Załącznik do Uchwały Nr 3289/206/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.11.2012r.

PROGRAM ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PROGRAM WID 2013
A.

ZAŁOŻENIA
1. PROGRAM WID 2013 dotyczy zadań prowadzonych na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd
Województwa Śląskiego, współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. PROGRAM WID 2013 dotyczy zadań planowanych do realizacji w 2013 r. oraz w przypadku zadań projektowych 2-letnich
w 2013 i 2014 r.
3. Stronami współpracy są Województwo Śląskie oraz Gminy i/lub Powiaty Województwa Śląskiego.
4. Program dotyczy zadań projektowych i budowlanych o obszarach:
a. skrzyżowania,
b. chodniki, ciągi pieszo-rowerowe,
c. zatoki autobusowe,
d.

sygnalizacje świetlne.

5. Program może dotyczyć zadań projektowych lub budowlanych w obszarze drogi (lub jezdnie).
6. Zadania zgłaszane są do PROGRAMU WID 2013 przez Gminy i/lub Powiaty.
7. Szacunkowa wartość brutto jednego zadania zgłoszonego do PROGRAMU WID 2013, za wyjątkiem zadań dotyczących
skrzyżowań, nie powinna przekraczać 1.500.000 zł. Dla zadania o większej wartości szacunkowej należy wydzielić etapy
możliwe do zrealizowania w 2013 r. o wartości do 1.500.000 zł.
8. Dopuszcza się możliwość realizacji zadań projektowych w cyklu 2 letnim.
9. Środki finansowe na realizację zadań pochodzić będą z budżetu Województwa Śląskiego oraz budżetów Gmin i/lub
Powiatów, w przypadku zadań 2 letnich posiadanie środków przez Gminę i/lub Powiat powinno być potwierdzone przez ujęcie
zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
10. Inwestorem zadań realizowanych w ramach PROGRAMU WID 2013 będzie Gmina lub Powiat, któremu Województwo Śląskie
powierzy zadanie do prowadzenia stosownym porozumieniem.
11. Dopuszcza się realizację zadania budowlanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, za jego zgodą, w przypadku
zadań o znacznym stopniu złożoności gdy Gmina i/lub Powiat nie dysponuje zasobami pozwalającymi na jego prowadzenie.
B. USTALENIA FINANSOWE
1. Minimalny poziom finansowania PROGRAMU WID 2013 ze środków własnych Województwa Śląskiego wynosi 7.000.000 zł.
2. Minimalny udział procentowy Gminy i/lub Powiatu w finansowaniu zadania objętego PROGRAMEM WID 2013 wynosi:
a. projekty – 100 %,
b. skrzyżowania – 20 % (łącznie dla wszystkich kategorii dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką),
c. chodniki, ciągi pieszo-rowerowe – 40 %,
d. zatoki autobusowe – 40 %,
e.

sygnalizacje świetlne – 40 %,

f.

przebudowa lub remont drogi wojewódzkiej w przypadku gdy wynika z projektu budowlanego i jest niezbędny dla
wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego – 10 %.

C. ZGŁASZANIE WNIOSKÓW O UJĘCIE ZADAŃ W PROGRAMIE WID 2013
1. W terminie do 11 stycznia 2013 r. Gminy i/lub Powiaty zgłaszają wnioski o ujęcie zadań w PROGRAMIE WID 2013 (decyduje
data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). Wnioski winny być adresowane na Wydział
Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
2. Wniosek dotyczący zadania projektowego, stanowiący załącznik nr 1 do PROGRAMU WID 2013, powinien zawierać:

a. szczegółową lokalizację przedsięwzięcia objętego projektem, w przypadku chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego opis
miejsca początkowego i końcowego wraz z długością odcinka chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego,
b. zakres rzeczowy planowanego zadania projektowego obejmujący elementy składowe dokumentacji określone zgodnie
z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach umieszczonymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl,
c. mapę sytuacyjno-poglądową obrazującą lokalizację zadania,
d. informację z wstępnego rozeznania spraw związanych z własnością nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod
inwestycję będącą przedmiotem projektu i wstępne określenie trybu uzyskania zgody na realizację inwestycji (ZRID czy
pozwolenie na budowę),
e. miesięczny harmonogram jego realizacji,
f. prognozowane koszty brutto, uwzględniające wytyczne opracowania dokumentacji umieszczone na stronie internetowej
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach www.zdw.katowice.pl, a w przypadku zadań 2-letnich planowany podział
kosztów na lata 2013 i 2014,
g. oświadczenie o zabezpieczeniu w 2013 r. w budżecie Gminy i/lub Powiatu środków finansowych na realizację zadania
w wysokości 100 % prognozowanych kosztów, a przypadku zadań 2-letnich oświadczenie o zamiarze ujęcia zadania
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku uwzględnienia zadania w PROGRAMIE WID,
h. oświadczenie o podjęciu się prowadzenia zadania przez Gminę lub Powiat,
i. dla projektu budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego oświadczenie, że w przypadku stwierdzenia przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach konieczności opracowania projektu przebudowy lub remontu drogi wojewódzkiej
na odcinku projektowanego chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego Gmina lub Powiat zabezpieczy w budżecie środki
finansowe na jego opracowanie w wysokości 100 % prognozowanych kosztów.
3. Wniosek dotyczący zadania budowlanego, stanowiący załącznik nr 2 do PROGRAMU WID 2013, powinien zawierać:
a. zakres rzeczowy (szczegółowa lokalizacja, w przypadku chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego opis miejsca
początkowego i końcowego wraz z długością odcinka chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego),
b. mapę sytuacyjno-poglądową obrazującą lokalizację zadania,
c. kopię pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, kopię wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej lub oświadczenie, że Gmina i/lub Powiat dokona zgłoszenia budowy lub wykonania
robót budowlanych,
d. miesięczny harmonogram jego realizacji,
e. prognozowane koszty brutto (należy uwzględnić i wymienić koszty robót budowlanych, nadzorów, aktualizacji
kosztorysów oraz inne właściwe dla danego zamierzenia), w przypadku gdy posiadany projekt budowy chodnika lub
ciągu pieszo-rowerowego przewiduje przebudowę lub remont drogi wojewódzkiej na odcinku planowanej budowy
chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego podać należy prognozowane koszty brutto w rozbiciu na koszty budowy chodnika
lub ciągu pieszo-rowerowego oraz koszty przebudowy lub remontu drogi wojewódzkiej,
f. oświadczenie o zabezpieczeniu w 2013 r. w budżecie Gminy lub Powiatu środków finansowych na realizację zadania
w wysokości co najmniej:
• 20 % prognozowanych kosztów dla zadań dotyczących skrzyżowań,
• 40 % prognozowanych kosztów dla zadań dotyczących budowy zatok autobusowych,
• 40 % prognozowanych kosztów dla zadań dotyczących budowy sygnalizacji świetlnych,
• 40 % prognozowanych kosztów dla zadań dotyczących budowy chodników lub ciągów pieszo - rowerowych oraz
10 % prognozowanych kosztów przebudowy lub remontu drogi na odcinku planowanej budowy chodnika lub ciągu
pieszo-rowerowego, w przypadku gdy jest konieczna,

g. oświadczenie o podjęciu się prowadzenia zadania przez Gminę lub Powiat lub, w przypadku zadań o znacznym stopniu
złożoności, oświadczenie Gminy lub Powiatu, że nie dysponuje zasobami pozwalającymi na jego prowadzenie wraz
ze zgodą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na prowadzenie zadania.
D. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1. Każdy wniosek musi zawierać wszystkie elementy wymienione w części C pkt. 2 lub pkt. 3. Stwierdzenie w którejkolwiek
pozycji braku oczekiwanych danych spowoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.
2. Ocena formalna przeprowadzana jest w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
3. Wnioski dotyczące zadań projektowych:
a. po dokonaniu oceny formalnej Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego niezwłocznie sporządzi listę
zadań wskazanych w złożonych kompletnych wnioskach,
b. lista zadań wskazanych w złożonych kompletnych wnioskach przekazana zostanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach w celu, w terminie do 2 tygodni:
•

potwierdzenia zasadności opracowania projektu,

•

potwierdzenia zgodności wskazanych przez Gminę lub Powiat elementów składowych dokumentacji
z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich,



potwierdzenia braku kolizji z zadaniami przygotowywanymi lub planowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

c. po uzyskaniu oceny Zarządu Dróg Wojewódzkich zostanie przygotowana lista zadań zawierająca propozycję ujęcia lub
nieujęcia zadania w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 r., która
zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa Śląskiego w celu akceptacji zadań do umieszczenia w Planie
rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 r. W przypadku zadań 2-letnich
wymagane jest uwzględnienie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i/lub Powiatu oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego.
d. umieszczenie zadania w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 r.
zaskutkuje zawarciem z Gminą i/lub Powiatem umowy o udzieleniu przez Gminę i/lub Powiat pomocy na realizację
zadania oraz porozumienia powierzającego Gminie i/lub Powiatowi prowadzenie zadania.
4. Wnioski dotyczące zadań budowlanych:
a. po dokonaniu oceny formalnej Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego niezwłocznie sporządzi listę
rankingową zadań wskazanych w złożonych kompletnych wnioskach,
b. lista zadań wskazanych w złożonych kompletnych wnioskach przekazana zostanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach w celu, w terminie do 2 tygodni:
• potwierdzenia zasadności realizacji zadania w 2013 r.,
• potwierdzenia braku kolizji z zadaniami przygotowywanymi lub planowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
c. po uzyskaniu oceny Zarządu Dróg Wojewódzkich zadania wskazane w złożonych kompletnych wnioskach umieszczone
zostaną na liście rankingowej według wysokości zgłoszonego przez Gminę i/lub Powiat procentowego dofinansowania.
W przypadku równych udziałów procentowych, o których mowa w części B pkt. 2, o wyższej pozycji na liście
zadecyduje w pierwszej kolejności fakt, że pozwolenie na realizację zadania traci ważność w 2013 r. W innych
przypadkach brany będzie pod uwagę średni dobowy ruch pojazdów (sdr) w 2010 r. Wyższe miejsce na liście zajmie
zadanie dotyczące odcinka drogi wojewódzkiej, na której średni dobowy ruch pojazdów (sdr) w 2010 r. był wyższy,
d. lista rankingowa przedstawiona zostanie Zarządowi Województwa Śląskiego w celu akceptacji zadań do umieszczenia
w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 r. w ramach dostępnej puli
środków finansowych, o której mowa w części B pkt. 1,

e. umieszczenie zadania w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 r.,
w przypadku zadań prowadzonych przez Gminę i/lub Powiat, zaskutkuje zawarciem z Gminą i/lub Powiatem umowy
o udzieleniu przez Gminę i/lub Powiat pomocy na realizację zadania oraz porozumienia powierzającego Gminie i/lub
Powiatowi prowadzenie zadania, a w przypadku zadań prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
zaskutkuje zawarciem z Gminą i/lub Powiatem umowy o udzieleniu przez Gminę i/lub Powiat pomocy na realizację
zadania.
f. zadania budowlane nie ujęte, ze względu na wyczerpanie środków, w Planie rzeczowo-finansowym inwestycji
i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 r. stanowić będą listę rezerwową,
g. w przypadku wystąpienia rezerwy lub dodatkowych środków w budżecie Województwa Śląskiego w 2013 r. Zarząd
Województwa Śląskiego ponownie rozważy możliwość ujęcia w Planie zadań z listy rezerwowej.
E. USTALENIA KOŃCOWE
1. Zadania budowlane zgłoszone po 11 stycznia 2013 r., które przejdą pozytywnie ocenę formalną, po spełnieniu warunków
określonych w części D pkt. 4 mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej w przypadku, gdy ich realizacja jest możliwa
do końca 2013 r., co winno zostać wykazane w harmonogramie, wymienionym w części C pkt 3 lit. d.
2. W przypadku zadań o wartości szacunkowej przewyższającej 1.500.000 zł, za wyjątkiem skrzyżowań, których dalszy podział
na etapy jest technicznie niemożliwy lub ekonomicznie i technicznie nieuzasadniony, a dla których Gminy i/lub Powiaty
wskażą udział procentowy w ich finansowaniu przekraczający 40 %, decyzje odnośnie ujęcia takich zadań w Planie zostaną
podjęte indywidualnie w miarę posiadanych środków finansowych.

Załącznik nr 1
do PROGRAMU WID 2013

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA PROJEKTOWEGO
W PROGRAMIE ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PROGRAM WID 2013
1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Tytuł zadania: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………
3. Szczegółowa lokalizacja przedsięwzięcia objętego projektem ………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…............
4. Zakres rzeczowy planowanego zadania (wymienić elementy składowe dokumentacji określone zgodnie z wytycznymi Zarządu
Dróg

Wojewódzkich

w

Katowicach

umieszczonymi

na

stronie

internetowej

www.zdw.katowice.pl)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Wstępne określenie trybu uzyskania zgody na realizację inwestycji (ZRID czy pozwolenie na budowę) …………………………..
6. Informacja z wstępnego rozeznania spraw związanych z własnością nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod inwestycję
będącą przedmiotem projektu ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
7. Prognozowane koszty brutto, uwzględniające wytyczne opracowania dokumentacji umieszczone na stronie internetowej
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach www.zdw.katowice.pl ……………………………………………………………………..
8. Planowany podział kosztów:
F. Rok 2013 ………………….
G. Rok 2014 ……………………
Załączniki (należy zaznaczyć załączniki składane razem z wnioskiem):
1.

mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację zadania,

2.

miesięczny harmonogram realizacji zadania,

3.

oświadczenie o zabezpieczeniu w 2013 r. w budżecie środków finansowych na realizację zadania
w wysokości 100 % prognozowanych kosztów,

4.

dla zadań 2-letnich oświadczenie o zamiarze ujęcia zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku
uwzględnienia zadania w PROGRAMIE WID,

5.

oświadczenie o podjęciu się prowadzenia zadania,

6.

dla dla projektu budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego oświadczenie, że w przypadku stwierdzenia przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach konieczności opracowania projektu przebudowy lub remontu drogi wojewódzkiej na
odcinku projektowanego chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego Gmina/Powiat zabezpieczy w budżecie środki
finansowe na jego opracowanie w wysokości 100 % prognozowanych kosztów.

………………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………..
podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2
do PROGRAMU WID 2013

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA BUDOWLANEGO
W PROGRAMIE ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PROGRAM WID 2013
1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Tytuł zadania: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………
3. Zakres rzeczowy zadania ( szczegółowa lokalizacja zadania)…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…............
4. Prognozowane koszty brutto (należy uwzględnić i wymienić koszty robót budowlanych, nadzorów, aktualizacji kosztorysów
oraz inne właściwe dla danego zamierzenia) ……………………………………………
5. Prognozowane koszty brutto w przypadku budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową lub remontem
drogi wojewódzkiej:
a. budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego ………………………….…
b. przebudowa lub remont drogi wojewódzkiej …………………………………
Załączniki (należy zaznaczyć załączniki składane razem z wnioskiem):
7.

mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację zadania,

8.
9.

kopia pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) lub decyzji ZRID lub
złożonego wniosku
oświadczenie, że dokonane zostanie zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

10.

miesięczny harmonogram realizacji zadania,

11.

oświadczenie o zabezpieczeniu w 2013 r. w budżecie środków finansowych na realizację zadania
w wysokości …………….% prognozowanych kosztów zadania,

12.

13.

oświadczenie o zabezpieczeniu w 2013 r. w budżecie środków finansowych w wysokości 10 % prognozowanych
kosztów przebudowy lub remontu drogi na odcinku planowanej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego,
oświadczenie o podjęciu się prowadzenia zadania,

14. dl oświadczenie, że wnioskodawca nie dysponuje zasobami pozwalającymi na prowadzenie zadania wraz ze zgodą
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na prowadzenie zadania.

………………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………..
podpis osoby upoważnionej

