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nawî zuĵ c do uwag Dyrektora Zarzsidu Dr6g Powiatowych w Wieliczce odnosz^cych si? do dokument6w 
wykonawczych do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 
przekazanych przez Pana Wojewod^ do resoriu infrastruktury j budownictwa, ponî ej przekazuĵ  stosowne 
wyfâ nienfa. 

Na wstf pie nale^y wskaza ,̂ \t zmiana dokumentdw wykonawczych do Programu byta wynikiem analizy 
procasu naborJ wniosKdw o dofinansowanie w roku 2016 (przeprowadzonego w pa^dzierniku 2015 r). 
Resort infrastruktury i budownictwa w ramach biezqcego monitoringu realizacji Programu wyst̂ pil 
do wszystkich Wojewod6w z pro&bg o wypefnienie ankiety podsumowuĵ cej pierwszy nab6r wnioskOw. 
Przekazane dokumenty zostaJy wnikltwie przeanalizowane. Do Partstwa Wojewod6w zostai przekazany 
dokument pn. Podsumowanie naboru wnioskfiw o dofinansowanie w 2016 r. w ramach Programu rozwoju 
gminnej I powiatowej infrastnjktury drogowej na lata 2016-2019. StanowH on baz$ do dalszej dyskusji, 
m.in. podczas spotkania organizowanego w resorcie w dniu 21 kwietnia 2015 r. Zaproponowane zmiany 
miafy na celu udoskonalenie procedury i ulatwienie pracy Kcmisjom powotywanym przez Wojewodbw. 

JednoczeSnie w dniu 15 kwietnia br podczas wsp6lnego posiedzenia Zespotu ds. Obszardw Wiejskich, Wsi i 
Roinictwa oraz Zespolu ds. Infrastnjktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Srodowiska 
dzialaĵ cych v ramach Komlsji Wspdinej Rzqdu i Samor̂ ^du Terytorlalnego zostafa powotena grupa 
robocza ds. drdg lokainych. ktdrej ceiem byf przegl̂ d obecnych rozwi^ah i ewentualne wypracowanie 
zmian. W wyn ku prac powy^szej grupy, w skfad ktdrej weszli przedstawicieie Zwi£)zku PowiatOw Polskich 
i Zwiqzku Gniin Wiejskich RP oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. wypracowane zostaly 
propozycje zrrrian w dokumentach wykonawczych do Programu zatwierdzonych przez ministra wta£ciwego 
ds. transportu v dniu 29 wrzeSnia 2015 r. Zesp6i zakortczyl prace w dniu 9 czerwca br, 

Nale^y podkrê jlid, iz celem, do kt6rego d^y resort infrastruktury i budownictwa popr̂ ez realizacĵ  Programu 
(zarOwno w roku bie^^cym Jak I Kolejnych latach), jest przede wszystkim budowa spdjnego systemu dr6g 
powiatowych i gminnych, zapewniaĵ cego w szczeg6lno^ci jednorodnoSC Infrastruktury drogowej, 
przekfadajqc^ si? bezpoSrednio na zwî kszenie bezpleczer̂ stwa ruchu drogowego. Przyĵ cie takich wiaSnie 
cel6w uzasadrlone jest z uwagi na zadania przypisane ministrowi wtaScrwemu ds. transportu i temu zostaty 
podporẑ dkowane przyĵ te zato^enia, wedfug ktdrych weryfikowane i oceniane wnioski o dofinansowanie 
w ramach Pro&ramu. 

Zgodnie z uchwaî  Rady Ministr6w z dnia 8 wrze^nia 2015 r. ustanawiaĵ cq Program dotacja udzieiana jest 
na dofinansowanie zadania polegaĵ cego na wykonanru robdt budowianych, a tak̂ e innych prac w pasie 
drogowym takisj drogi, siuigcych poprawie bezpieczehstwa ruchu drogowego tub dotycz^cych wyposaienia 
technicznego irogi obejmuj^ych odcinek lub odcinki jednej drogi lub powi^ane funkcjonainie odcinki 
r62nych drOg. W dokumentach wykonawczych zatwierdzonych przez ministra wtaSclwego ds. transportu 
w dniu 20 czurwca br. ustatono, \t jako jedno zadanie mog^ by£ zgioszone maksymalnie trzy odcinki 
drogi/dr6g. Pr̂ ez pojedynczy odcinek rozumie si§ jednorodny pod wzgl̂ dem parametr6w funkcjonalnych 
i technicznych fragment ciqgu drogi pubticznej jednego numeru, o ktdrym mowa w art. 10 ustawy z dnia 
21 marca 198̂  r. o drogach pubiicznych. Poszczeg6)ne cî gi dr6g skfadajqce si^ na dane zadanie powinny 
byb ze sob^ powi^ane I stanowld funkcjonaln^ catoS .̂ 
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Intencjg resortu infrastruktury i budô A/̂ ictwa byfo, aby zostaht uzyskana jedna decyzja/dokonane jedno 
zgtoszenie dia catego zadania. JednaK ostateczna decvaa w tej sprawie powinna nalezed do Pana 
WoiewQdv. Uregulowanie tej kwestii ma bowlem istotne znaczenie na ocen^ fbrmaln^ zfotonych wnioskdw 
0 dofinansDwanie. Zgodnie z przyĵ tymi zafozeniami za realizacĵ , w tym wyb6r wnjosk6w do 
dofinansowania odpowiada Wojewoda. 

Zaznaczyti jednak trzeba, 12 nazwa powinna jednoznacznie identyfikowae zadanie i wskazywat̂  jego 
lokalizacĵ . Dodatkowo nazwa powinna Jednoznacznie sugerowa£ klasyfikacĵ  Srodkdw, kt6ra b^d^ 
przyznane z bud̂ etu pahstwa Jako dotacja. Jest to niezb^dne z uwagi na obowiqzuĵ ce przepisy finansowe. 
Doregulowanie tej kwestii w aktualnych dokumentach wykonawczych wynikn^ rtwniet z do£wiadczert przy 
weryfikacji wniosk6w o umchomlenie $rodk6w z rezerwy celowej bud±etu partstwa na Program oraz 
wnioskdw o korekt̂  decyzji uruchamiaĵ cych Srodki przesyfanych z pofizczegdinycb wojewddztw. 

Odnosz^c sj^ do szczeg6towych uwag w zakresie kryterium tzw. ntechnicznego" infonnuĵ , i2 zesztoroczne 
zato±enia Programu nie byly niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. W mŷ l rozporz^dzenia 
Minlstra Tranoportu i Gospodarkt Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, 
jakim powlnny odpowiada£ drogi pubticzne i ich usytuowanie, w brzmieniu sprzed nowelizacji 
obowî zuĵ cej od 25 marca 2015 r., droga powiatowa powinna byta spelniaf parametry teciiniczne 
1 û ytkowe okredlone dIa klas G, Z 1 wyĵ tkowo klasy L. Program dopuszczat tak^ mo2llwo£C, mimo 
\t z punktu widzenia realizacji jego celdw nie byb to zasadne (st̂ d przyznawano 0 pkt). Dta inwestycji, dia 
l^rych wnioski lub zgloszenia zto±ono/dokonano po 25 marca 2015 r. stosowanie klasy L na drogach 
powiatowych mo2liwe byb, zgodnie z obowt^uĵ cymi po nowelizacji przepi&ami, wyl̂ cznie przy 
przebudowie drogi i taki warunek by* uwzgî dniony w Programie. 

Dokumenty w k̂onawcze zatwierdzone 20 czerwca br. w catoSci zgodne z obowiqzuĵ cym brzemieniem 
WW. rozporzgĉ zenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Kwestie pomiaru szerokoSci chodntka nale^y rozpatrywa6 
nie tyiko w przypadku chodnika usytuowanego przy jezdni, ale tak̂ e w przypadku cliodnika od niej 
odsunî tego. SzerokoS^ chodnika zawsze jest tzw. ezerokoScî  w Swietle, tak samo Jak szerokoSd pasa 
ruchu, do ktdr̂ go nie wlicza si$ szeroko^l kraw^±nika. Niemniaj jednak z uwagi na wskazane problemy 
projektowe i jednoczeSnie zblliaj^cy si^ termin naboru wniosk6w o dofinansowanie w noku 2017, do decvzii 
Pana Woiewodv pozostawia sie. czy w zwi^ku z pojawiajqcymi si^ w t̂pliwoSciami interpretacyjnymi 
inwestycj? zaprojektowan^ w inny spos6b, niz okreSlono w Instrukcji wypelnrania wniosku o dofinansowanie, 
w roku biei^cym uzna£ za spetniaĵ c^ wanjnki w nim okredlone. 
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