wynosić więcej niż 30 % wartości zadania.
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c.d. – Źródła finansowania

• Na dotacje budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych w latach 2012-
2015 województwo podkarpackie otrzyma łącznie 199. 264. 000 zł, w tym w 2012
roku 12. 454. 000 zł, a w latach 2013-2015 corocznie kwotę 62.270.000 zł.

• W ramach przyznanej kwoty, dokonuje się podziału środków przeznaczonych
na drogi gminne i powiatowe po 50% kwoty dotacji.

• Wnioskowana kwota dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na
dofinansowanie projektu nie może być wyższa niż 1 000 000 zł ( w roku 2012) a
w latach 2013-2015 (nie wyższa niż 3 000 000 zł) i nie może przekraczać 30%
kosztów realizacji zadania.

• Źródłami finansowania realizacji Programu są środki z budżetu państwa
przeznaczone na dotacje (30% kosztów realizacji zadania) oraz środki z
budżetów gmin i powiatów, a także inne środki przeznaczone przez gminy i
powiaty na pokrycie ich wkładów własnych (70% kosztów realizacji zadania).

• Wkład własny gminy lub powiatu może obejmować środki pozyskane od
innych podmiotów publicznych lub prywatnych, nie pochodzących z budżetu
państwa ani budżetu unii Europejskiej.
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Zadania realizowane w ramach Programu

• W ramach Programu wykonywane są roboty budowlane polegające na
przebudowie, budowie lub remoncie drogi powiatowej lub gminnej, a także
inne towarzyszące im prace w pasie drogowym, służące poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego
drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.

• Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu
robót budowlanych, a także innych prac, obejmujących odcinek lub odcinki
jednej drogi lub powiązane funkcjonalnie odcinki różnych dróg,

• Zadanie jest realizowane i musi zostać ukończone w roku, na który została
udzielona dotacja.

• Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w wysokości
nieprzekraczającej 30 % kosztów jego realizacji. Do kosztów realizacji zadania
wlicza się wyłącznie wydatki poniesione w roku, na który została udzielona
dotacja.

• W 2012 r. jednostka może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego
zadania. W latach 2013-2015, w każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach
powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a
powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań.
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Ocena merytoryczna wniosków
Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie
merytorycznej według następujących kryteriów:

1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
lokalnych (uwzględnia się działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników dróg, w tym pieszych, rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
niepełnosprawnych) - (0-10 pkt)

2. rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg
publicznych w skali lokalnej, w szczególności poprzez poprawę
połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii (uwzględnia się
w szczególności połączenia odcinków dróg objętych zadaniem z drogami krajowymi i
wojewódzkimi, a w przypadku dróg odcinków gminnych – również z drogami powiatowymi) -
(0-7 pkt)

3.współpraca jednostek oraz innych partnerów przy realizacji
zadania (uwzględnia się wielkość udziału partnerów samorządu w jej wkładzie własnym) -
(0-5 pkt)
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c.d. Ocena merytoryczna wniosków
4. odbudowa i przywracanie funkcji komunikacyjnej dróg
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych
(uwzględnia się w szczególności rozmiar szkód oraz wynikające z nich
zakłócenia w lokalnym układzie komunikacyjnym) - (0-5 pkt)

5. znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich (uwzględnia
się w szczególności objecie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie
komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego lub zapobiegające jego
marginalizacji) - (0-5 pkt)

6. poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków
gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym
znaczeniu dla społeczności lokalnej - (0-3 pkt)
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c.d. - Ocena merytoryczna wniosków

7. poprawa dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych
i innych instytucji świadczących usługi publiczne,
zapewniająca ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych
przez nie usług (w szczególności zapewnienie dogodnego dojazdu do
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, publicznej szkoły lub przedszkola,
urzędu) - (0-3 pkt)

8. poprawa połączeń drogowych istotnych dla sprawnej
realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla
bezpieczeństwa społeczności lokalnych (w szczególności w obszarze
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa, zarządzania kryzysowego oraz ochrony granicy państwowej) -
(0-2 pkt)
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Harmonogram realizacji Programu

W latach 2012-2014:
• 1 września ogłoszenie naboru wniosków
• do 30 września – czas naboru wniosków

• do 31 października – Rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje.
Ogłoszenie wstępnych list rankingowych.

• 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej – zgłaszanie przez
JST zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych

• do 30 listopada - Rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję

• do 20 grudnia – Zatwierdzenie przez Ministra ostatecznych list
rankingowych

• do 15 listopada – Zatwierdzenie przez Ministra zmienionych list
zakwalifikowanych wniosków

• do 31 grudnia realizacja zadań przez JST , wykorzystanie dotacji i ich
rozliczenie
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Nadzór, Instruktaż, Kontakty

Wydział Infrastruktury, Oddział Nadzoru 
Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej

Kontakty e-mail    jziobro@rzeszow.uw.gov.pl

Telefon:               (0-17) 867 16 13     Janusz Ziobro

Fax:                      (0-17) 867 19 77

Kom.                   0 667 622 997 
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Dziękuję Państwu za uwagę !!!

Opracował : 
Kierownik Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej                 

w Wydziale Infrastruktury PUW w Rzeszowie

Janusz Ziobro

Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011


