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Podstawa prawna, cele, źródła finansowania

 Ustawa z 23.10.2018 o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U.2018, poz.2161)

 Fundusz Dróg Samorządowych (FDŚ) - fundusz celowy w gestii Min. Infrastruktury

 FDŚ jest to projekt na 10 lat (ustawa obowiązuje do 1.1.2029)

 Zadanie Funduszu: gromadzenie środków na budowy/przebudowy i remonty 

dróg gminnych, dróg powiatowych, mostów i dróg o znaczeniu obronnym

 Źródła: wpłaty z NFOŚiGW (min. 1,4 mld rocznie); dotacja celowa z części MON 

(500 mln rocznie); dotacja celowa z części Min. Infrastruktury; wpłaty Lasów 

Państwowych 2% przychodów ze sprzedaży drewna; 7,5% zysku netto spółek 

Skarbu Państwa; obligacje skarbowe (max. 2,8 mld); środki z zagranicy (UE) i in. 



Zadania FDŚ oraz sposób ich realizacji

 FDŚ ma przeznaczać środki na dofinansowanie zadań powiatów i 

gmin; dofinansowanie zadań mostowych i obronnych (z części 
wpłacanej przez MON)

 Podział środków - Rozp. Rady Ministrów z 17.12.2018 w sprawie 

sposobu podziału środków z FDŚ (..) (Dz.U.2018, poz.2477). 91,5% 

środków dostają województwa z uwzględnieniem kilku czynników. 

8,5% środków dodatkowo otrzymuje 5 najbiedniejszych województw.

 Roczny plan finansowy FDŚ. Sporządza Min. Infrastruktury. Plan 

stanowi część ustawy budżetowej (art. 9)

 Środki rozdziela wojewoda według zasad określonych w 

porozumieniu z Min. Infrastruktury (art.10). Porozumienie ustala 

szczegółowe zasady przekazywania, rozliczania i zwrotu pieniędzy.
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Rozdział środków

 W ciągu 10 lat planowane łącznie do rozdziału środki to ok. 36 mld.

 Corocznie od 1 – 15 lipca Min. Infrastruktury informuje wojewodę o 

przewidywanej wysokości dofinansowania. W ciągu 14 dni wojewoda 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań (art. 20 i 21)

 Wnioski w ciągu 30 dni od ogłoszenia naboru (art.23 ust.3)

 Wojewoda dokonuje podziału środków. KOMISJA (art.22). 

 Kryterium zasadnicze – liczba powiatów i gmin (zarzut dyskryminacji 
zadań powiatowych). Kryteria oceny wniosków: art. 24 → na tej 

podstawie Komisja sporządza listę zadań powiatowych i gminnych (lista 
podstawowa i rezerwowa). Kolejność zależna od priorytetu zadania.



Perspektywy

 Lista na 2020 r. obejmuje prawie 2300 zadań inwestycyjnych, z czego 

623 powiatowe i 1674 gminne. Środki do podziału: ponad 3,2 mld zł. 

(Przykładowo woj. małopolskie 202 mln, mazowieckie 306 mln)

 Spadek dochodów jednostek samorządowych → postulaty 

ograniczenia udziału własnego poniżej 20%. Konieczna zmiana ustawy. 


