
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia * y marca 2019 r.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, ustanowionego ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych (Dz.U., poz. 2161).

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. wynosi 206 822 094,52 zł, z czego kwota dedykowana 
do przedmiotowego naboru stanowi 140 338 888,52 zł, w tym 84 203 333,11 zł na 
dofinansowanie zadań w zakresie dróg gminnych, a 56 135 555,41 zł - na zadania powiatowe. 
Dodatkowo limit środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wieloletnich, których 
realizacja rozpocznie się w 2019 r. został ustalony na poziomie 50 944 927,99 zł w każdym 
kolejnym roku.

Dofinansowaniu w ramach Funduszu podlegają zadania obejmujące:

1. budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych (zadania powiatowe) oraz budowę, 
przebudowę lub remont dróg gminnych (zadania gminne);

2. przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów 
technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie 
określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3. budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
4. przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie, zgodne 
z założeniami Funduszu oraz związane z robotami budowlanymi realizowanymi w ciągu pasa 
drogi objętej zadaniem, z wyjątkiem wydatków związanych z pracami wykonywanymi 
w ramach utrzymania drogi objętej zadaniem.

Dofinansowaniem nie są objęte:

1. koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe;
2. zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach 

powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Funduszu możliwe jest dofinansowanie inwestycji już realizowanych, z zastrzeżeniem, 
iż finansowanie obejmie wyłącznie roboty rozpoczęte w 2019 r.



Nie ustala się limitu wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu 
terytorialnego w procedurze naboru, z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonego dofinansowania 
dla jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć kwoty 30 min zł w danym naborze.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca 
drogi powiatowej albo gminnej tj. zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.-).

Wniosek spełnia wymogi formalne, gdy:

a) wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, 
zamieszczonego na stronie DUW we Wrocławiu, stanowiącego załącznik 
do ogłoszenia;

b) wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia;

c) zawiera wszystkie wymagane dane oraz załączniki wymienione we Wniosku 
o dofinansowanie zadania;

Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją 
o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót 
budowlanych. Dokumenty te jednak będą musiały być przedłożone przed podpisaniem umowy
0 dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja, lub nieprzedłożenie 
w wyznaczonym terminie, spowoduje odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie zadania 
powiatowego lub gminnego. Jeśli Wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku, dysponuje 
powyższymi dokumentami, obligatoryjnie załącza je do wniosku.

W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego uzyskanie zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. postanowienia właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanego, wnioskodawca obligatoryjnie dołącza go wniosku. W przypadku 
niedysponowania na dzień składania wniosku o dofinansowanie zgodą na odstępstwo (dotyczy to 
wyłącznie sytuacji, w której Wnioskodawca nie dysponuje decyzją o pozwoleniu na 
budowę/ZRID) stosowne postanowienie należy dołączyć wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu 
na budowę/ZRID, przed podpisaniem umowy, na wezwanie Wojewody Dolnośląskiego pod 
rygorem odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie.

d) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
e) deklarowany wkład własny nie obejmuje środków pochodzących z budżetu państwa 

lub budżetu Unii Europejskiej.

Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań, 
której członków powołuje Wojewoda Dolnośląski.

W wyniku dokonanej oceny, Komisja ustala Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych 
rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, a następnie pisemnie informuje 
wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na w/w liście.

Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych Komisja nie ma obowiązku 
informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinansowania.

Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.



Następnie, Wojewoda przedstawia Listę zadań powiatowych oraz gmijinych rekomendowanych do 
dofinansowania Ministrowi Infrastruktury, który dokonuje analizy prawidłowości jej 
sporządzenia. W dalszej kolejności Lista zostaje przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady 
Ministrów, który może jednocześnie dokonać zmian na Liście oraz wskazać do dofinansowania 
dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

Zapewnienie dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa o dofinansowanie zadania, 
która oznacza zaciągnięcie przez Wojewodę zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie.

Do procedury składania wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych 
ze środków Funduszu, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), z wyjątkiem przepisów 
dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia 
o naborze, tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. włącznie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, biuro podawcze, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, Wzór wniosku 
o dofinansowanie i Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania zamieszczone są na 
stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakładce 
Programy rządowe/ Fundusz Dróg Samorządowych.
Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie, należy bezwzględnie zapoznać się z treścią w/w 
dokumentów.

Informacje udzielane są pod nr tel. 71 340 68 81, 71 340 67 36, 71 340 63 12, 71 340 64 59.
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