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Ponad 347 km dróg powiatowych i gminnych  zostało wybudowanych, 
przebudowanych lub wyremontowanych w województwie kujawsko-pomorskim dzięki
wsparciu z budżetu państwa w ramach dwóch dotychczas zakończonych edycji
 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

  

Na realizację całego Programu w województwie kujawsko-pomorskim (edycja 2009, 2010 i
2011) przeznaczono z budżetu państwa łączną kwotę w wysokości 180 290 000,00 zł.
Zainteresowanie programem ze strony beneficjentów przerosło oczekiwania. Suma
zapotrzebowania na dofinansowanie z budżetu państwa na jaką złożono wnioski w ramach
trzech konkursów znacznie przekroczyła dostępny limit i wyniosła 379 950 300,27 zł. 
W ramach dotychczas zakończonych dwóch edycji programu (2009 i 2010) w województwie
kujawsko-pomorskim dofinansowano z budżetu państwa 115 projektów  na łączną kwotę
120 914 609,35 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawców wynoszącym 138 899 268,16 zł.
Pozwoliło to zrealizować inwestycje o łącznej długości 347,226 km, z czego 201,624 km
dotyczyło dróg powiatowych (przebudowa: 191,485 km, remont: 10,139 km), a 145,602 km dróg
gminnych (przebudowa: 113,541 km, budowa: 27,145 km , remont: 4,916 km). 

  

Edycja 2009
W roku 2009 w ramach programu zrealizowano 55 zadań, w tym 21 dotyczyło dróg
powiatowych i 34 dróg gminnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła
62 226 821,01 zł, w tym 30 880 320,56 na drogi powiatowe i  31 346 500,45 na drogi gminne.
W tej edycji samorządy województwa kujawsko-pomorskiego przebudowały, wyremontowały lub
wybudowały 173,282 km dróg, w tym 109,799 dróg powiatowych i 63, 483 km dróg gminnych.
Dzięki dofinansowaniu samorządy powiatowe mogły przebudować 99,660 km dróg i
wyremontować 10,139 km dróg. Gminy zrealizowały w tym czasie przebudowę 50,443 km dróg,
budowę 11,196 km dróg i remont 1,844 km dróg.  Więcej o projektach realizowanych w  Edycji
2009 -  link

  

Edycja 2010
W roku 2010 zrealizowano 60 zadań z których 19 dotyczyło dróg powiatowych i 41 dróg
gminnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 58 687 788,34 zł, w tym
29 447 491,21 na drogi powiatowe i 29 240 297,13 zł na drogi gminne. W 2010 roku samorządy
województwa kujawsko-pomorskiego przebudowały, wybudowały lub wyremontowały 173,944
km dróg, w tym 91,825 km dróg powiatowych i 82,119 km dróg gminnych. Wszystkie projekty
powiatów dotyczyły przebudowy dróg (91,825 km), gminy zaś dzięki dofinansowaniu
przebudowały 63,098 km dróg, wybudowały 15,949 km dróg  
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i wyremontowały 3,072 km dróg. Więcej o projektach realizowanych w Edycji 2010 - link            
         

  

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 stał się jednym z podstawowych
narzędzi finansowania rozwoju lokalnej infrastruktury, co m.in. znalazło swój wyraz w
stanowisku Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2010r.
Beneficjenci oceniając Program podkreślają m.in. przejrzyste zasady aplikowania i oceny
wniosków, ograniczoną do minimum liczbę dokumentacji, dogodny harmonogram realizacji
ułatwiający osiągnięcie oszczędności w postępowaniach przetargowych itp. Dobrze oceniana
jest także realizacja programu w skali całego kraju. W dwóch pierwszych jego edycjach wzięła
udział ponad połowa wszystkich gmin i powiatów. Już teraz wiadomo, że przewidywany efekt
końcowy Programu jakim jest przebudowa, budowa lub remont 6 tys. km dróg lokalnych w skali
kraju zostanie znacznie przekroczony - o ok. 2 tys. km.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie wspólnot samorządowych oraz dotychczasowe efekty
wdrażania Programu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło prace nad
przygotowaniem projektów dokumentów rządowych niezbędnych do wdrożenia nowego
programu wieloletniego, który stanowiłby kontynuację Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011. Po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji i uzgodnień, planowane
jest przedłożenie propozycji kontynuacji Programu do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów. 

  

 

      

 

  

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 ? 2011 to inicjatywa Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z października 2008 roku. Program tzw. ?schetynówek? jest
dodatkowym źródłem pieniędzy dla samorządów na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej.
Nowe lub zmodernizowane drogi gminne i powiatowe przyczyniają się nie tylko do poprawy
bezpieczeństwa, ale także zwiększają atrakcyjność gospodarczą regionów. Program przewiduje
bowiem finansowanie połączeń sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi i
krajowymi.

  

Dofinansowanie z budżetu państwa pojedynczego projektu w ramach Programu  może wynieść
do 50% wartości projektu, maksymalnie 3 mln zł. Oceny wniosków dokonuje powołana przez
Wojewodę komisja składająca się z 2 pracowników urzędu wojewódzkiego, oraz po jednym
przedstawicielu urzędu marszałkowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
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oraz Policji. Zadania związane  z  realizacją programu powierzone są urzędom
wojewódzkim.    
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