KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW

RM-111-97-17

UCHWAŁA

NR 91/2017

RADY MINISTRÓW

z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę

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 fmansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:
września

§l. W uchwale nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8
ustanowienia programu wieloletniego pod
2014-2023 (z

perspektywą

nazwą

2015 r. w spraw1e

"Program Budowy Dróg Krajowych na lata

do 2025 r.)", zmienionej

uchwałą

nr 80/2017 z dnia 25 maja

2017 r., w§ 3 ust. l otrzymuje brzmienie:

"1. Ustanawia

się

limit fmansowy wydatków na

realizację

zadań

ujętych

w załączniku nr l 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 l stycznia 2014 r. na poziomie
135 mld zł. ".

§ 2.

Zobowiązuje się

ministra właściwego do spraw transportu do przedłożenia Radzie

Ministrów zmian do "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą
do 2025 r.)"

uwzględniających

postanowienia § l niniejszej

uchwały

w terminie do dnia

31 grudnia 2017 r.

§ 3.
odrębnego

l)

Zobowiązuje

programu

s1ę

ministra

wieloletniego

właściwego

do spraw transportu do opracowania

zapewniającego

dostosowanie

dróg

krajowych

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260
oraz z 20 17 r. poz. 60, 191 , 659, 933, 935 i l 089.

- 2zarządzanych

przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do przenoszerua

nacisku 11,5

t/oś

oraz przygotowania

rozwiązań zabezpieczających

jego finansowanie ze

środków budżetu państwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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