Fundusz Dróg
Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 23 października o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161)
ustawa podpisana przez Prezydenta 13 listopada 2018 r.
ogłoszenie 19 listopada 2018 r.
wejście w życie: 14 dni po ogłoszeniu
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg
Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na
poszczególne województwa (art. 8 ustawy)
(Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. poz. 2477)

FDS – źródła finansowania

Dofinansowaniem są objęte trzy podstawowe zadania:
1.

budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”), oraz budowa, przebudowa lub
remont dróg gminnych („zadania gminne”)

2.

budowa mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych („zadania
mostowe”)

3.

budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu
obronnym („zadania obronne” – realizowane bez udziału wojewodów)

Dodatkowe obszary dofinansowania
Dofinansowanie obejmuje również:
1.

przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie
określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2.

budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi

3.

Budowę utwardzonych w ciągu dróg gruntowych, poprawiających lokalną komunikację

4.

remonty dróg powiatowych i gminnych, niezbędnych do wykonania bez konieczności podnoszenia parametrów
drogi oraz mających ograniczenia środowiskowe np. szpalery drzew

5.

budowę, przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej lub gminnej

FDS – źródła finansowania
Dofinansowaniu nie podlega:

1.

koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe

2.

koszty przygotowania zadań mostowych

3.

zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą
wojewody lub sejmiku województwa

FDS – wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania:
-

do 80% wartości zadania – dla zadań powiatowych i gminnych

-

do wysokości 30 mln zł – dla zadań powiatowych i gminnych

-

do 75% przychodów Funduszu, o których mowa w ustawie art.5 ust.1 pkt 1, w danym roku kalendarzowym - dla
zadań których przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż 12 m-cy, zwanych „zadaniami wieloletnimi”

FDS – wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania ustala się biorąc pod uwagę dochody własne danej jednostki samorządu terytorialnego,
rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), pomniejszone o wpłaty danej jednostki
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa
odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu
terytorialnego część wyrównawczą i część równoważąca subwencji ogólnej na mieszkańca tej jednostki, w
stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w skali kraju,
pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część
równoważącą subwencji ogólnej i sumy przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji
ogólnej na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla.

FDS – wyliczenie dochodów

Podstawę do wyliczenia dochodów stanowią:
1.

dochody własne, ustalone za rok poprzedzający rok bazowy, a także część wyrównawcza i część równoważąca
subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy;

2.

liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i obszarze kraju,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego. (dofinansowanie z Funduszu w 2019 r. – rokiem
bazowym jest 2017)

FDS – podział środków na województwa

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków Funduszu na zadania powiatowe oraz
zadania gminne na poszczególne województwa, mając na uwadze:
1)

długość sieci dróg powiatowych i dróg gminnych w województwie;

2)

liczbę ludności i powierzchnię województwa;

3)

wartość produktu krajowego brutto województwa

FDS – podział środków

Wojewoda zawiera z dysponentem Funduszu porozumienie określające warunki dofinansowania zadań powiatowych
i zadań gminnych oraz zadań mostowych w danym województwie.
Warunkiem przekazania środków jest doręczenie dysponentowi Funduszu (ministerstwo infrastruktury)
harmonogramów przekazywania środków Funduszu opracowanych po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów
listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania. Harmonogramy, o których mowa
winny być dołączone do składanych wniosków o dofinansowanie (planowanie miesięczne lub jednorazowa wypłata
po zakończeniu realizacji zadania).
Dofinansowanie z Funduszu w 2019 r. - beneficjenci zadań będących na Ostatecznej Liście Rankingowej wniosków o
dofinansowanie z PRGiPID zostaną wezwani do dostarczenia omawianych harmonogramów, które to będą stanowić
niezbędny załącznik do wniosków o dofinansowanie – przekształcenie w FDS.

FDS – proces dofinansowania
Dysponent Funduszu w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca roku kalendarzowego informuje wojewodów o
przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych
na dane województwo, w tym zadań wieloletnich (przykładowo: od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca 2019 roku
zostanie podana wysokość środków przeznaczonych do dofinansowania zadań w 2020 roku).
Po otrzymaniu informacji od Dysponenta Funduszu, wojewoda dokonuje podziału tych środków między zadania
powiatowe i zadania gminne, uwzględniając liczbę powiatów i gmin w województwie. Na dzień dzisiejszy nie
została jeszcze podjęta decyzja o proporcji podziału środków na zadania powiatowe i gminne. W dużym stopniu
będzie to uzależnione od puli środków przyznanych z Funduszu dla województwa.
Przy podziale na zadania powiatowe i gminne limit środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w
województwie będzie pomniejszony o kwotę zobowiązań wynikających z umów, na podstawie których udzielono
dofinansowania na zadania wieloletnie.

FDS – proces udzielania dofinansowania – nabór wniosków

Wojewoda organizuje i przeprowadza nabór wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań
gminnych, dla jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie danego województwa.
Nabór jest ogłaszany w terminie 14 dni od otrzymania przez wojewodę informacji o przewidywanej wysokości
środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo.

FDS – proces udzielania dofinansowania – nabór wniosków
Ogłoszenie o naborze:
jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
zawiera informacje obejmujące w szczególności:
1. limit środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, w tym zadań
wieloletnich, w danym województwie
• ustalony na podstawie informacji o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie
zadań powiatowych i gminnych, oraz uwzględniający kwotę zobowiązań wynikających z umów, na podstawie
których udzielono dofinansowania na zadania wieloletnie
• obejmujący środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych
w ramach poprzednich naborów przeprowadzonych w danym województwie
2. wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie, w tym jego wzór;
3. termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie.

FDS – nabór wniosków

Wojewoda przeprowadza nabór przy pomocy komisji, która dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie.
Członków komisji powołuje wojewoda.
W skład komisji wchodzą:
• dwie osoby wyznaczone przez wojewodę;
• po jednym przedstawicielu właściwych miejscowo dla danego województwa organów Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, Policji oraz nadzoru budowlanego.
Komisji przewodniczy osoba wyznaczona przez wojewodę spośród jej członków.
Wojewoda ustala regulamin działania komisji.

FDS – proces udzielania dofinansowania – nabór wniosków

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy zarządca drogi
powiatowej albo drogi gminnej.
We wniosku o dofinansowanie określa się:
• przewidywany koszt i czas realizacji zadania
• termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania (wstępny harmonogram)
Wniosek musi spełniać wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze. Wnioski
złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

FDS – proces udzielania dofinansowania – nabór wniosków
W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie:
•
•

nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze warunków
zawiera oczywiste omyłki

komisja wzywa wnioskodawcę, do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni,
licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie, nie może załączyć dokumentów
datowanych na dzień po złożeniu wniosku, o czym komisja poucza wnioskodawcę, kierując do niego wezwanie.

FDS – proces udzielania dofinansowania – ocena wniosków
Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społecznogospodarczego, 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.

FDS – proces udzielania dofinansowania – ocena wniosków

Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie
informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, może złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów
datowanych na dzień po złożeniu wniosku.

FDS – proces dofinansowania – sporządzenie listy

Na podstawie oceny wniosków, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych
rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.
Lista jest sporządzana w podziale na zadania powiatowe i zadania gminne oraz obejmuje:
• listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane do
dofinansowania do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie,
zwaną dalej „listą podstawową”;
• listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane do
dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w
danym województwie, do kwoty stanowiącej równowartość 50% kwoty tych środków, zwaną dalej
„listą rezerwową”.

FDS – proces dofinansowania – sporządzenie listy

Sporządzając listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków
Funduszu, komisja ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych,
uwzględniając procentowy poziom dofinansowania ustalony w oparciu o poziom dochodów własnych jednostki
oraz mając na uwadze, by suma wydatków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz
zadań gminnych, których przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, nie przekraczała 75%
przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FDS – proces udzielania dofinansowania – sporządzenie listy

Lista, zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu,
zawiera w szczególności:
1. przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego zadania
rekomendowanego do dofinansowania;
2. nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania;
3. nazwę zadania;
4. przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we wniosku o
dofinansowanie;
5. przewidywany okres realizacji zadania;
6. proponowany procent dofinansowania zadania;
7. proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich – proponowaną kwotę
dofinansowania w podziale na poszczególne lata.

FDS – proces udzielania dofinansowania – zatwierdzanie list

Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście zadań powiatowych oraz zadań
gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.
W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw
transportu listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków
Funduszu.

FDS – proces udzielania dofinansowania – zatwierdzanie list

Minister właściwy do spraw transportu dokonuje analizy prawidłowości sporządzonych przez wojewodów list
zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, pod
względem:
1.

2.

ich zgodności z wysokością środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu załączonym do ustawy
budżetowej na dany rok albo do projektu tej ustawy na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań
gminnych, z uwzględnieniem podziału środków na poszczególne województwa dokonanego z zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów;
zgodności proponowanych kwot dofinansowania poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych z
procentowym poziomem dofinansowania ustalonym w oparciu o poziom dochodów własnych jednostki oraz
mając na uwadze, by suma wydatków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz
zadań gminnych, których przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, nie przekraczała 75%
przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FDS – proces udzielania dofinansowania – zatwierdzanie list
Po otrzymaniu list od ministra właściwego do spraw transportu, Prezes Rady Ministrów może:
1.
2.

dokonać zmian w listach zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze
środków Funduszu;
wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne

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.
W wyniku dokonania zmian w listach lub wskazania dodatkowych zadań do dofinansowania, Prezes Rady
Ministrów może dokonać podziału rezerwy, stanowiącej równowartość 5% planowanych wydatków Funduszu w
danym roku.

FDS – proces udzielania dofinansowania – harmonogram przekazania środków

W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań
gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie wojewoda doręcza dysponentowi Funduszu
przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania.
Harmonogram sporządza się w układzie miesięcznym.
Lista 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;
3. wygaśnięcia umowy z mocy prawa

FDS– zawarcie umów o dofinansowanie

Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym
województwie, wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego
albo zadania gminnego.
Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej zadania powiatowego albo zadania gminnego oraz
oznacza zaciągnięcie przez wojewodę zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie.
Dofinansowanie może zostać przekazane wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy na realizację zadania
objętego wnioskiem o dofinansowanie oraz po złożeniu Wniosku o płatność wraz z dokumentami księgowymi,
protokołem częściowym lub końcowym po zakończeniu realizacji zadania.

FDS – proces udzielania dofinansowania – zawarcie umów o dofinansowanie
Umowa określa w szczególności:
1. szczegółowy opis zadania, na które dofinansowanie zostało udzielone, oraz termin jego oddania do
użytkowania;
2. przyznaną wysokość dofinansowania ustaloną w oparciu o dochody własne jednostki;
3. tryb i termin płatności dofinansowania, z uwzględnieniem faktu, że dofinansowanie może zostać przekazane
wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie;
4. wysokość udziału środków własnych, które nie obejmują środków pochodzących z budżetu państwa oraz z
budżetu Unii Europejskiej;
5. tryb i termin rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym;
6. termin zwrotu niewykorzystanego dofinansowania;
7. tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.
poz. 1092).

FDS –realizacja umów o dofinansowanie
Termin oddania do użytkowania może zostać zmieniony przez strony umowy, z zastrzeżeniem, że jego wydłużenie
może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych.
Termin rozliczenia dofinansowania nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia
płatność związana z dofinansowaniem zadania, na które udzielono środków Funduszu.
Umowa wygasa z mocy prawa jeśli wnioskodawca nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia:
•

robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie – w przypadku gdy na roboty
te nie jest prowadzone postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego;

•

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o
dofinansowanie – w pozostałych przypadkach.

FDS – proces udzielania dofinansowania – realizacja i sprawozdanie z realizacji umów o
dofinansowanie
Wnioskodawca, któremu zostało udzielone dofinansowanie, jest obowiązany do:
1.
2.

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków
dokonywanych z tych środków;
przekazania rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie określonym w
umowie.

W przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona
do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć
uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania
zadania.
Jednostka samorządu terytorialnego niezwłocznie przekazuje uchwałę w sprawie zaliczenia wojewodzie.

FDS – kontrola realizacji umów
Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania:
1.
2.

zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia umowy;
obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie zaliczenia drogi do właściwej
kategorii dróg publicznych.

Przedmiotem kontroli jest prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem
zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na
które udzielono dofinansowania, oraz termin oddania do użytkowania.
Dofinansowanie:
1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi do Funduszu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu
15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.

FDS – kontrola realizacji umów

Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie wykorzystane na
dofinansowanie zadania:
1. innego niż wskazane w umowie;
2. które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od ustalonego terminu;
3. co do którego właściwa jednostka samorządu terytorialnego nie wykonała obowiązku zaliczenia drogi do
odpowiedniej kategorii albo została ostatecznie lub prawomocnie stwierdzona nieważność uchwały w sprawie
tego zaliczenia.
Dofinansowaniem pobranym nienależnie jest dofinansowanie udzielone bez podstawy prawnej.
Dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż
określona w umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie danego zadania.

FDS – zwrot środków
Zwrotowi do Funduszu podlega ta część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej wysokości.

Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi do Funduszu nalicza się, począwszy od dnia:
1. przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem;
2. stwierdzenia nienależnego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej wysokości.
W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania w terminie, albo w przypadku stwierdzenia na podstawie
rozliczenia, że dofinansowanie wykorzystane zostało w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane
niezależnie lub pobrane w nadmiernej wysokości właściwy wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę
przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. O wydaniu decyzji wojewoda informuje dysponenta
Funduszu.
Zwrot dofinansowania jest dokonywany na rachunek bankowy urzędu obsługującego wojewodę, który wydał
decyzję, o której mowa w tym przepisie. Wojewoda przekazuje zgromadzone środki do Funduszu w terminie 7 dni od
dnia ich otrzymania.

Odwołanie od decyzji wojewody rozpatruje minister właściwy do spraw transportu.

FDS – tablica informacyjna
Właściwy zarządca drogi informuje użytkowników dróg, za pośrednictwem tablicy informacyjnej, o realizacji zadania
powiatowego, zadania gminnego albo zadania mostowego z udziałem środków Funduszu.
Tablica jest umieszczana na drodze albo moście realizowanych w ramach zadania objętego dofinansowaniem, przez
okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania zadania do użytkowania.
Tablica, o której mowa winna zawierać w szczególności informacje dotyczące:
• nazwy Funduszu;
• nazwy zadania objętego dofinansowaniem;
• kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu.
Minister właściwy do spraw transportu może określić wzór tablicy, do którego stosowania są obowiązane jednostki
samorządu terytorialnego, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu.

FDS – informacje prawne

Do procedury udzielania dofinansowania ze środków Funduszu dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem
przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Fundusz Dróg Samorządowych nie jest programem rozwoju w myśl przepisów ustawy o prowadzeniu polityki
rozwoju. Od rozstrzygnięć komisji nie przysługuje prawo protestu.

FDS – informacje prawne – przejście z PRGiPID

Na podstawie listy projektów zakwalifikowanych do otrzymania w 2019 r. dotacji (Ostateczna lista rankingowa,
zatwierdzona 28.11.2018 r.), o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie sporządzają listy zadań rekomendowanych do uzyskania
dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w podziale na drogi gminne i drogi powiatowe, w
tym drogi zarządzane przez prezydentów miast na prawach powiatu.

FDS – informacje prawne – przejście z PRGiPID
Listy obejmują:
• listę podstawową, na której umieszcza się zadania rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków
przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie ustalonej na podstawie informacji o wysokości
środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo
• listę rezerwową, na której umieszcza się zadania rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w
wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie ustalonej na podstawie
informacji o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych
na dane województwo, do kwoty stanowiącej równowartość 50% kwoty tych środków.
Sporządzając listy, wojewodowie ustalają wysokość dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego z uwzględnieniem wielkości dochodów własnych jednostek oraz na podstawie informacji
przekazanej przez Dysponenta Funduszu o wielkości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań.

