
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r. 

Poz. 1534 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego 
na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych 

Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek 

samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 740) 

w § 4 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do nieruchomości, na których są rea-

lizowane inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych, do 

instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne, w szczególności w zakresie zdrowia, instytucji istotnych 

dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych 

ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury 

drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego – skala ocen od 0 do 10 punktów;”; 

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) pkt 3 – uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie komuni-

kacyjne niezbędne dla zapewnienia dostępu do nieruchomości, na których są realizowane inwestycje mieszka-

niowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych, rozwoju obszarów wiejskich, 

ośrodków gospodarczych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ważną dla społeczności lo-

kalnych, podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych i poprawę dostępu do instytucji świadczących 

usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), edukacji i administracji publicznej, połączeń drogo-

wych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli 

oraz ważnych dla transportu;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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