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         Kielce, dnia  
Znak: IR.IV.805.49.2018 
 
 
 

W związku z realizacją Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności  

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, ustanowionego Uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r., poniżej przedstawiam propozycję przyznawania 

punktów przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach podanych 

kryteriów i proszę o jej zaakceptowanie.  

 
 

Kryterium 1: Poprawa bezpieczeństwa na drogach  (17 pkt) 

 

1. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym 

poziomie wypadkowości (0-2 pkt) 

 

 Odcinek przebiega przez powiat o dużym lub/i bardzo dużym poziomie ryzyka  

społecznego – wypadki z ofiarami wśród dzieci (klasa ryzyka D i E) - 2 pkt 

 Odcinek przebiega przez powiat o średnim lub małym poziomie ryzyka  

społecznego - wypadki z ofiarami wśród dzieci (klasa ryzyka B-C) - 1 pkt 

 Odcinek przebiega przez powiat o bardzo małym poziomie ryzyka  społecznego - 

wypadki z ofiarami wśród dzieci (klasa ryzyka A) - 0 pkt 

2. Ciągi piesze i pieszo-rowerowe (0-4 pkt) 

 

 Jeżeli w ramach zadania będzie wybudowany nowy ciąg pieszy, pieszo-

rowerowy, a jego długość wyniesie mniej niż 50% zgłoszonych do realizacji  

odcinków dróg uzyskuje 2 pkt, 

 

 Jeżeli powyżej 50% to 4 pkt.   

 

3. Obiekty mostowe, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych (0-3 pkt) - jeśli w ramach 

zadania realizowane jest co najmniej jedno z w/w – 3 pkt. 

4. Skrzyżowania (maksymalnie 5 pkt) 

 Jeżeli w ramach zadania jest remontowane/przebudowywane, budowane co 

najmniej jedno skrzyżowanie z drogą krajową – 2 pkt 

 Jeżeli w ramach zadania jest remontowane/przebudowywane, budowane co 

najmniej jedno skrzyżowanie z drogą wojewódzką – 1 pkt 

 Jeżeli w ramach zadania jest remontowane/przebudowywane, budowane co 

najmniej jedno skrzyżowanie w formie ronda – 2 pkt 

 

 

5. Rozwiązania specjalne - przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie lub 

przejazdu dla rowerzystów 0-3 pkt 

 

 Jeżeli w ramach zadania planuje się realizację co najmniej jednego przejścia dla 

pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa  – 3 pkt 
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 oświetlenie przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów  

 przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów z wyspą dzielącą (tzw. azylem) 

 wyniesione przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów  

 sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów; 

 oznakowanie aktywne lub sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych lub na 

przejeździe dla rowerzystów  

 

 

 

Kryterium 2: Węzły komunikacyjne i drogi istotne dla dostępności do ośrodków  życia 

społeczno-gospodarczego (17 pkt)  
 

1. Długość odcinka (1-5 pkt) 

 W przypadku, jeżeli łączna długość nowo wybudowanych odcinków drogi 

gminnej lub powiatowej przekracza 1km – 5 pkt  

 W przypadku, jeżeli łączna długość remontowanych lub przebudowywanych 

odcinków drogi gminnej lub powiatowej przekracza 1 km – 3 pkt 

 W przypadku odcinków krótszych – 1 pkt 

 

2. Połączenia z drogami (0-1 pkt) 

 

 Odcinek ma bezpośrednie połączenie co najmniej jednostronne z drogą wyższego rzędu – 

1 pkt 

 Odcinek ma bezpośrednie połączenie z drogami równorzędnymi i/lub niższego rzędu  - 

0 pkt. 

 

3. Indywidualne uzasadnienie wnioskodawcy spójności z układem komunikacyjnym na danym 

obszarze, wskazanie funkcjonalności drogi, jej znaczenia jako przejazdu alternatywnego, 

wpływu na dostęp do ośrodków życia społęczno-kuturalnego o znaczeniu regionalnym lub 

ponadregionalnym, konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego, węzeł drogowy istotny 

z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego, itp. – 0-8 pkt 

 

4. Odcinek biegnie przez gminę/gminy, których miasta (8 miast) zostały uznane w Pakiecie dla 

średnich miast za zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych – 3 pkt. 

 

Wykaz miast średnich w ramach Pakietu: Jędrzejów, Staszów, Sandomierz, Starachowice, 

Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Końskie, Busko – Zdrój. 

 

Kryterium 3: Rozwój i konkurencyjność obszaru - wpływ zadania na poprawę dostępności 

komunikacyjnej, w szczególności do terenów inwestycyjnych, 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, w tym 

komunikacji zbiorowej (17 pkt)  
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1. Obszar realizacji (1-2 pkt) 

 Odcinek biegnie w obszarze wiejskim (poza granicami administracyjnymi miasta) – 

2 pkt 

 Odcinek biegnie częściowo w obszarze wiejskim (poza granicami administracyjnymi 

miasta) – 1 pkt 

 Odcinek biegnie w całości w granicach administracyjnych jednego  

z miast ujętych w Pakiecie dla średnich miast za zagrożone utratą funkcji społeczno-

gospodarczych -  2 pkt 

 Jeśli droga lub odcinki dróg biegną w całości w granicach administracyjnych miasta 

innego niż wymienione w pkt C - 1 pkt 

 

2. Jeśli odcinek drogi umożliwia dojazd do lokalnych ośrodków gospodarczych (np. do strefy 

ekonomicznej, skupiska podmiotów gospodarczych, lokalnego targowiska, istotnych 

z punktu widzenia wnioskodawcy podmiotów gospodarczych) – 0-6 pkt 

 

3. Jeśli odcinek umożliwia bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych (jako teren 

inwestycyjny należy rozumieć teren określony w planie miejscowym lub studium 

uwarunkowań przestrzennych jako przeznaczony pod działalność gospodarczą; w przypadku 

braku takich zapisów wnioskodawca może przedstawić inny dokument (np. decyzję 

lokalizacyjną) potwierdzającą przeznaczenie danego terenu – 0-6 pkt 

 

4. Jeśli droga lub odcinki dróg stanowią bezpośredni dojazd do miejsc zgromadzeń 

mieszkańców i turystów, jak. np. cmentarz, boisko, amfiteatr, obiekty zabytkowe, sakralne, 

miejsca pamięci, stanowią bezpośredni dojazd do instytucji publicznej lub świadczącej usługi 

publiczne (jak np. urząd gminy, szkoła, remiza OSP, ośrodek zdrowia, świetlica wiejska 

itp.); jeśli bezpośrednio w ciągu drogi objętej zadaniem realizowane są usługi transportu 

publicznego lub uchwalono planowany przebieg linii użyteczności publicznej lub też droga 

ma charakter tranzytowy – 0-3 pkt 

 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 


