Załącznik do Uchwały Nr 26/375/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 kwietnia 2010 roku
PROCEDURA PROWADZENIA ZADAŃ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ
REALIZOWANYCH
WSPÓLNIE
PRZEZ
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
I
LOKALNE
JEDNOSTKI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Procedura zwana dalej DIS ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego
realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach
wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego
przyjmujące w dalsze części nazwę Inicjator, od daty złoŜenia wniosku do zakończenia
i rozliczenia zadania.
2. Stronami uczestniczącymi w DIS są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz lokalne
jednostki samorządu terytorialnego zwane dalej „Inicjatorem”. W imieniu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwany dalej „ZDW”.
3. Inwestor zadania w trybie DIS zostanie określony w porozumieniach, zawartych
po zakwalifikowaniu zadań inwestycyjnych do realizacji.
§2
ZGŁOSZENIE
1. Inicjator ubiegający się o umieszczenie w planach finansowych Województwa KujawskoPomorskiego realizacji inwestycji w trybie DIS, składa do ZDW wniosek
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do DIS.
2. Wniosek o przyjęcie zadania do realizacji w trybie DIS przez ZDW w danym roku
budŜetowym, naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok
budŜetowy,* w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji zgłoszonej inwestycji.
3. Wniosek winien być kompletny. Wniosek uznaje się za kompletny, jeŜeli został sporządzony
ściśle według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do DIS a w szczególności zawiera następujące
dane:
1)
2)
3)

nazwę i adres Inicjatora (Wnioskodawcy);
nazwę i lokalizację wnioskowanej inwestycji z podaniem numeru drogi wojewódzkiej
oraz kilometraŜu;
rodzaj robót, zakresy rzeczowe, wartości kosztorysowe lub szacunkowe (w przypadku
gdy nie ma kosztorysu inwestorskiego) i planowane w podziale na poszczególne lata
w przypadku gdy inwestycja ma być wieloletnia, posiadane decyzje administracyjne,
informację o dokumentacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zadania;

* Wyjątek stanowią lata 2009/2010, gdzie wnioski przyjmowane będą do dnia 31 maja 2010 r.

4)

5)

6)

udział Inicjatora w finansowaniu całości inwestycji określony kwotowo oraz
procentowo w wysokości co najmniej 60%, w tym rodzaj i wartość rzeczowego /nie
finansowego /udziału Inicjatora (robocizna, sprzęt, materiały, koszt opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub inne koszty poniesione na przygotowanie
inwestycji) powiększającego wartość zadania określoną w kosztorysie inwestorskim lub
szacunkowym;
oświadczenie w sprawie stanu prawnego gruntów i uregulowanych płatności (cywilnych ,
administracyjnych) oraz upowaŜnienie do składania oświadczeń woli w zakresie
dotyczącym realizacji zadania;
wniosek jest podpisany przez osobę/osoby upowaŜnione do składania w imieniu
Inicjatora oświadczeń woli i skarbnika.

4. ZDW prowadzi rejestr zadań prowadzonych w trybie DIS.
5. ZDW sprawdza kaŜdy wniosek pod względem formalnym. W przypadku
spełnienia wymogów określonych w ust. 1, 2, 3 i 4 - ZDW wprowadza zadanie
do rejestru zadań DIS na dany rok.
6. Nieprawidłowo wypełniony wniosek nie będzie rozpatrywany, o czym ZDW bezzwłocznie
powiadania na piśmie Inicjatora.
§3
PRZYGOTOWANIE
1. W oparciu o kryteria, ustalone w załączniku nr 3 do DIS, ZDW dokonuje oceny
merytorycznej wniosków oraz sporządza listę zadań zgłoszonych do realizacji w trybie DIS w
danym roku budŜetowym.
2. W terminie do dnia 15 listopada* ZDW przedkłada listę zadań, za pośrednictwem
Departamentu Infrastruktury, Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu
dokonania wyboru zadań, dla których zostaną przeprowadzone wstępne negocjacje
przedumowne zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Zarząd Województwa dokonuje wyboru zadań w celu przeprowadzenia negocjacji
przedumownych uwzględniając wysokość środków przyznanych ZDW na dany rok budŜetowy.
Zadania z listy, które nie zostały wybrane do realizacji w danym roku budŜetowym stanowią
zadania rezerwowe do ewentualnej realizacji w danym roku w przypadku dysponowania
środkami finansowymi.
4. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje uchwałę w sprawie wyboru zadań
do realizacji w trybie DIS.
5. Dla zadań wybranych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
ZDW przeprowadza z Inicjatorami negocjacje przedumowne i ustala harmonogram realizacji
inwestycji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do DIS. Harmonogram stanowi załącznik do
protokołu negocjacji.
6. Negocjacje przedumowne przeprowadzane są przez ZDW według następujących zasad:
1) skład zespołu ds. prowadzenia negocjacji z uczestnikami procesu realizacji inwestycji
w trybie DIS po stronie ZDW jest ustalany Zarządzeniem Dyrektora ZDW.
2) w negocjacjach uczestniczy dwóch przedstawicieli Inicjatora,

* Wyjątek stanowią lata 2009/2010, gdzie ZDW dokona oceny wniosków i sporządzi listę zadań zgłoszonych
do realizacji w trybie DIS do 30 czerwca 2010 r.

3) przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków współpracy w zakresie realizacji
zadania między uczestnikami procesu inwestycyjnego po zapoznaniu się z dodatkowymi
wyjaśnieniami i uwagami, a w szczególności określenie proponowanych do realizacji
w danym roku budŜetowym zakresów rzeczowych i finansowych oraz wnoszonych przez
strony udziałów w finansowaniu zadania,
4) istotnym elementem jest zobowiązanie się Inicjatora do zabezpieczenia w swoim
budŜecie środków finansowych na realizację zadania.
7. Po przeprowadzeniu negocjacji i dokonaniu ustaleń, o których mowa w ustępie 6 niniejszego
paragrafu ZDW sporządza listę przyjętych do realizacji inwestycji i przygotowuje projekt
uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu zadań do realizacji
w danym roku budŜetowym.
8. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ustępie 7 ZDW sporządza projekt
porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
9. Projekt porozumienia, podlega uzgodnieniu z głównym księgowym ZDW, Dyrektorem ZDW
oraz radcą prawnym ZDW. Przedkładany jest Skarbnikowi Województwa a następnie Zarządowi
Województwa w celu podpisania.
10. Departament Infrastruktury przesyła do Inicjatora porozumienie w celu podpisania przez
osoby upowaŜnione w jego imieniu do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym
realizacji zadania. Następnie zostaje przedłoŜonego podpisu Zarządowi Województwa przy
kontrasygnacie Skarbnika Województwa.
11. Środki przekazywane przez Inicjatora do budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na sfinansowanie udziału Inicjatora, zwiększają plan finansowy ZDW.
12. Zadania ujęte jako rezerwowe na liście zadań do realizacji, a nie przyjęte w danym roku
budŜetowym tracą waŜność po podjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w danym roku budŜetowym. Inicjator ma moŜliwość
ponownego złoŜenia wniosku o realizację zadania w ramach DIS w roku następnym.
§4
REALIZACJA - ZASADY OGÓLNE
1.Projekt porozumienia w sprawie procesu inwestycyjnego winien określać w szczególności:
przedmiot porozumienia, czas realizacji zadania, wartość realizowanego zadania, sposób i udział
poszczególnych stron w finansowaniu zadania, sposób i termin rozliczenia zadania.
2. Wysokość udziału finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przekroczy
wartości zadania przyjętego do realizacji w formie uchwały, o której mowa w § 3 ust. 3.
3. Podpisane porozumienie stanowi dla Inwestora podstawę do rozpoczęcia procedur
przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadania DIS, zgodnie ustawą Prawo zamówień
publicznych. Procedurę przetargową uruchamia się dla zadań posiadających prawomocną
decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
4. Udział niefinansowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 podlega wycenie rynkowej dokonanej
przez ZDW.

5. Obowiązki inwestora, realizującego zadania w trybie DIS określa w szczególności ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)
§5
Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień w trybie DIS, uzaleŜniona jest
od zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie Województwa.
§6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego moŜe
odstąpić od zasad przewidzianych w DIS.

