
U C H WA Ł A  N R     / 2 0 2 1  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia ………………………….. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Wzmocnienia 

Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku” 

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Program Wzmocnienia Krajowej 

Sieci Drogowej do 2030 roku”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Program jest realizowany do dnia 31 grudnia 2030 r. 

§ 2. 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw transportu. 

2. Wykonawcą Programu jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.  

§ 3. 1. Ustanawia się łączny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu w 

okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. na poziomie 63 600 000 000 zł.  

2. Przed podjęciem działań dokonywanych w ramach realizacji Programu w wyniku 

których może nastąpić przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, konieczne jest uzyskanie 

akceptacji Rady Ministrów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 

2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 
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UZASADNIENIE 

 

Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci 

Drogowej do 2030 roku, zwany dalej „Programem”, jest pierwszym średniookresowym 

dokumentem programowym dotyczącym kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych, 

zarządzanych przez GDDKiA, obejmującego utrzymanie strukturalne i bieżące. Ze względu na 

swój operacyjno-wdrożeniowy charakter, Program jest spójny z następującymi dokumentami 

strategicznymi i służy osiągnięciu zawartych w nich celów: 

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. 

Program, poza realizacją celów ujętych w ww. dokumentach, jest komplementarny z 

działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

(z perspektywą do 2025 r.), zwanego dalej „PBDK” wraz z jego kontynuacją do roku 2030 r., 

Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 oraz Programu Bezpiecznej Infrastruktury 

Drogowej 2021-2024. Ponadto od 2025 roku realizacja zadań przewidzianych w PBID będzie 

kontynuowana w Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku. 

Dokument jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z  późn. zm.), zwanej dalej jako 

„ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” i spełnia określone w niej wymogi 

dotyczące tego rodzaju dokumentów. 

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) dokument należy do kategorii programów wieloletnich. 

Potrzeba opracowania nowego programu drogowego wynika z konieczności zapewnienia 

stabilnego finansowania dla kompleksowego utrzymania całej sieci dróg krajowych, w tym 

autostrad i dróg ekspresowych w wieloletnim ujęciu.  

Zapewnienie finansowania w postaci programu wieloletniego w obszarze utrzymania dróg 

krajowych to jeden z warunków nałożonych przez Komisję Europejską niezbędnych do 

uzyskania środków UE na projekty infrastrukturalne z nowej perspektywy finansowej UE 

2021-2027. Już sama możliwość uzyskania wsparcia unijnego, bez względu na jej wysokości, 

uzależniona jest od spełnienia tzw. warunku podstawowego w zakresie transportu, jakim jest 

kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie poprzez zapewnienie 

multimodalnego „mapowania” istniejącej i planowanej infrastruktury do 2030 r. 

Ponadto, konieczność wykonania kompleksowych przebudów/rozbudów dróg krajowych 

wynika z wyroku TSUE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja przeciwko 

Polsce (transport drogowy – wymóg posiadania przez przedsiębiorstwa transportowe 

specjalnych zezwoleń na korzystanie z niektórych dróg publicznych). Przed uzyskaniem 

wyroku, pojazdy o nośności 11,5 t na niedostosowanej do tego sieci były traktowane jako 

pojazdy nienormatywne (i tym samym wymagały dodatkowych zezwoleń). Niemniej jednak 

wydany wyrok jednoznacznie przesądził o konieczności dopuszczenia całości ruchu ciężkiego 

bez dodatkowych ograniczeń. W związku z tym, bez unowocześnienia 

(przebudowy/rozbudowy), droga, która nie ma odpowiednich parametrów technicznych, a po 

której zostanie dopuszczony ruch pojazdów ciężkich ulegnie szybkiej degradacji. W praktyce 

szybsze zużycie i degradacja nieprzystosowanej do ruchu ciężkiego drogi publicznej, bez 
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planowanych zabiegów modernizacyjnych oznacza doprowadzenie jej w krótkim czasie do 

stanu zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników, a w przypadku obiektów mostowych 

nawet wyłączenia z użytkowania i tym samym zamknięcia drogi do ruchu. Obecnie 

zdecydowana większość dróg krajowych klasy niższej niż autostrady i drogi ekspresowe 

nie jest dostosowana technicznie do przenoszenia takich obciążeń i wymaga pilnego działania 

w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, aby zapobiec szybkiej i postępującej 

degradacji sieci.  

Cel główny Programu obejmuje zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, 

nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych.  

Celami szczegółowymi są: 

 zwiększenie spójności sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o 

nacisku pojedynczej osi 11,5 t, 

 utrzymanie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury, 

 intensyfikacja działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na 

środowisko. 

Do monitorowania stopnia realizacji celów założonych w Programie zostaną wykorzystane 

następujące wskaźniki: 

 długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (km), 

 udział dróg krajowych dostosowanych do nacisku 11,5 t/oś (%), 

 udział długości sieci objętych obszarowymi umowami utrzymaniowymi  (%). 

Pośrednio dzięki realizacji Programu możliwe będzie utrzymanie dotychczasowych i tworzenie 

nowych miejsc pracy, w tym związanych z realizacją inwestycji i działań utrzymaniowych na 

sieci dróg krajowych. 

Osiągnięcie założonych celów możliwe będzie pod warunkiem zabezpieczenia środków 

finansowych budżetu państwa w wysokości odpowiadającej potrzebom rosnącej sieci dróg 

krajowych.  

Zakłada się limit środków koniecznych do zabezpieczenia na powyższe cele na poziomie 

63,6 mld zł od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. 

Zakres Programu dotyczy kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych, zarządzanych 

przez GDDKiA, obejmującego utrzymanie strukturalne i bieżące.  

Utrzymanie strukturalne obejmuje dostosowanie istniejącej sieci dróg krajowych do 

przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś poprzez wzmocnienie nawierzchni i dostosowanie do 

obowiązujących warunków technicznych. W ramach utrzymania strukturalnego realizowane 

będą kompleksowe przebudowy/rozbudowy odcinków dróg krajowych będących w zarządzie 

GDDKiA, obejmujące także m.in. przebudowę skrzyżowań i uzupełnienie infrastruktury o 

niezbędne elementy służące niechronionym uczestnikom ruchu.  

Utrzymanie bieżące obejmuje wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, 

konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, 

elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi 

mające na celu zachowanie estetyki i bezpieczeństwa ruchu w okresie całego roku. 

Ponadto, mając na uwadze liczne wyzwania związane ze zmieniającymi się warunkami 

środowiskowymi, w szczególności związanymi z klimatem i stosunkami wodnymi, Program 
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obejmuje także wykonanie projektów (o charakterze pilotażowym) nowych rozwiązań w 

zakresie utrzymania w odniesieniu do sieci drogowej. 

Program dotyczy dróg krajowych będących w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. Programem nie zostaną objęte te odcinki dróg, które na podstawie 

przepisów (art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) utracą swój 

status w momencie oddania do użytkowania nowej drogi, np. drogi ekspresowej lub obwodnicy 

miejscowości. Zakres zadań objętych niniejszym Programem będzie obejmował wszystkie 

kategorie wydatków realizowanych na podstawie ustawy budżetowej ze środków budżetu 

państwa tj. w szczególności przebudowy/rozbudowy dróg krajowych, remonty dróg krajowych, 

utrzymanie bieżące, działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, prace 

przygotowawcze, zarządzanie drogami krajowymi, a także inwestycje kubaturowe i zakupy 

dóbr gotowych oraz zadania związane z ochroną środowiska (w tym m.in. zabezpieczenia 

przeciwhałasowe, modernizacja systemów odwodnienia i zbiorników retencyjnych, nasadzenia 

zieleni).  

Tym samym Program obejmuje wszystkie zadania mające na celu zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania i ciągłego, kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych. 

Ponadto, zakłada się możliwość udziału wkładu samorządowego w realizację zadań objętych 

Programem na podstawie porozumienia zarządcy drogi z zainteresowaną jednostką samorządu 

terytorialnego. Powyższe źródło należy traktować, jako uzupełniające, pozwalające na 

elastyczne zarządzanie bieżącymi potrzebami z tego zakresu. 

Projekt nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z trybem określonym w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Rozwiązania zawarte w projekcie uchwały są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 


