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Plan szkolenia:

Wstęp – Stanisław Pajor, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami 
Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Sekretarz 
Komisji Oceniającej Wnioski,

Wybrane aspekty Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych, 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Elżbieta 
Gabryś, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, Przewodnicząca Komisji Oceniającej Wnioski,

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenie parametrów 
dróg - Ryszard Żakowski, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego i Zarządzania Ruchem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, Oddział w Krakowie; Podinsp. Artur Kliszczyk, Ekspert Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych – Józefa 
Kęsek – Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich, wpływ realizacji 
zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków 
gospodarczych – Stanisław Pajor, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami 
Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Sekretarz 
Komisji Oceniającej Wnioski,



Wstęp

Stanisław Pajor, Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie, Sekretarz Komisji 
Oceniającej Wnioski,



W latach 2009 – 2012 realizowane były w województwie małopolskim:

/ w latach 2008 – 2011/ 

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 

(3 edycje)

/ w roku 2012 / 

- I edycja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

– Etap II – Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój



Dzięki wsparciu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa Gminy i 
Powiaty województwa małopolskiego skorzystały z dofinansowania 
przebudowy, budowy lub remontu dróg w ramach 185 projektów (125 
gminnych i 60 powiatowych)

Udzielono łącznej dotacji w kwocie 219 884 185 zł. Udzielono łącznej dotacji w kwocie 219 884 185 zł. 

Przebudową, budową lub remontem objęto 722 km małopolskich dróg
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Wnioski oceniane były wg dotychczasowych kryteriów, określonych                  
w Uchwale RM tj:

wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
0-10

znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg 
publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych             
z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych 
dróg oraz zwiększenie płynności ruchu,

0-7

współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania, 0-5

znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg 
uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, 0-5

znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich, 0-5

wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych 
ośrodków gospodarczych, 0-3

wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji 
publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, 0-3

wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej 
realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, 0-2

RAZEM: 40



14 stycznia 2013 roku Wojewoda Małopolski zwrócił się do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z propozycją zmiany kryteriów oceny wniosków:

Ze względu na fakt, iż gminy i powiaty otrzymują znaczne środki na Ze względu na fakt, iż gminy i powiaty otrzymują znaczne środki na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w Województwie Małopolskim 
jest to 321 mln zł w roku 2011 i 262 mln zł w roku 2012) oraz krytykę 
powyższego kryterium przez Beneficjentów zaproponowano 
likwidację Obszaru IV - znaczenie zadania dla odbudowy i 
przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub 
zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej.



Dodatkowo zaproponowano połączenie dotychczasowych obszarów V –

znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich i VI - wpływ 
realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej 
lokalnych ośrodków gospodarczych

oraz VII –

wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej 
instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi 
publiczne i VIII - wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń 
drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o 
kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

Połączenie obszarów o podobnym charakterze pozwoli na 
efektywniejsze doprecyzowanie przez Komisję szczegółowych kryteriów 
punktacji w tych obszarach.



W następstwie wymienionych propozycji zaproponowano również 
modyfikację w zakresie wagi poszczególnych obszarów poprzez 
zmianę maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów w 
poszczególnych obszarach. 

Zwiększenie maksymalnej możliwej liczby punktów w ramach Zwiększenie maksymalnej możliwej liczby punktów w ramach 
obszaru I, pozwoli na dofinansowanie większej liczby zadań, 
uwzględniających niezwykle ważny aspekt Programu jakim jest 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ostateczną propozycję nowych obszarów oceny wniosków, wraz z 
proponowaną punktacją przedstawia tabela:



1) wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego, ~0-17 pkt

2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i
efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa,
poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi
wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz
zwiększenie płynności ruchu,

~0-7 pkt

3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji
zadania, ~0-3 pktzadania, ~0-3 pkt

4) Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych
ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy o
istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej

~0-8 pkt

5) Wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności
komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji
świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do
świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji
zadań publicznych

~0-5 pkt

RAZEM:          40 pkt



Zaproponowano także zmianę zapisów Programu w zakresie 
zatwierdzania list wniosków:

Minister właściwy do spraw administracji zatwierdzałby ostateczną listę 
rankingową i kwotę przyznawaną dla województwa a nie jak obecnie 
listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. 

Wojewoda, w oparciu o zatwierdzoną listę rankingową zawierałby, w 
miarę wypracowywanych oszczędności, umowy z kolejnymi gminami i 
Wojewoda, w oparciu o zatwierdzoną listę rankingową zawierałby, w 
miarę wypracowywanych oszczędności, umowy z kolejnymi gminami i 
powiatami z listy i nie istniałaby konieczność zmiany list 
zakwalifikowanych wniosków akceptowanych każdorazowo przez 
Ministra. 

Takie rozwiązanie pozwoli na szybsze rozdysponowanie powstałych 
oszczędności i zmniejszy ryzyko zwrotu nierozdysponowanych 
i niewykorzystanych środków.



DOTYCHCZASOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
0-10

znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg 
publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych             
z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych 
dróg oraz zwiększenie płynności ruchu,

0-7

współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania, 0-5

znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg 
uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, 0-5

znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich, 0-5

wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych 
ośrodków gospodarczych, 0-3

wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji 
publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, 0-3

wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej 
realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, 0-2

RAZEM: 40



Wybrane aspekty Prawa budowlanego, Ustawy 
o drogach publicznych, Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym

Elżbieta Gabryś, Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie, Przewodnicząca Komisji Oceniającej 
Wnioski,



OCENA KOMISJI

Spełnienie 

wymagań 

formalnych

Zawartość 

merytoryczna 

wniosku

Zakres prac objętych wnioskiemZakres prac objętych wnioskiem

ROBOTY BUDOWLANE INNE PRACE

1. precyzyjne opisywanie rodzajów robót objętych wnioskiem ze stosowaniem 
nomenklatury zdefiniowanej w powszechnie obowiązujących aktach prawnych

2. spójność złożonych dokumentów



Podstawowe definicje

roboty budowlane

budowa

montaż

przebudowa

obiektu
budowlanego

obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami

obiekt małej architektury

rozbiórka

remont



budowla

każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, 

lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

obiekt liniowy

obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia 

kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 

umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w 

niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową



DROGA

droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 

stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowana w pasie drogowym;

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy 

do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z 

jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej 

ustawie lub innych przepisach szczególnych. 

Droga powinna mieć w szczególności:

1) jezdnię - jeżeli jest przeznaczona do ruchu pojazdów,

2) pobocza lub chodnik - jeżeli jest przeznaczona do ruchu 

pieszych,

3) torowisko tramwajowe - jeżeli jest przeznaczona do ruchu 

pojazdów szynowych.

Ustawa o drogach 

publicznych



wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 

budowa wykonanie, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa

przebudowa

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 

obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, 

jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 

bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego

wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym

remont



budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 

miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę;

Ustawa o drogach 
publicznych

przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany 

granic pasa drogowego;

remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 

użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;

utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i 

zwalczanie śliskości zimowej;



Procedury 
poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 

w inwestycjach drogowych

Budowa 
wg definicji Prawa 

budowlanego i ustawy o 

Wg ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie 
drógbudowlanego i ustawy o 

drogach publicznych

Przebudowa

Remont

Wg ustawy Prawo 

budowlane

ZGŁOSZENIE ROBÓT

dróg
ZnRID



Komisja oceniając  wniosek opiera się na dowodach dołączonych do wniosku

Jednoznaczność i spójność dowodów

WNIOSEK
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

PRAWO DO ROZPOCZĘCIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Jednoznaczność i spójność dowodów

KARTA 
INFORMACYJNA 

PROJEKTU



ZnRID
lub

POZWOLENIE 
NA BUDOWĘ

Szczegółowo wymienione w decyzji rodzaj i zakres robót 

budowlanych oraz rodzaje obiektów budowlanych

lub

projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik do 

decyzji 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie zawierać powinno:
•określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania 

robót, 

•termin rozpoczęcia robót,

•odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od 

potrzeb.



AKTUALNOŚĆZEZWOLENIA NA 

REALIZACJĘ 

INWESTYCJI 

DROGOWEJ

ZGŁOSZENIA

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Do wykonywania robót budowlanych 

można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy 

organ nie wniesie, w drodze decyzji, 

sprzeciwu

i 

nie później niż po upływie 2 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich 

rozpoczęcia.

Rygor 

natychmiastowej 

wykonalności

Ostateczność 

decyzji

treść 

zaświadczenia



Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i podnoszenie parametrów dróg

Ryszard Żakowski, Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania 
Ruchem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, Oddział w Krakowie; 

Podinsp. Artur Kliszczyk, Ekspert Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie



Uspokojenie ruchu 0-2 pkt
w tym:
- progi zwalniające lub zawężenie przekroju 1,0 pkt
- wyniesione skrzyżowania lub rondo 1,0 pkt

Separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu
pojazdów mechanicznych 0-2 pkt
w tym:
-ciąg pieszy + ścieżka rowerowa (remont) 0,5 pkt
-ciąg pieszy (proj.) + ścieżka rowerowa 1,5 pkt

Wpływ realizacji zadania na
poprawę bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego
(0 – 10 pkt)

Poprawa oznakowania i oświetlenia drogi 0-3 pkt
w tym:
-oznakowanie pionowe i poziome 1,5 pkt
(jeśli tylko pionowe lub poziome) 1,0 pkt
-oświetlenie uliczne (wymiana opraw) 0,5 pkt
-oświetlenie uliczne projektowane 1,0 pkt

Wyposażenie drogi w sygnalizację świetlną oraz
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 0-3 pkt
w tym:
- sygnalizacja świetlna 1,0 pkt
- kasetony przy przejściach 1,0 pkt
- bariery lub łańcuchy 1,0 pkt



Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) – powszechnie używana 
nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego 
poruszania się po drogach, jak również osobna dziedzina wiedzy 
zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków ruchu drogowego. 

Na BRD składają się zagadnienia:
- z zakresu nadzoru nad ruchem drogowym, 
- organizacji ruchu drogowego, 
- szkolenia i egzaminowania kierowców, 

=

- szkolenia i egzaminowania kierowców, 
- psychologii transportu, ratownictwa medycznego, 
- stanu technicznego i wymagań wobec pojazdów, dróg i oznakowania,
- promowanie pożądanych zachowań u uczestników ruchu drogowego.



W 2012 roku w Polsce odnotowano :

• 36 927 ( 40 129 ) wypadków drogowych - spadek o 3 202  tj. 7,9 %,
• 3 557  ( 4195 )   ofiar śmiertelnych - spadek o 638 tj. 15,2 %,
• 45 637 ( 49 614 ) rannych - spadek o 3 977 tj. 8 %.

(w nawiasach dane za rok 2011)



Średniodobowe natężenie  ruchu – drogi krajowe
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Średniodobowe natężenie  ruchu  - drogi wojewódzkie
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a 3901 ( 4368 ) wypadków drogowych - spadek o 467 tj. 10,7 %,

a 253 ( 313 ) ofiary śmiertelne - spadek o 60 tj. 19,2 %,

a 4774 ( 5427 ) osoby ranne - spadek o 653 tj. 18 %,

a 25803 ( 28481 ) kolizji drogowych - spadek o 2678 tj. 9,4 %.



Rodzaje wypadków do których najczęściej dochodziło w 
2012 roku.

Rodzaj zdarzenia ( wybrane ) Wypadki % Zabici %

Potrącenie pieszego 1131 29 106 41,9

Zderzenie boczne 931 23,8 33 13Zderzenie boczne 931 23,8 33 13

Zderzenie czołowe 419 10,7 48 18,7

Zderzenie tylne 445 11,4 8 3,2

Wywrócenie się pojazdu 375 9,6 20 7,9

Najechanie na drzewo, słup 173 4,4 22 8,7



Piesi

wiek zabici

do 6 lat 1

7 – 14 lat 3

15 – 17 lat 215 – 17 lat 2

18 – 24 lat 7

25 – 39 lat 15

40 – 59 lat 27

60 i więcej 51



Charakterystyka wypadków drogowych

zdecydowana większość wypadków drogowych – 83,2%
wydarzyła się na terenie zabudowanym,

Ponad połowa 51 % wypadków miała miejsce na prostym 
odcinku drogi, w których śmierć poniosło 55,3 % wszystkich 
zabitych,zabitych,

jednym z najczęściej występujących rodzajów wypadków 
tj. 29 % ogółu było potrącenie pieszego,

sprawcy to przede wszystkim kierowcy – 79 %. 



Uspokojenie ruchu (strefa uspokojonego ruchu) – działania 
obejmujące organizację ruchu zmieniającą trasy przejazdów w tym 
zmiany w ukształtowaniu jezdni, wprowadzenie rozmaitych fizycznych 
ograniczników mające na celu zmniejszenie prędkości i wielkości ruchu
w interesie bezpieczeństwa i podwyższenia jakości środowiska życia.
Pierwsze wdrożenia SZWECJA i HOLANDIA koniec lat 60 XX wieku.

PROGI ZWALNIAJĄCE, SZYKANY NA DRODZE

=



ZAWĘŻENIE PRZEKROJU JEZDNI



ZAWĘŻENIE PRZEKROJU JEZDNI



WYNIESIONE SKRZYŻOWANIA



WYNIESIONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH



RONDA



SEPEROWANIE RUCHU PIESZEGO – CIĄGI PIESZE



OZNAKOWANIE PIONOWE
… tak zmieniały się znaki …

KONWENCJA O ZNAKACH I SYGNAŁACH DROGOWYCH 
WIEDEŃ - 8 listopad 1968 rok

po roku 1946 po roku 1956 obecnie



OZNAKOWANIE PIONOWE



OZNAKOWANIE POZIOME

…trochę HISTORII
Ręcznie malowane środkowa na państwowej autostradzie M-15 w Marquette 

County, Michigan , Stany Zjednoczone 1917 rok



OZNAKOWANIE POZIOME - cienkowarstwowe (farba akrylowa KONTUR))
- chemoutwardzalne - natryskowe
- grubowarstwowe

„na zimno” (chemoutwardzalne)
„na ciepło” (termoplastyczne) - strukturalne

- taśmy (STANMARK 3M)



OŚWIETLENIE DROGI 



SYGNALIZACJE ŚWIETLNE



KASETONY PRZY PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH



BARIERY lub WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE



Znaczenie zadania dla
rozwoju spójnej,
funkcjonalnej i efektywnej

Poprawa połączeń dróg lokalnych z
drogami publicznymi wyższej kategorii

0-4 pkt
rozwoju spójnej,
funkcjonalnej i efektywnej
sieci dróg publicznych na
obszarze województwa
(0 – 7 pkt)

Podniesienie parametrów użytkowych
dróg tj. poprawa
przepustowość/płynności ruchu i
zwiększenie nośności drogi
(ma wynikać z udokumentowanego zakresu
robót)

0-3 pkt



PRZEPUSTOWOŚĆ DROGI /PŁYNNOŚĆ

- „...remont 5 przepustów wpłynie znacząco na poprawę
przepustowości na drodze…”

- „…ofosowanie drogi (wykonanie rowów przydrożnych)
wpłynie na poprawę płynności drogi…”



PRZEPUSTOWOŚĆ DROGI /PŁYNNOŚĆ

PRZEPUSTOWOŚĆ jest definiowana jako największa liczba jednostek, którą w 
określonych warunkach drogowych i warunkach ruchowych może przepuścić 
przekrój drogi w jednostce czasu (1 godz.)

warunki drogowe – cechy geometryczne drogi (krętość, pochylenie niwelety,
długość odcinka wzniesień, liczba i szerokość pasów ruchu długość odcinka wzniesień, liczba i szerokość pasów ruchu 
i występowanie przeszkód bocznych-ograniczenie skrajni)

warunki ruchowe – zespół czynników wpływających na zachowanie kierujących
pojazdami i płynność ruchu (struktura rodzajowa pojazdów na
drodze, warunki pogodowe i warunki oświetlenia oraz 
znajomość drogi wśród jej uczestników – kierowców)



PRZEPUSTOWOŚĆ /PŁYNNOŚĆ RUCHU



POPRAWA NOŚNOŚCI DROGI (WZMOCNIENIE)

POPRAWA NOŚNOŚCI DROGI to zabieg w technologii drogowej mający na 
celu wzmocnienie drogi tj. poprawę jej parametrów technicznych (nośność, 
trwałość).

Zabieg ten polega na:
- sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni (ok.3cm)
- ułożenie mieszanki mineralno-emulsyjnej + siatki stalowej
- wykonanie warstwy bitumicznej wyrównawczej (grub. 3-5cm)- wykonanie warstwy bitumicznej wyrównawczej (grub. 3-5cm)
- wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej grub.3- 4 cm



POPRAWA NOŚNOŚCI DROGI (WZMOCNIENIE)





Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci 
dróg publicznych

Józefa Kęsek – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego



Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci 
dróg publicznych 

Droga publiczna to droga zaliczona na podstawie ustawy o
drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której
może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dostępność drogi – gęstość połączeń danej drogi
z innymi drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres
dostępu do drogi przez zjazdy.



Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci 
drogowej dzielą się na następujące kategorie:

1) drogi krajowe
2) drogi wojewódzkie2) drogi wojewódzkie
3) drogi powiatowe
4) drogi gminne



Mapa  sieci 
drogowej 

w Małopolsce

1) drogi krajowe  
(969 km – w tym 157 
km autostrady i 
drogi ekspresowe),

2) drogi 
wojewódzkie (1 372 wojewódzkie (1 372 
km),

3) drogi 
powiatowe (6 400 
km),

4) drogi gminne 
(15 000 km).





Punktacja za łaczność z drogami wyższej kategorii
Możliwe do uzyskania     0 – 4 pkt

w szczególności:

Bezpośrednia łaczność  2 pkt

Pośrednia łaczność        1 pkt

Łączność z drogą wyższej kategorii musi dotyczyć nie tylko ciągu 
drogowego na którym prowadzone są roboty, ale także zakresu 
rzeczowego konkretnych robót!!!



Bezpośrednia 
łączność zakresu 
robót z drogą robót z drogą 
wyższej kategorii     
w 2 miejscach 

- 4  pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia punktów styku na mapie



Bezpośrednia 
łączność zakresu 
robót z drogą 
wyższej kategorii     wyższej kategorii     
w 1 miejscu oraz 
pośrednia 
łączność w 1 
miejscu 

- 3  pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia punktów styku na mapie



Pośrednia 
łączność zakresu 
robót z drogą 
wyższej kategorii     wyższej kategorii     
w 2 miejscach 

- 2  pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia punktów styku na mapie



Pośrednia 
łączność zakresu 
robót z drogą 
wyższej kategorii     wyższej kategorii     
w 1 miejscu 

- 1  pkt









wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności 
komunikacyjnej instytucji publicznych i innych 
instytucji świadczących usługi publiczne, 

Dostępność z objętej wnioskiem drogi do
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1 pkt

Dostępność z objętej wnioskiem drogi do
publicznej szkoły lub przedszkola
1 pktinstytucji świadczących usługi publiczne, 

(0-3 pkt)
1 pkt

Dostępność z objętej wnioskiem drogi do
urzędu
1 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia wykazywanych powyżej obiektów na mapie



Wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej 
realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli



wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń 
drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań 
państwa o kluczowym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa obywateli, 

Ochrona przeciwpożarowa 0,5 pkt

Ratownictwo 0,5 pkt

Zarządzanie kryzysowe 0,5 pkt
państwa o kluczowym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa obywateli, 
(0-2 pkt)

Zarządzanie kryzysowe 0,5 pkt

Ochrona granicy państwowej 0,5 pkt



Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów 
wiejskich, wpływ realizacji zadania na poprawę 

dostępności komunikacyjnej lokalnych 
ośrodków gospodarczych 

Stanisław Pajor, Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie, Sekretarz Komisji 
Oceniającej Wnioski



Obszar Wiejski
Definicja przyjęta przez Komisję:

Przez obszary wiejskie należy rozumieć tereny 
położone poza granicami administracyjnymi 
miast oraz miasta liczące poniżej 5 tys. 
mieszkańców. 
miast oraz miasta liczące poniżej 5 tys. 
mieszkańców. 



znaczenie zadania dla rozwoju 
obszarów wiejskich, 

(0-5 pkt)

Ilość gospodarstw rolnych i agroturystycznych 
zlokalizowanych przy drodze lub dostępnych z 
objętej wnioskiem drogi 0-2 pkt
Przebieg drogi przez teren wiejski

w całości – 2 pkt
w części  – 1 pkt
poza        – 0 pkt
Odcinek jest nową drogą publiczną w miejsce Odcinek jest nową drogą publiczną w miejsce 

niepublicznej, w MPZP tereny zlokalizowane
przy drodze lub dostępne z objętej wnioskiem
drogi są przeznaczone pod zabudowę
zagrodową i rolniczą, zlokalizowanie przy
drodze lub dostępność z drogi do skupu płodów 
rolnych, targowiska itp…. 1 pkt

- Oblicza się medianę dla złożonych wniosków (Ilość gospodarstw rolnych 
i agroturystycznych) i dla wartości do wysokości średniej przyznaje się 1 
pkt a powyżej średniej 2 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia wykazywanych powyżej obiektów i obszarów 
na mapie



Mediana:
W danym szeregu uporządkowanym liczba, która jest w połowie szeregu 
w wypadku nieparzystej liczby elementów. Dla parzystej liczby 
elementów – średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb.

Aby obliczyć medianę ze zbioru n obserwacji, sortujemy je w kolejności 
od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli 
n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku (czyli 
obserwacji numer       ). Jeśli natomiast n jest parzyste, wynikiem jest 
średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami, czyli 
obserwacją numer     i obserwacją numer           .



Przebieg drogi przez teren wiejski
w całości – 2 pkt, lub: w części  – 1 pkt lub: poza        – 0 pkt

- Obszar gminy / powiatu

Miasto na terenie gminy / powiatu -



- Zadanie obejmuje odcinek 
znajdujący się W CAŁOŚCI na 
obszarze miejskim – 0 pkt

- Zadanie obejmuje odcinek 
znajdujący się na obszarze 
miejskim oraz wiejskim – 1 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia na mapie

- OBOWIĄZEK zaznaczenia na mapie



- Zadanie obejmuje 
odcinek znajdujący się 
W CAŁOŚCI na obszarze W CAŁOŚCI na obszarze 
wiejskim – 2 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia na mapie



Ilość gospodarstw rolnych i agroturystycznych zlokalizowanych przy drodze lub 
dostępnych z objętej wnioskiem drogi 0-2 pkt

- Oblicza się medianę dla wszystkich złożonych wniosków (Ilość 
gospodarstw rolnych i agroturystycznych,) i dla wartości do wysokości 
średniej przyznaje się 1 pkt a powyżej średniej 2 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia obiektów na mapie



Odcinek jest nową drogą publiczną w miejsce niepublicznej, w MPZP tereny 
zlokalizowane przy drodze lub dostępne z objętej wnioskiem drogi są przeznaczone 
pod zabudowę zagrodową i rolniczą, zlokalizowanie przy drodze lub dostępność z 

drogi do skupu płodów rolnych, targowiska itp….                                      1 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia obiektów lub obszarów na mapie



wpływ realizacji zadania na poprawę 
dostępności komunikacyjnej lokalnych 
ośrodków gospodarczych, 

Ilość miejsc pracy (istniejących oraz 
planowanych) dostępnych z objętej 
wnioskiem drogi 0 - 2 pkt

Ilość podmiotów gospodarczych, 
przetwórczych, usługowych, handlowych, 
gastronomicznych, turystycznych oraz 
atrakcji turystycznych zlokalizowanych przy ośrodków gospodarczych, 

(0-3 pkt)
atrakcji turystycznych zlokalizowanych przy 
drodze lub dostępnych z objętej wnioskiem 
drogi 0 - 1 pkt

-Oblicza się medianę dla złożonych wniosków (Ilość miejsc pracy, Ilość 
podmiotów gospodarczych) i dla wartości do wysokości średniej przyznaje się 
1 pkt a powyżej średniej 2 pkt

- Oblicza się medianę dla złożonych wniosków (Ilość podmiotów 
gospodarczych, przetwórczych, usługowych, handlowych, gastronomicznych, 
turystycznych ) i dla wartości do wysokości średniej przyznaje się 0,5 pkt a 
powyżej średniej 1 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia wykazywanych powyżej obiektów na mapie



Ilość miejsc pracy (istniejących oraz planowanych) dostępnych z objętej 
wnioskiem drogi 0 - 2 pkt

- Oblicza się medianę dla wszystkich złożonych wniosków (Ilość miejsc 
pracy (istniejących oraz planowanych) i dla wartości do wysokości 
średniej przyznaje się 1 pkt a powyżej średniej 2 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia obiektów na mapie



Ilość podmiotów gospodarczych, przetwórczych, usługowych, handlowych, 
gastronomicznych, turystycznych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych 
przy drodze lub dostępnych z objętej wnioskiem drogi                0 - 1 pkt

- Oblicza się medianę dla wszystkich złożonych wniosków (Ilość 
podmiotów gospodarczych, przetwórczych, usługowych, handlowych, 
gastronomicznych, turystycznych oraz atrakcji turystycznych ) i dla 
wartości do wysokości średniej przyznaje się 0,5 pkt a powyżej średniej 
1 pkt1 pkt

- OBOWIĄZEK zaznaczenia obiektów na mapie



W prezentacji wykorzystano materiały:

- Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW,

- Wydziału Infrastruktury MUW,

- Departamenty Transportu i Komunikacji UMWM, 

- Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, GDDKiA, 
Oddział w KrakowieOddział w Krakowie

- Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

- http://maps.google.com 



KONTAKT:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

Wydział Zarządzania Funduszami EuropejskimiWydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Oddział Realizacji Programów Regionalnych

Tel. 012 392 13 38

drogi@malopolska.uw.gov.pl

www.malopolska.uw.gov.pl/nppdl


