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U C H WA Ł A N R 1 5 6 / 2 0 1 5
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, zwany dalej „Programem”, stanowiący
załącznik do uchwały.
2. Program jest realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 2. 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw transportu.
2. Wykonawcą Programu jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
drogowe spółki specjalnego przeznaczenia powołane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia
2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136, z późn.
zm.2)) oraz inne podmioty powołane na podstawie art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 641 i 901).
§ 3. 1. Ustanawia się limit finansowy wydatków na realizację zadań ujętych
w załączniku nr 1 i 6 do Programu, finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego,
o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, liczony od dnia 1 stycznia 2014 r. na poziomie
107 mld zł.
2. Ustanawia się limit finansowy wydatków z budżetu państwa przeznaczony dla
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w części 39 – Transport w rozdziale
60011 – Drogi publiczne i krajowe i 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646,
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190
i 1269.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 86,
poz. 720 oraz z 2012 r. poz. 472.
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i Autostrad, liczony od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na poziomie
46,8 mld zł.
3. Przed podjęciem działań dokonywanych w ramach realizacji Programu, w wyniku
których może nastąpić przekroczenie kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest
uzyskanie akceptacji Rady Ministrów.
§ 4. Ustanawia się limit finansowy wydatków na realizację zadań ujętych w załączniku
nr 4 i 5 do Programu, finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego, liczony od dnia
1 stycznia 2014 r. na poziomie 14,5 mld zł.
§ 5. Traci moc uchwała nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015”.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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