PRGiPID, województwo śląskie, 2015/2016; zasady przyznawania punktów kryteria 2, 3 i 5
Uszczegółowienie zasad oceny wniosków w kryteriach 2, 3 i 5 w województwie śląskim,
nabór 2015 r. (realizacja 2016 r.)
w programie wieloletnim „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019
W celu obiektywizacji oceny projektu pod kątem jego zgodności z kryteriami
merytorycznymi 2, 3 i 5, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca
2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na
przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 316 z
późn. zm.) ustala się następujące elementy w poszczególnych kryteriach wpływające na
uzyskaną punktację:
II) Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze
województwa, (0-5 punktów):
1) znaczenie danej drogi dla sieci dróg publicznych:
• droga gminna lub droga powiatowa
połączenie bezpośrednie z 1 drogą wyższego rzędu: 1 pkt,
z 2 lub więcej drogami wyższego rzędu 2 pkt;
2) ponadlokalny charakter drogi:
• w ramach projektu realizowany jest „odcinek graniczny”: 1 punkt
• projekt jest realizowany na terenie więcej niż jednej gminy w przypadku dróg
powiatowych: - 1 punkt;
• projekt jest realizowany na terenie więcej niż jednej miejscowości lub łączy
miejscowości w przypadku dróg gminnych: 1 punkt;
W obu ostatnich przypadkach przy ocenie nie bierze się pod uwagę „odcinków
granicznych”
3) droga spełnia kryteria z art. 6a ustawy o drogach publicznych (droga powiatowa) i 7
(droga gminna): 1 punkt;
III) Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do
instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o
kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków
gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę
infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego (0-7
punktów):
1. dostęp bezpośredni do usług publicznych tu wymienionych: szkoła, przedszkole,
żłobek, biblioteka, dom kultury, instytucja kultury, obiekty sportowe, poczta, ośrodek
zdrowia, szpital, urzędy administracji, wysypisko śmieci, publiczny tj. wyznaczony
przez jst punkt odbioru elektrośmieci, cmentarz komunalny: do 3 - 1 punkt, pow. 3 2 punkty;
2. dostęp bezpośredni do instytucji związanych z realizacją zadań państwa tu
wymienionych: straż gminna (miejska), policja, straż pożarna, graniczna, inspekcja
weterynaryjna, sanitarna, jednostka wojskowa: do 3 - 1 punkt, pow. 3 - 2 punkty;
3. dostęp do lokalnych ośrodków gospodarczych: mali przedsiębiorcy (punkty
przyznawane od 5 siedzib), średni i duzi przedsiębiorcy, targ 0,5 punktu; specjalna
strefa ekonomiczna lub inkubator przedsiębiorczości – 1 punkt,
4. dostępność do obszarów wiejskich: lokalizacja projektu na obszarze oznaczonym jako
wieś osada w bazie GUS: 1 punkt;
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5. obsługa transportu zbiorowego (w tym szkolnego): tzn. czy jest przewoźnik jeżdżący
na zamówieni samorządu z przystankiem przy tej drodze – 0,5 punktu;
V) kontynuacja zadania (0-5 punktów)
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