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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 19 października 2020 r.

Departament Dróg Publicznych

Znak sprawy: DDP-5.4520.441.2020

Pan
Mirosław Paczoska
Radny Gminy Kartuzy

Szanowny Panie,

odpowiadając na przekazane przez Kancelarię Prezydenta RP pismo znak BDK.0600.10882.2020.MG/WT, 
w sprawie dofinansowania ul. Starowiejskiej w miejscowości Kartuzy w województwie pomorskim, 
Ministerstwo Infrastruktury przedstawia następujące informacje. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z  2020 r. 
poz. 470, z późn. zm.) zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora oraz wykonywanie robót interwencyjnych,                                  
robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 6 ustawy o drogach publicznych, minister właściwy do spraw transportu 
sprawuje nadzór jedynie nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, który jest zarządcą dróg 
krajowych. Minister nie nadzoruje pozostałych zarządców dróg i nie ma możliwości formalnych ingerowania 
w sprawy pozostające w kompetencji organów samorządowych.

Mimo że realizacja zadań na drogach samorządowych leży po stronie zarządców dróg samorządowych, 
to Minister Infrastruktury ma świadomość, że kluczowym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej 
i efektywnej infrastruktury drogowej. Rozwój infrastruktury drogowej przyczyni się natomiast do zwiększenia 
dostępności komunikacyjnej w całym kraju oraz ułatwi rozwój transportu lokalnego. Istnieje potrzeba, aby 
inwestycje dotyczące dróg samorządowych mogły być dofinansowane ze środków pochodzących 
z budżetu Państwa.

W gestii Ministra Infrastruktury na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
realizowanych na drogach gminnych znajduje się Fundusz Dróg Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych został powołany ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.). Środki Funduszu są przekazywane na 
dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowanie budowy 
mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie budowy, 
przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Warunkiem uzyskania  dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku 
o dofinansowanie do wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. 

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne jest 
uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego, im niższy dochód własny jednostek 
samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie 
może wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.



Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Beata Leszczyńska
Zastępca Dyrektora

Departamentu Dróg Publicznych

Wskazać należy, że zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, ostateczna lista 
zadań gminnych i powiatowych, zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów, może ulec zmianie wyłącznie 
w przypadku m.in. rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania lub zmniejszenia wysokości 
dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

Wówczas, powstałe w ten sposób oszczędności powodują, że kolejne zadania umieszczone na liście 
rezerwowej są przenoszone na listę podstawową do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie 
w danym województwie. Ponadto, wojewoda może przeprowadzić kolejny nabór, gdy po przeprowadzeniu 
poprzedniego naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań w danym 
roku.

Zmiany na listach zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów, w wyniku pojawienia się dodatkowych 
oszczędności, są realizowane przez właściwy miejscowo urząd wojewódzki.

Mając na uwadze powyższe, poza wymienionym programem, tj. Funduszem Dróg Samorządowych 
Minister Infrastruktury nie dysponuje innym instrumentem wsparcia zadań na drogach gminnych 
i nie ma możliwości formalnych ingerowania w sprawy pozostające w kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, a także nie nadzoruje i nie pełni wobec nich żadnych funkcji kontrolnych.

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta RP – dot. pismo znak BDK.0600.10882.2020.MG/WT

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 

Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu rozpatrzenia Pana wniosku w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm) zgodnie z § 8 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 
46);

3) podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora danych usługi z zakresu IT;



5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez ustawę z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego skutkowałoby pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z § 8 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

6)  posiada  Pan prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pana dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosku będą przechowywane przez Administratora danych przez okres 

niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przez okres 25 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.), po tym 
czasie wraz z dokumentacją zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego jako materiał archiwalny;

9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo 
Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pana danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
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