
03.12.2021

U S T A W A  

z dnia …

o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 

(Dz. U.  2021 r. poz. 1122, 1901 i 2165) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ustawie w art. 9 ust. 4, w art. 20 w ust. 1, w art. 26 w ust. 5 i 10 oraz w art. 31 ust. 

9, w różnych przypadkach wyrazy „dysponent Funduszu” zastępuje się wyrazami 

„minister właściwy do spraw transportu”;

2) w art. 2 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1d w brzmieniu:

„1a) terminalu intermodalnym - rozumie się przez to obszar, na którym znajduje się obiekt 

budowlany lub zespół obiektów budowlanych wraz z urządzeniami 

specjalistycznymi i infrastrukturą, które umożliwiają prowadzenie załadunku, 

wyładunku lub innych czynności ładunkowych, a także czasowym składowaniu 

intermodalnych jednostek ładunkowych z wykorzystaniem przynajmniej dwóch 

rodzajów transportu;

1b) dojeździe do terminala intermodalnego - rozumie się przez to drogę publiczną lub jej 

odcinek przebiegający od terminala intermodalnego do co najmniej najbliższej drogi 

krajowej lub wojewódzkiej; 

1c) specjalnej strefie ekonomicznej- rozumie się przez to strefę, o której mowa w art. 2 

ustawy z dnia z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) zwana dalej „strefą”;

1d) dojeździe do specjalnej strefy ekonomicznej - rozumie się przez to drogę publiczną 

lub jej odcinek łączący wyznaczoną granicę strefy z najbliższą drogą publiczną;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spółce - rozumie się przez to:

a) jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawę z dnia 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych.
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b) spółkę, w której wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem 

akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.”;

3) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Banku Gospodarstwa Krajowego działa Fundusz.”,

b) uchyla się ust. 2;

4) w art. 4:

a) w ust. 1  po pkt 2b dodaje się pkt 2c-2d w brzmieniu:

,,2c) budowie, przebudowie lub remoncie dojazdów do terminali intermodalnych lub 

budowie, przebudowie lub remoncie dojazdów do stref zwane dalej „zadaniami 

dojazdowymi”;

2d) rozbudowie, przebudowie, remoncie dróg wojewódzkich lub poprawie 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na 

budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, 

dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, peronów 

przystankowych wraz z dojściami do tych peronów oraz oświetlenia drogi na 

drogach wojewódzkich zwane dalej ,,zadaniami wojewódzkimi”;”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

,,1a. W ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych mogą być w szczególności 

dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie 

lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść 

dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, peronów przystankowych wraz z dojściami do 

tych peronów oraz oświetlenia drogi.”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

,,1b. W ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych mogą być dofinansowane 

zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych.”,

d) w ust. 4 wyrazy „ust. 1 pkt 1-2b” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1-2b i 2c w zakresie 

zadań dojazdowych do stref, oraz 2d”,

e) w ust. 7 wyrazy „ust. 1 pkt 1-2a i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1-2a i 2c w 

zakresie zadań dojazdowych do stref, oraz 2d i 3”;

5) w art. 5 dodaje się ust. 9-10 w brzmieniu:



– 3 –

„9. Od obowiązku dokonywania wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zwolnione 

są:

1) spółki będące operatorami systemu przesyłowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 oraz z 2021 r. poz. 

868, 1093, 1505 i 1642);

2) spółki działające na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 2021 r. poz. 1676).

10. Bank Gospodarstwa Krajowego nie może zaciągać kredytów i pożyczek oraz 

emitować obligacji na rzecz Funduszu.”;

6) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu, przekazuje Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie 

zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2d.”;

7) w art. 7 ust. 1:

a) po pkt 2b dodaje się pkt 2c-2d w brzmieniu:

„2c) dofinansowanie zadań dojazdowych;

2d) dofinansowanie zadań wojewódzkich;”,

b) w pkt 4 wyrazy „w art. 13 ust. 2” zastępuje się wyrazami „w art. 9c”;

8) po art. 7 dodaję się art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a 1. Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2, Bank może 

lokować:

1) w innych bankach;

2) w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;

3) w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% 

okresowo wolnych środków Funduszu.”;

9) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Bankiem sporządza 

roczny plan finansowy Funduszu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności przeznaczenie środków 

Funduszu zgodnie z art. 7.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2f w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw transportu, nie później niż do dnia 1 czerwca roku 

poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia 

projekt tego planu do uzgodnienia w zakresie finansowym ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych.

2b. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2a, następuje do dnia 30 czerwca roku 

poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.

2c. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje uzgodniony plan finansowy 

Funduszu do Banku w terminie 3 dni roboczych.

2d. Bank uwzględnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu.

2e. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków 

Funduszu.

2f. Bank:

1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w 

skład sprawozdania finansowego tego banku;

2) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie do końca miesiąca 

następującego po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego 

Funduszu.”,

d) uchyla się ust. 3,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw transportu może dokonywać przesunięć 

przewidzianych w planie finansowym Funduszu kwot pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami wydatków.”;

10) po art. 9 dodaje się art. 9a-9d w brzmieniu:

„Art. 9a. Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu sprawuje minister 

właściwy do spraw transportu oraz Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 9b. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem porozumienie 

określające: 

1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu; 

2) sposób i terminy dokonywania przez Bank lokat, o których mowa w art. 7a;
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3) terminy i sposób przekazywania przez Bank informacji o realizacji planu finansowego 

Funduszu;

4) sposób rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w art. 

6 ust. 1.

Art. 9c. 1.Bank pobiera wynagrodzenie prowizyjne z tytułu prowadzenia Funduszu.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku 

ponoszone w związku z prowadzeniem Funduszu.

Art. 9d. 1. Kwoty środków finansowych wynikające z zawartych umów, o których 

mowa w:

1)  art. 28 ust. 1;

2) art. 36 ust. 1;

3) art. 36e ust. 1; 

4) art. 36j ust. 1; 

5) art. 36n ust. 1;

6) art. 36t ust. 1;

7) art. 39 ust. 4

- nie są ujmowane w księgach rachunkowych ministra właściwego do spraw 

transportu oraz wojewodów.

2. Minister właściwy do spraw transportu oraz wojewodowie prowadzą dla umów, 

o których mowa w ust. 1, pozabilansową ewidencję tych umów.”;

11) w art. 10: 

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewoda zawiera z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Bankiem 

porozumienie określające warunki dofinansowania zadań powiatowych i zadań gminnych 

w danym województwie.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności:

1) sposób i termin wnioskowania do Banku o środki Funduszu;

2) sposób i terminy przekazywania środków Funduszu;

3) sposób zwrotu niewykorzystanych przez jednostki samorządu terytorialnego środków 

Funduszu, o których mowa w art. 31 ust. 3-8.”,
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d) uchyla się ust. 5;

12) art. 11otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Bank, na wniosek wojewody, dokonuje wypłat środków na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne.

2. Bank, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, dokonuje wypłat 

środków na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących:

1) zadania mostowe;

2) zadania obwodnicowe;

3) zadania miejskie;

4) zadania dojazdowe;

5) zadania wojewódzkie;

6) zadania obronne.

3. Wojewoda albo minister właściwy do spraw transportu wnioskują o wypłaty 

środków, o których mowa w ust. 1 i 2, dla:

1) zadań powiatowych i gminnych w terminach wynikających z umów, o których mowa 

ust. 28 ust. 1;

2) zadań mostowych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36 ust. 

1;

3) zadań obwodnicowych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36e 

ust. 1; 

4) zadań miejskich w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36j ust. 1; 

5) zadań dojazdowych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36n 

ust. 1;

6)zadań wojewódzkich w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36t 

ust. 1;

7) zadań obronnych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 39 ust. 

4.”;

13) uchyla się art. 12;

14) uchyla się art. 13;

15) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik dochodów 

podatkowych jednostki samorządu terytorialnego danego rodzaju, o którym mowa w  art. 



– 7 –

20 ust. 4 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672) pomnożony przez liczbę 

mieszkańców tej jednostki, pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu 

terytorialnego, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększony 

o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część 

równoważącą subwencji ogólnej, podzielony przez liczbę mieszkańców tej jednostki, w 

stosunku do sumy wskaźników dochodów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego danego rodzaju pomnożonych przez liczbę mieszkańców tych jednostek w 

skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego 

rodzaju, o których mowa w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększonych o sumę 

przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej, 

podzielonych przez liczbę mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego danego 

rodzaju.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu 

państwa ustalone na rok bazowy;”;

16) w art. 16a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kwotę dochodów podatkowych podregionu, o których mowa w ust. 4, oblicza 

się jako sumę wskaźników dochodów podatkowych gmin, o których mowa w art. 20 ust 

4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

pomnożonych przez liczbę mieszkańców tych gmin oraz wskaźników dochodów 

podatkowych powiatów, o których mowa w art. 22 ust. 4 tej ustawy pomnożonych przez 

liczbę mieszkańców tych powiatów.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca kraju oblicza się, dzieląc kwotę 

dochodów podatkowych podregionu, o której mowa w ust. 5, przez liczbę ludności 

wszystkich gmin w kraju.",

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Podstawę wyliczenia średnich dochodów gmin i powiatów, o których mowa w 

ust. 2, stanowi liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu 

terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, 
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ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku 

bazowego.";

17) po art. 16b dodaje się art. 16c-16d w brzmieniu:

„Art. 16c.1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków 

Funduszu dofinansowanie zadania dojazdowego:

1) do terminala intermodalnego w wysokości 95% kosztów realizacji tego zadania;

2) do strefy w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.

2. Do ustalenia wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stosuje 

się przepisy art. 14 ust. 2 i 3.

3. Wysokość dofinansowania udzielonego  nie może przekroczyć:

1) na zadanie dojazdowe do terminala intermodalnego - 300 mln zł;

2) na zadanie dojazdowe do strefy - 50 mln zł.

Art. 16d. 1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków 

Funduszu dofinansowanie zadania wojewódzkiego w wysokości do 80% kosztów 

realizacji tego zadania.

2. Do ustalenia wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 stosuje się 

przepisy art. 16a ust. 2-9.

3. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie wojewódzkie nie może 

przekroczyć 40 mln zł.”;

18) uchyla się art. 17; 

19) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, wojewoda dokonuje podziału 

tych środków między zadania powiatowe i zadania gminne, uwzględniając liczbę 

powiatów i gmin w województwie oraz funkcje transportowe wykonywane przez drogi 

powiatowe i gminne.";

20) w art. 21:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Wojewoda w ramach środków, o których mowa w art. 20 ust. 1, może ogłosić i 

przeprowadzić nabór ograniczony wyłącznie do zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1b.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Ogłoszenie o naborze może ponadto przewidywać wymogi formalne, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie, a 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.”;
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21) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1:

1) nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2, lub określonych w 

ogłoszeniu o naborze, zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 2,

2) zawiera oczywiste omyłki

- komisja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim 

oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”;

22) w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;”,

b) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku naboru, o którym mowa art. 21 ust. 1b, dokonując oceny o której 

mowa w ust. 1, komisja bierze pod uwagę wyłącznie:

1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

3) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;

4) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych; 

5) poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami 

powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 

1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.”,

d) uchyla się ust. 2,

e) w ust. 9 wyrazy „o której mowa w ust. 5” zastępuje się wyrazami „o której mowa w 

art. 26 ust. 3 pkt. 1”;

23) w art. 25 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ich zgodności z wysokością środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu 

na dany rok na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, z 
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uwzględnieniem podziału środków na poszczególne województwa dokonanego 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8;”;

24) w art. 26:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% sumy kwot, o których mowa w art. 20 

ust. 1.”,

b) w ust. 2 wyrazy „o której mowa w art. 9 ust. 3” zastępuje się wyrazami „o której mowa 

w ust. 1a”,

c) w ust. 3 pkt 2:

- w lit. a skreśla się wyrazy „załączonym do ustawy budżetowej”,

- w lit. b wyrazy „o której mowa w art. 9 ust. 3” zastępuje się wyrazami „o której 

mowa w ust. 1a”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych na jedno zadanie tylko w ramach jednego naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 

1 albo ust. 1a albo ust. 1b.",

e) w ust. 6:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wygaśnięcia umowy na podstawie art. 28 ust. 7 albo 8;”,

- dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) umowa na zadanie wieloletnie nie została zawarta w terminie określonym w art. 28 

ust. 3b;

5) umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych, o których mowa w art. 21 ust. 8.”;

25) w art. 28:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a:

„1a. Jeżeli w ogłoszeniu o naborze zostały zawarte wymogi formalne, o których 

mowa w art. 21 ust. 8, zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania zadania 

powiatowego albo zadania gminnego uzależnione jest od ich spełnienia.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Umowa na dofinansowanie zadania wieloletniego jest zawierana w terminie do 

końca roku kalendarzowego, w którym zadanie to zostało przeznaczone do 

dofinansowania.”,
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c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Umowa, o której mowa w ust. 1, o udzielenie dofinansowania zadania, którego 

przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, wygasa z mocy prawa, 

jeżeli:

1) wnioskodawca w terminie do dnia 15 grudnia roku, na który w planie finansowanym 

Funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie tego zadania, nie zawrze umowy 

na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie;

2) dofinansowanie na to zadanie nie zostanie przekazane w terminie określonym w ust. 

3a.”;

26) w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściwy wojewoda zatwierdza rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo 

odmawia zatwierdzenia tego rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, o 

czym informuje pisemnie wnioskodawcę.”,

b) w ust. 4 wyrazy „dnia 31 marca” zastępuje się wyrazami „dnia 30 kwietnia”;

27) w art. 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

transportu udziela dofinansowania na zadanie mostowe ze środków Funduszu do 

wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań mostowych ustalonej w 

planie finansowym Funduszu.”,

b) uchyla się ust. 4;

28) w art. 36: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw transportu zawiera umowy z wnioskodawcą o 

udzielenie dofinansowania zadania mostowego”,

b) w ust. 2 po wyrazie „odpowiednio” dodaje się wyrazy „przy czym ilekroć w tych 

przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do 

spraw transportu.”,

c) uchyla się ust. 3,

d) w ust. 4 wyrazy „dnia 31 marca” zastępuje się wyrazami „dnia 30 kwietnia”;

29) w art. 36a:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
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„3a. Do informacji o naborze przepisy art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać:

1) maksymalną liczbę wniosków, które może złożyć jeden zarządca drogi lub,

2) maksymalną liczbę zadań obwodnicowych, które mogą uzyskać dofinansowanie z 

jednego województwa 

- w ramach tego naboru.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1.”;

30) w art. 36c:

a) w ust. 2: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 36b ust. 4;”,

- uchyla się pkt 2,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość dofinansowania zadań obwodnicowych, uwzględniając podział rezerwy, o 

której mowa w art. 36a ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.”,

c) w ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o 

dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 

36a ust. 3a.”;

31) w art. 36e:

a) ust. 2  otrzymuje brzmienie:

„2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a i 2 - 3 oraz 4-6 stosuje 

się odpowiednio.”,

b) w ust. 4 wyrazy „dnia 31 marca” zastępuje się wyrazami „dnia 30 kwietnia”;

32) w art. 36f:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do informacji o naborze przepisy art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”,

b) ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1”;
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33) w art. 36h:

a) w ust. 2: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 36g ust. 4;”,

- uchyla się pkt 2,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość dofinansowania zadań miejskich, uwzględniając podział rezerwy, o której 

mowa w art. 36f ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3;”,

c) w ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o 

dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 

36f ust. 3a.”;

34) w art. 36j:

a) ust. 2  otrzymuje brzmienie:

„2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a i 2-3 oraz 4-8 stosuje 

się odpowiednio.”,

b) w ust. 4 wyrazy „dnia 31 marca” zastępuje się wyrazami „dnia 30 kwietnia”;

35) po art. 36j dodaje się art. 36k -36t w brzmieniu:

„Art. 36k. 1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań dojazdowych przeprowadza 

minister właściwy do spraw transportu.

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w 

ust. 1, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności:

1) rodzaj zadania na jakie ma być udzielone dofinansowanie;

2) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań dojazdowych ustaloną 

przez ministra właściwego do spraw transportu;

3) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań dojazdowych;

4) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

dojazdowego, oraz jego wzór.

4. Do informacji o naborze przepisy art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio.



– 14 –

5. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać 

maksymalną liczbę zadań dojazdowych do terminala intermodalnego albo strefy, które 

mogą uzyskać dofinansowanie.

6. Wnioski o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składają właściwi zarządcy 

dróg w terminie 60 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w sposób określony w 

ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

7.W przypadku gdy zadanie dojazdowe obejmuje więcej niż jedną drogę publiczną 

lub jej odcinek wniosek składają wspólnie zarządcy tych dróg. Do wniosku dołącza się 

porozumienie o wspólnej realizacji tego zadania.

8. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 

4-6 stosuje się odpowiednio.

Art. 36l. 1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o 

dofinansowanie, o których mowa w art. 36k ust. 1, biorąc pod uwagę stan przygotowania 

zadania dojazdowego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez 

wnioskodawcę zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji 

zadania oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do terminala intermodalnego albo strefy, 

a także:

1) rodzaj transportu wykorzystywanego w terminalu intermodalnym;

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

3) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych;

4) możliwości rozwoju terminala albo strefy.

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio.

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

transportu ustala i zatwierdza listę zadań dojazdowych do dofinansowania ze środków 

Funduszu.

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z: 

1) listy, na której umieszcza się zadania dojazdowe  do dofinansowania do wysokości 

środków, o których mowa w art. 36k ust. 3 pkt 2; 

2) listy, na której umieszcza się zadania dojazdowe do dofinansowania, które nie 

zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w art. 36k ust. 3 pkt 2.
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5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań dojazdowych zgodnie z art. 

16c.

6. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

udziela dofinansowania na zadanie dojazdowe ze środków Funduszu do wysokości 

środków o których mowa w art. 36k ust. 3 pkt 2. 

7. Lista, o której mowa w ust. 3 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 36k ust. 1;

3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o 

dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 

36k ust. 4.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest przenoszone na 

listę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do wysokości środków przeznaczonych na 

dofinansowanie zadań dojazdowych.

Art. 36m. Do procedury udzielania dofinansowania zadań dojazdowych ze środków 

Funduszu, w tym do:

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36k ust. 1;

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36l ust. 3;

3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36l ust. 3

- nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania 

terminów.

Art. 36n. 1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką 

samorządu terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania dojazdowego 

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36l ust. 6.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a i 2-3 i 4-6 stosuje się 

odpowiednio.
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3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie dojazdowe przepisy art. 29 ust. 1 i 2, 

art. 30 oraz art. 31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 

przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw 

transportu.

4. W terminie do dnia 30 kwietnia danego roku minister właściwy do spraw 

transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji 

zadań dojazdowych, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedzającego.

Art. 36o. 1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich przeprowadza 

minister właściwy do spraw transportu.

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w 

ust. 1, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności:

1) rodzaj zadania na jakie ma być udzielone dofinansowanie;

2) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wojewódzkich ustaloną 

przez ministra właściwego do spraw transportu;

3) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich;

4) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

wojewódzkiego, oraz jego wzór;

5) szczegółowy sposób ustalania natężenia ruchu drogowego, o którym mowa w art. 36p 

ust. 1 pkt 1, na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie wojewódzkich.

4. Do informacji o naborze przepisy art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

5. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać:

1) maksymalną liczbę wniosków, które może złożyć jeden zarządca drogi lub;

2) maksymalną liczbę zadań wojewódzkich, które mogą uzyskać dofinansowanie z 

jednego województwa 

- w ramach tego naboru.

6. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

7. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca 

drogi wojewódzkiej w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w 

sposób określony w ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia.
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8. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 

4-6 stosuje się odpowiednio. 

Art. 36p. 1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o 

dofinansowanie, o których mowa w art. 36o ust. 1, biorąc pod uwagę:

1) stan przygotowania zadania wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

posiadanych przez wnioskodawcę zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są 

niezbędne do realizacji zadania; 

2) wartość natężenia ruchu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, na drodze wojewódzkiej;

3) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) podnoszenie standardów technicznych dróg publicznych.

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

transportu ustala listę zadań wojewódzkich rekomendowanych do dofinansowania ze 

środków Funduszu. 

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z: 

1) listy, na której umieszcza się zadania wojewódzkie rekomendowane do dofinansowania 

do wysokości środków, o których mowa w art. 36o ust. 4 pkt 1; 

2) listy, na której umieszcza się zadania wojewódzkie rekomendowane do 

dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w 

art. 36o ust. 4 pkt 1. 

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań wojewódzkich zgodnie z art. 

16d. 

6. W przypadku zadania wojewódzkiego przebiegającego przez więcej niż jeden 

podregion, o którym mowa w art. 16a ust. 2, do ustalenia wysokości dofinansowania 

przyjmuje się dane z podregionu, na terenie którego przebiega dłuższy odcinek zadania 

wojewódzkiego.

Art. 36r. 1.W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do 

spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której 

mowa w art. 36p ust. 3.
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2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa 

w art. 36p ust. 3, Prezes Rady Ministrów może:

1) dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 36p ust. 4;

2) wskazać do dofinansowania zadanie wojewódzkie nieumieszczone na liście, o której 

mowa w art. 36p ust. 3

- mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej 

zamożności, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności 

terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań wojewódzkich 

rekomendowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów 

dokonuje podziału rezerwy, o której mowa w art. 36o ust. 6.

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną:

1) listę zadań wojewódzkich przeznaczonych do dofinansowania, z uwzględnieniem 

zmian dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o których mowa w art. 36p 

ust. 4;

2) wysokość dofinansowania zadań wojewódzkich, uwzględniając podział rezerwy, o 

której mowa w art. 36o ust. 6, dokonany zgodnie z ust. 3.

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań wojewódzkich na podstawie 

ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości dofinansowania, 

o której mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy 

do spraw transportu udziela dofinansowania na zadanie wojewódzkie ze środków 

Funduszu do wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w 

przypadku:

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 36o ust. 1;

3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o 
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dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 

36o ust. 4.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36p ust. 4 pkt 2, jest 

przenoszone na listę, o której mowa w art. 36p ust. 4 pkt 1, do wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań wojewódzkich.

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady 

Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7.

10. Lista zadań wojewódzkich przeznaczonych do dofinansowania zmieniona 

zgodnie z ust. 7 nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 36s. Do procedury udzielania dofinansowania zadań wojewódzkich ze środków 

Funduszu, w tym do:

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36o ust. 1;

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36p ust. 4;

3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36p ust. 4, zgodnie z art. 36r ust. 

2;

4) dokonywania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 36r ust. 4

- nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania 

terminów.

Art. 36t 1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką 

samorządu terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania wojewódzkiego 

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36r ust. 6.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a, 2-3 i 4-6 stosuje się 

odpowiednio.

3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie wojewódzkie przepisy art. 29 ust. 1 i 

2, art. 30 oraz art. 31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 

przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw 

transportu.

4. W terminie do dnia 30 kwietnia danego roku minister właściwy do spraw 

transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji 

zadań wojewódzkich, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedzającego.”;
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36) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw transportu ustala wzór listy, o której mowa w art. 24 

ust. 5, oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 29 ust. 3, do których stosowania 

zobowiązani są wojewodowie.”;

37) w art. 38:

a) w ust. 1 wyrazy „o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2b” zastępuje się wyrazami „o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2d”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do informowania użytkowników dróg, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio art. 35a i 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”,

c) uchyla się ust. 2-5;

38) w art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do umowy, o której mowa w ust. 4, przepisy art. 28 ust. 2-3 oraz 4-6 stosuje się 

odpowiednio.”;

39) w art. 49:

a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2028 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 

grudnia 2030 r.”,

b) w ust. 2 wyrazy „poza rok 2028” zastępuje się wyrazami „poza rok 2030”;

40) w art. 50:

a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2028” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 

2030 r." oraz wyrazy „do dnia 31 stycznia 2029” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 

stycznia 2031 r.”,

b) w ust. 2 wyrazy „po dniu 31 stycznia 2029 r.” zastępuje się wyrazami „po dniu 31 

stycznia 2031 r.”;

41) w art. 54 ust. 2 wyrazy „1 stycznia 2029 r.” zastępuję się wyrazami „1 stycznia 

2031 r.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1376 i 1595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych drogowych przejść granicznych obsługujących 

ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu 

pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego 

pojazdów (zespołu pojazdów);”;
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2) w art. 10:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi 

ekspresowej z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej 

kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej.”,

b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi 

krajowej innej niż droga ekspresowa lub autostrada z chwilą oddania go do użytkowania 

zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.”,

c) uchyla się ust. 5b - 5d,

d) ust. 5e otrzymuje brzmienie:

„5e. Odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi 

z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i 

zaliczony do kategorii drogi powiatowej.”;

3) w art. 39:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie 

drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych.”,

b) po ust. 6a dodaje się ust. 6aa – 6ac w brzmieniu:

„6aa. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy:

1) przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca 

na zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane;

2) budowy lub przebudowy drogi jeżeli w pasie drogowym została już zlokalizowana 

kanalizacja kablowa lub został już zlokalizowany kanał technologiczny, lub

3) budowy lub przebudowy drogi jeżeli roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty 

lub urządzenia wyposażenia technicznego drogi w szczególności: przejścia dla 

pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki i perony przystankowe, stanowiska 

postojowe lub oświetlenie drogi, lub

4) budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie 

następujące warunki:

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,
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b) w ciągu 4 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 

kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą 

budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową 

jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie 

art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, 

o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2,

c) w przypadku budowy lub przebudowy drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub 

drogi krajowej w mieście na prawach powiatu, znajdującej się w terenie 

przeznaczonym pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy - zarządca drogi najpóźniej na 45 dni przed 

dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, albo decyzji o 

pozwoleniu na budowę, albo przed dniem dokonania zgłoszenia przebudowy drogi, 

zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz 

zgłosi do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, o którym mowa w art. 

29a ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784), informację o zamiarze 

rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania 

udostępnieniem kanału technologicznego i w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia tej 

informacji  nie zostanie zgłoszone zainteresowanie udostępnieniem kanału 

technologicznego;

5) budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym 

usytuowanie kanału technologicznego nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub 

bezpieczeństwo konstrukcji.

6ab. Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, o 

którym mowa w ust. 6aa pkt 4 lit. c, wnosi się w formie pisemnej albo dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym na elektroniczną skrzynkę podawczą zarządcy drogi 

udostępniającego informację.

6ac. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi 

kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym 

mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału 
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technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. Zarządca drogi, 

w drodze decyzji, zobowiązuje podmiot, który zgłosił zainteresowanie udostępnieniem 

przez zarządcę drogi kanału technologicznego, do zwrotu kosztów oraz określa ich 

wysokość.”,

c) ust. 6c otrzymuje brzmienie:

„6c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w 

drodze decyzji, zwalnia zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, 

jeżeli:

1) w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanalizacja kablowa posiadająca wolne zasoby 

umożliwiające zlokalizowanie kabli światłowodowych lub

2) kanał technologiczny posiadający wolne zasoby umożliwiające zlokalizowanie kabli 

światłowodowych lub

3) linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb 

społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub

4) lokalizowanie kanału technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne lub 

lokalizowanie kanału technologicznego jest technicznie niemożliwe.”,

d) po ust. 6c dodaje się ust. 6ca-6cb w brzmieniu:

„6ca. Wniosek, o którym mowa w ust. 6c, składa się najpóźniej na 2 miesiące przed 

dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo przed dniem 

zgłoszenia przebudowy dróg.

6cb. W przypadku gdy zarządca drogi ogłosił informacje o zamiarze rozpoczęcia 

budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem 

kanału technologicznego, o której mowa w ust. 6aa pkt 4 lit. c, może złożyć wniosek, o 

którym mowa w ust. 6c, po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia tej informacji. Wniosek o 

którym mowa w ust. 6c złożony po ogłoszeniu, a przed upływem 45 dni od dnia 

ogłoszenia pozostawia się bez rozpoznania.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. 

poz. 784 i 1228) w art. 45 w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2023 r.” zastępuję się wyrazami „31 

grudnia 2050 r.”.
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Art. 4. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy państwowy fundusz celowy - 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ulega przekształceniu poprzez likwidację w nowy rachunek 

bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego, działający pod tą samą nazwą nie będący 

państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 oraz 1773).

2. Likwidacja, o której mowa w ust. 1, polega na zamknięciu dotychczasowego rachunku 

bankowego oraz dotychczasowych ksiąg rachunkowych państwowego funduszu celowego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217).

3. Z dniem wejścia w życie ustawy Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na nowy 

rachunek bankowy środki zgromadzone na dotychczasowym rachunku państwowego funduszu 

celowego.

4. Czynności związane z likwidacją państwowego funduszu celowego, w tym w 

szczególności zamknięcie jego rachunku bankowego, otworzenie nowego rachunku, 

przekazanie środków finansowych na nowy rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1, 

dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego. 

5. Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych państwowego funduszu 

celowego dokonuje minister właściwy do spraw transportu. 

6. Do zwrotu środków związanych z umowami o udzielenie dofinansowania i z umowami 

o udzielenie finansowania stosuje się postanowienia tych umów, z tym że zwrot środków 

następuje na wskazany przez Bank Gospodarstwa Krajowego nowy rachunek bankowy.

7. Wolne środki państwowego funduszu celowego przekazane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy w zarządzanie terminowe zgodnie z art. 78b ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych pozostają w tym zarządzaniu do dnia ich zwrotu, określonego 

w dyspozycji przekazania tych środków w zarządzanie terminowe.

8. Należności i zobowiązania zlikwidowanego państwowego funduszu celowego, w tym 

wynikające z umów o udzielenie dofinansowania albo finansowania, o których mowa w art. 28 

ust. 1, art. 36e ust. 1, art. 36j ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym oraz o których mowa w art. 36n ust. 1 i art. 36t ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stają się należnościami i zobowiązaniami 

Funduszu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.
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9. Zakupione z wolnych środków państwowego funduszu celowego papiery wartościowe 

Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedaje i przekazuje uzyskane z likwidacji środki na nowy 

rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1.

Art. 5. Minister właściwy do spraw transportu sporządza sprawozdanie z wykonania 

rocznego planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym, za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do wejścia w życie 

niniejszej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 6. 1. Pierwszy plan finansowy Funduszu sporządza minister właściwy do spraw 

transportu w terminie 14 dnia od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych w terminie 5 dni od dnia jego przekazania przez ministra 

właściwego do spraw transportu.

3. Do dnia uzgodnienia planu, o którym mowa w ust. 1, wydatki  Funduszu dokonywane 

są na podstawie dotychczasowego planu finansowego, o którym mowa w art. 12 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Umowy i porozumienia, z wyłączeniem umowy, o której mowa w art. 13 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zawarte na podstawie ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność do czasu ich zmiany.

Art. 8. Zwolnienie, o którym mowa w art. 5 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą stosuje się począwszy od zysku osiągniętego w 2021 roku.

Art. 9. Do zmiany listy, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepis art. 26 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.

Art. 10. Do zadań powiatowych oraz zadań gminnych, których przewidywany czas 

realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, na które przeznaczono środki w planie 

finansowanym Funduszu na rok 2022, stosuje się przepisy art. 28 ust. 8 ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 11. Do ustalania wysokości dofinansowania zadań powiatowych i gminnych oraz 

obwodnicowych stosuje się przepisy art. 14 ust. 2 i 3 pkt 1 oraz 16a ust. 5, 7, 9 ustawy 
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zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą począwszy od naboru 

przeprowadzonego na rok 2023.

Art. 12. Do listy zadań obwodnicowych, o której mowa w art. 36c ust. 4 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, sporządzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepis art. 36c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw transportu 

wstępuje w zawarte umowy o udzielenie dofinansowania zadania mostowego, o których mowa 

w art. 36 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, których stroną był 

wojewoda. Umowy o udzielenie dofinansowania zadania mostowego zawarte przez wojewodę 

zachowują ważność. 

Art. 14. 1. Do postępowań, o których mowa w art. 39 ust. 6c ustawy zmienianej w art. 2, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, chyba że zarządca drogi złoży do ministra 

właściwego do spraw informatyzacji oświadczenie o spełnieniu co najmniej jednej z 

przesłanek, o których mowa w art. 39 ust. 6aa ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu 

ustalonym niniejszą ustawą. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi składa do ministra właściwego 

do spraw informatyzacji w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 15. 1. Do inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie drogi 

publicznej, dla której wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o: 

środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 

i 1211) lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w art. 11a ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 

1228) lub pozwoleniu na budowę 

- które nie zakończyło się decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje 

się przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, chyba że inwestor 

złoży organowi prowadzącemu postępowanie wniosek o stosowanie przepisów art. 39 ust. 6aa-

6ad ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
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2. Do inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie drogi publicznej, dla 

której dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane, w przypadku którego nie upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 tej 

ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, 

chyba że inwestor złoży organowi, któremu dokonuje się zgłoszenia, wniosek o stosowanie 

przepisów art. 39 ust. 6aa-6ad ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.

Art. 16. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

dofinansowanie Funduszu wynosi w roku:

1) 2022 - 0 mld zł;

2) 2023 - 0 ,mld zł;

3) 2024 - 0 mld zł;

4) 2025 - 0 mld zł;

5) 2026 - 0 mld zł;

6) 2027 - 0 mld zł;

7) 2028 - 0 mld zł;

8) 2029 - 1,6 mld zł;

9) 2030 - 1,6 mld zł.

2. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, 

o których mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, o 

którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku 

budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianego na dany rok, stosuje 

się mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wielkości środków przeznaczonych na 

wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą 

przekroczenia wydatków, w szczególności przez proporcjonalne zmniejszenie w drugim 

półroczu danego roku budżetowego w każdej umowie, o której mowa w art. 28, przewidującej 

udzielenie dofinansowania ze środków, wysokości limitu wydatków o wskaźnik stanowiący 

iloraz kwoty przekroczenia wydatków Funduszu w pierwszym półroczu i limitu wydatków 

Funduszu przypadającego w drugim półroczu.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z 

planem finansowym Funduszu, przepisu ust. 3 nie stosuje się.



– 28 –

Art. 17. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw transportu wynikających z ustawy wynosi 

w roku:

1) 2022 - 580 455 zł;

2) 2023 - 633 677 zł;

3) 2024 - 639 083 zł;

4) 2025 - 660 045 zł;

5) 2026 - 665 582 zł;

6) 2027 - 671 120 zł;

7) 2028 - 671 120 zł;

8) 2029 - 702 761 zł;

9) 2030 - 702 761 zł;

10) 2031 - 702 761 zł.

2. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, o 

którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku 

budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, minister 

właściwy do spraw transportu obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim 

półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia 

wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z 

planem finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, przepisu 

ust. 3 nie stosuje się.

Art. 18. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

wykonywanie zadań wojewodów wynikających z ustawy wynosi w roku:

1) 2022 - 1 982 263 zł;

2) 2023 - 2 163 349 zł;

3) 2024 - 2 181 741 zł;

4) 2025 - 2 200 132 zł;

5) 2026 - 2 218 524 zł;

6) 2027 - 2 236 915 zł;

7) 2028 - 2 236 915 zł;
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8) 2029 - 2 236 915 zł;

9) 2030 - 2 236 915zł;

10) 2031 - 2 236 915zł.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku 

budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, minister 

właściwy do spraw administracji publicznej obniża wielkość środków przeznaczonych na 

wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą 

przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z 

planami finansowymi urzędów obsługujących wojewodów, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 19. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem 

art. 1 pkt 2, 4-5, 7, 15-41, art. 2 pkt 3, art. 8-15 które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia. 

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym

Tomasz Behrendt

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Infrastruktury
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