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            Kraków, 09.07.2020 r.

OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, 
remoncie dróg powiatowych zwanych dalej „zadaniami powiatowymi” oraz dróg gminnych 
zwanych dalej „zadaniami gminnymi”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie na 2021 rok zadań powiatowych i zadań 
gminnych w Województwie Małopolskim wynosi 179 352 779,23 zł, z czego kwotę 
113 785 313,23 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych zgłoszonych 
w ramach niniejszego naboru, w podziale: 

- na zadania powiatowe 40 % środków, 

- na zadania gminne 60 % środków. 

W zależności od zapotrzebowania wynikającego z listy złożonych wniosków spełniających 
wymogi formalne, ostateczny podział procentowy środków między zadania powiatowe i zadania 
gminne, może ulec zmianie.
Kwota 113 785 313,23  zł jest wynikiem pomniejszenia limitu środków na 2021 rok o kwotę 
65 567 466,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych ujętych 
na przekazanych do Ministra Infrastruktury listach zadań rekomendowanych do dofinansowania 
w związku z naborami przeprowadzonymi w 2019 roku.
Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie, których czas realizacji jest dłuższy niż 
12 miesięcy nie może przekroczyć, w każdym kolejnym roku, kwoty 72 718 620,26 zł, z czego 
w 2021 r. zadania z niniejszego naboru będą mogły uzyskać łączne dofinansowanie w kwocie 
48 160 394,26 zł.
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Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Dofinansowanie udzielane jest na zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych, a także 
innych prac w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg gminnych, w tym budowie, przebudowie 
lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi oraz budowie, przebudowie i remoncie 
drogowych obiektów inżynierskich, z wyjątkiem infrastruktury technicznej nie związanej z drogą 
oraz z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach bieżącego utrzymania.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie może być zadanie obejmujące odcinek/odcinki drogi 
będącej drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020, poz. 470) oraz przebudowę dróg wewnętrznych, 
zaliczonych następnie do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, w terminie 12 miesięcy od 
zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania. 

W przypadku, gdy przedmiotem wniosku o dofinansowanie będzie zadanie obejmujące drogę 
gminną lub powiatową, w ciągu której planowana jest budowa obiektu mostowego dopuszcza się 
jego realizację w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy 
zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej. 

Oceny wniosków o dofinansowanie dokonuje Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego, 
mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia 
mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę:

1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie 
jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych 
standardów;
4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
5) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zasady naboru i oceny wniosków 

Dofinansowanie zadań będzie udzielane zgodnie z następującymi zasadami:

1) wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego zadania,

2) maksymalna liczba wniosków złożonych przez gminę – 2,

3) maksymalna liczba wniosków złożonych przez powiat – 3,

4) maksymalna liczba wniosków złożonych przez miasto na prawach powiatu - 2, 
z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku 
województwa,

5) maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie – 30 mln zł,

6) jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości 
ustalonej zgodnie z art. 14 ustawy.



3

Szczegółowe zasady naboru i oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego 
o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych 
i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie

Szczegółowe zasadny przygotowania wniosku zostały określone w instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi powiatowej lub drogi 
gminnej, stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wniosek należy składać w oparciu o obowiązujący formularz, dla zadania powiatowego lub 
zadania gminnego. Dla zadań polegających na remoncie drogi właściwy jest formularz o nazwie                         
,,R-Wniosek” – załącznik nr 3 do ogłoszenia, a dla zadań określonych, jako budowa 
lub przebudowa drogi formularz o nazwie ,,BP-Wniosek” – załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

Klasyfikacja ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi, z uwzględnieniem wszystkich wypadków, 
liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Zasady kwalifikacji kosztów

Realizacja zadań jednorocznych i wieloletnich w zakresie rzeczowym i finansowym musi 
rozpocząć się 2021 roku.

Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie powinien uwzględnić w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadania podział na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Ostateczna 
wysokość wsparcia finansowego ustalona zostanie na etapie zawierania umowy 
na dofinansowanie po dokonaniu weryfikacji kwalifikowalności wydatków.

Wykaz kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych został określony w szczegółowych 
zasadach naboru i oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań 
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Kosztami niekwalifikowalnymi są m.in.: koszty robót budowlanych na terenach osuwisk o różnej 
aktywności, lub w ich zasięgu.

Termin składania wniosków

Wnioski należy złożyć na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2020 r. Wnioski mogą zostać 
również przesłane, w takim przypadku za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania 
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. 
Wnioski należy składać bez pisma przewodniego. Nie dochowanie powyższego terminu, będzie 
skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do obliczania terminów stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
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Wnioski wraz z załącznikami należy kierować na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Wszelkie informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (zakładka Dla Samorządów/Fundusz 
Dróg Samorządowych) oraz pod numerami telefonów:
Grzegorz Wrześniak
Sekretarz Komisji
Główny specjalista w Oddziale Realizacji Zadań Funduszu Dróg Samorządowych
w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
tel.12 39-21-901 
Katarzyna Kulig
Inspektor Wojewódzki w Oddziale Realizacji Zadań Funduszu Dróg Samorządowych w Wydziale 
Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
tel.12 39-21-344
Anna Lorenc
Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Realizacji Zadań Funduszu Dróg Samorządowych w 
Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
tel.12 39-21-894
Wojciech Liszkowski
Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Realizacji Zadań Funduszu Dróg Samorządowych w 
Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
tel.12 39-21-553

Załączniki: 
1. Szczegółowe zasady naboru i oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego 

o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych 
i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – załącznik nr 1.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadań - załącznik nr 2.
3. Wzór wniosku o dofinansowanie zadań polegających na remoncie R-WNIOSEK – załącznik 

nr 3.
4. Wzór wniosku o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie BP-WNIOSEK 

- załącznik nr 4.
5. Klasyfikacja ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi, z uwzględnieniem wszystkich 

wypadków, liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych - załącznik nr 5.

Piotr Ćwik 
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