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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail bz@zpp.pl 
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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

W zakresie art. 26 
ust. 1 pkt 1 (pkt 8) 
oraz w zakresie art. 
26 ust. 1 pkt 3 (pkt 5) 

Warto rozważyć – z uwagi na wciąż 
skomplikowaną sytuację w zakresie 
szybkości procedur 
administracyjnych – odsunięcie 
wymogu dostarczenia wraz z 
wnioskiem decyzji o pozwoleniu na 
budowę/decyzji ZRiD/zgłoszenia na 
późniejszy termin. 

Na tyle, na ile to możliwe, należałoby 
ułatwić zarządcom dróg aplikowanie 
o środki – szczególnie, że sytuacja 
społeczno-gospodarcza wciąż 
absolutnie nie wróciła do normy. 

  

2.  

W zakresie wymogu 
dot. środków 
własnych (ogólne 
wskazanie oraz pkt 9 
w zakresie art. 26 
ust. 1 pkt 1 oraz pkt 
5 w zakresie art. 26 
ust. 1 pkt 3) 

Sformułowanie „Środki rezerwy 
subwencji ogólnej przyznawane będą 
beneficjentom, którzy wykażą udział 
środków własnych bez udziału innych 
środków pochodzących z budżetu 
państwa” należałoby uzupełnić o 
wskazanie dot. środków z 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – i odpowiednio 
przeredagować wymóg dot. 
składanego wraz z wnioskiem 
oświadczenia w tym zakresie. 

Z jednej strony bowiem § 3 ust. 3 
uchwały Rady Ministrów z dnia 23 
lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na 
realizację zadań inwestycyjnych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego stanowi, że wsparcie z 
tego Funduszu może być 
przeznaczone również na wkład 
własny do inwestycji finansowanych 
z udziałem innych środków 
publicznych w zakresie, w jakim 
zakładano finansowanie tego wkładu 
z dochodów jednostek, a z drugiej zaś 
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w propozycjach kryteriów podziału 
znalazło się przytoczone 
sformułowanie. Jest to o tyle 
problematyczne, że środki RFIL 
pochodzą z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, który to 
zasilany jest m.in. środkami budżetu 
państwa. W związku z tym należałoby 
doprecyzować tę kwestię. 

 
 
 
 
 
 
 


