
RZĄDOWY FUNDUSZ 

ROZWOJU DRÓG 2022 R.

Krakowskie Dni Nawierzchni 2022.
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W 2022 r. – z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wsparcie rządowe uzyskało 2 328 zadań 
(w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych; 
dzięki temu planowana jest budowa, 
przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 
powiatowych 1,95 tys. km 
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Długość dróg publicznych w 2018 r. – 415 .973 km, 
w tym: 95,4% – zarządzanych przez jst.

(w tys. km)

autostrady – 1,7

krajowe – 19,5

wojewódzkie  – 29,2;

powiatowe   –124,6;

gminne         –251,7.

na podstawie danych GUS

(Ze strony Ministerstwa 
infrastruktury)
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Powiększają się dysproporcje w poziomie finansowania 
dróg poszczególnych kategorii.
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Bardzo wysoki koszt osiągnięcia podstawowych, 
akceptowalnych warunków przejezdności; 
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Nieuregulowane stosunki własnościowe –
interes publiczny a poczucie prawa własności; 
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Trudności i koszt prowadzenia robót w sąsiedztwie 
cieków wodnych.
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Ograniczenia wynikające z prawa wodnego i ustaw 
środowiskowych; obiekt na cieku bez wody i bez nazwy …
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Kompleksowość rozwiązań technicznych, a rozdzielenie 
źródeł finansowania: osuwiska, powódź, drogi.
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Konsekwencje wpływu „sił natury” – nieskuteczność 
rozwiązań uproszczonych.
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Osuwiska – dużym nakładem kosztów odbudowywane 
są pojedyncze odcinki.
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Planowanie przestrzenne – kompetencje –możliwość 
zachowania warunków technicznych.
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W większości brak możliwości wyznaczenia objazdów.
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Potrzeby ruchu w świetle lokalnych aspiracji –
szansa (???) w wytycznych i standardach;
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Niewielka skuteczność prawa w usuwaniu kolizji drogi 
z urządzeniami obcymi, czy zadrzewieniem.

Ministerstwo 
Infrastruktury:

Zasadą jest 
zakaz 
lokalizowania 
w pasie 
drogowym 
drogi 
publicznej 
urządzeń 
niesłużących 
drodze i 
potrzebom 
ruchu 
drogowego.
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Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych szansą na 
trwałe konstrukcje.

16



Wzrost cen oddala szansę na odczuwalną poprawę 
dróg (430 mb – 1,6 mln. zł); etapowanie dotacji.
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RFRD -przewidywalne i stabilne źródło finansowania 
dróg samorządowych – warunek zmian jakościowych.
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USTAWA z 
dnia 13 
listopada 
2003 r. o 
dochodach 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
(Dz. U. z 2010 
r. Nr 80, ze 
zmianami).

Art. 3. 1. Dochodami jednostek samorządu 
terytorialnego są: 

1) dochody własne; 

2) subwencja ogólna; 

3) dotacje celowe z budżetu państwa;

rezerwa inwestycyjna, RFIL, „Polski Ład”, 

środki UE, dotacje powodziowe, 

osuwiskowe i inne „klęskowe”, Fundusz 

Leśny, pomoc gmin)



Wpływ „pandemii” na dochody powiatu.

Art. 5. 1. Źródłami dochodów własnych powiatu są:

(…)

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na 
obszarze powiatu wynosi 10,25%.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających 
siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

19



Pomoc RFRD dla powiatów.

 2022 r. – wsparcie rządowe uzyskało 2.328 zadań (w tym 630 
powiatowych i 1.698 gminnych; 

 dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 
3,8 tys. km dróg: powiatowych 1,95 tys. km (1,56 % ze 125 
tys.km) i 1,85 tys. km gminnych; 

 na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1.213 mln zł 
(9.704 zł/km), 

 wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 
mln zł.

 2020 r. – drogi powiatowe 1.269,6 mln zł, (1.708 km 1,36%) –
10.156,8 zł/km
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Bezpieczeństwo pieszych – wykonanie, utrzymanie i 
eksploatacja.
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W oparciu o środki własne powiaty nie udźwigną 
kosztów zmiany jakościowej infrastruktury.
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Zapewnienie trwałości inwestycji – zarządzanie współczesnymi 
rozwiązaniami; 314 powiatów (66 miast na prawach powiatu).

 koszt realizacji wszystkich zadań nałożonych ustawowo na powiaty 
drastycznie przewyższa uzyskiwane dochody, 

 uzyskanie akceptowalnej poprawy stanu dróg powiatowych będzie 
długotrwałe w obecnych realiach prawnych i finansowych

 model zarządu dróg w powiecie jest wypadkową jego możliwości –
finansowych, technicznych, kadrowych, stanu dróg itp. (wydziały, referaty, 
zarządy dróg) – różnorodność struktur a skuteczność zarządzania;

 dominowanie względów społecznych nad obiektywnymi potrzebami 
utrzymania i rozwoju sieci;

 niespójność prawa w zakresie przygotowania inwestycji (własność 
gruntu, działki „wodne”, właściwość organów) i zarządzania drogami 
(urządzenia „niedrogowe”, odprowadzenia wody).
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Wnioski.
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 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest konkretnym źródłem środków finansowych, 
które samorządom gmin i powiatów pozwala podejmować remonty, przebudowę, 
a w niektórych przypadkach także rozbudowę lub budowę dróg istotnych dla 
lokalnych społeczności.

 Oczekiwania nie tylko mieszkańców powiatów w zakresie stałej dostępności 
komunikacyjnej i wygody podróżowania drogami powiatowymi, wielokrotnie 
wyprzedzają możliwości finansowe samorządów. 

 Pozytywnie można ocenić procedurę naboru wniosków, a kryteria kwalifikowania 
pozwalają wskazać zadania mogące „zapunktować”.

 Zaangażowanie władzy państwowej w tworzenie warunków finansowania dróg 
samorządowych daje nadzieję, że racjonalne rozwiązanie znajdą także problemy z 
profesjonalnym zarządzaniem drogami, usprawnieniem procesu przygotowania 
inwestycji i współdziałaniem z jednostkami korzystającymi z pasa drogowego i 
sąsiadującymi z drogą.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

Adam Czerwiński 

Przewodniczący Krajowej Rady 

Zarządów Dróg Powiatowych

dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
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