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Kryteria dopuszczające specyficzne - merytoryczne
(proponowane zmiany)

Kryterium 1. Kategoria i klasa drogi

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy droga będąca przedmiotem projektu

zaliczana jest do kategorii dróg powiatowych lub gminnych oraz posiada lub która w wyniku

realizacji projektu będzie posiadać co najmniej klasę drogi zbiorczej (Z):

• zbiorczej (Z) – dotyczy dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych

lub gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T,

przejściem granicznym, portem lotniczym,

• lokalnej (L) – dotyczy dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych

lub gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z: terminalem

towarowym, centrum lub platformą logistyczną (stanowiącymi element punktowy sieci

TEN-T, jak również zlokalizowanymi poza siecią TEN-T), zintegrowanym centrum

przesiadkowym lub kolejowym dworcem pasażerskim leżącym na sieci TEN-T (jako

infrastruktura dostępowa) oraz istniejącym lub nowym terenem inwestycyjnym (w ramach

projektów komplementarnych CT7 do projektów głównych związanych z terenami

inwestycyjnymi realizowanymi w ramach CT3).



Podstawowe parametry dróg klasy "Z" i klasy "L"*

Parametr Klasa "Z" Klasa "L" 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o 
przekroju jednojezdniowym (m)  

20 12 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
o przekroju jednojezdniowym poza terenem zabudowy  
i nieprzeznaczonym pod zabudowę (m) 

20 15 

Prędkość projektowa drogi  
(km/h) 
 

Poza terenem 
zabudowy 

60,50,40 50,40 

Na terenie zabudowy 60,50,40 40,30 

Szerokość pasów ruchu  3,00 m 2,75 m 

Szerokość pobocza gruntowego  1,00 m 0,75 m 

Wysokość skrajni drogi  4,60 m 
(min. 4,20 m) 

4,50 m 
(min. 3,50 m) 

 * Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie - Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)



Kryteria dopuszczające specyficzne - formalne
(proponowane zmiany)

Kryterium 1. Połączenie z siecią TEN-T

Kryterium weryfikować będzie czy:

• droga gminna/powiatowa zapewnia bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T, to jest:

 zapewnia bezpośrednie połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą

ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze

ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub stanowiąca połączenie z istniejącym

węzłem, albo elementem punktowym sieci lub

 zapewnia bezpośrednie połączenie/dojazd do zintegrowanego centrum

przesiadkowego lub kolejowego dworca pasażerskiego leżącego na sieci TEN-T (jako

infrastruktury dostępowej);

LUB



Kryteria dopuszczające specyficzne - formalne
(proponowane zmiany)

• droga gminna/powiatowa jest pośrednią składową układu drogowego zapewniającego

dostęp do sieci TEN-T, pod warunkiem, że:

 na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanym

a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona

budowa/rozbudowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz

 ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna – o jednym numerze –

rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę

ekspresową lub prowadząca do elementu punktowego sieci);

LUB



Kryteria dopuszczające specyficzne - formalne
(proponowane zmiany)

• droga gminna/powiatowa stanowi bezpośrednie połączenie z elementem punktowym sieci

TEN-T, takim jak: przejście graniczne, port lotniczy, terminal towarowy oraz centrum

logistyczne lub platforma logistyczna;

LUB

• droga gminna/powiatowa stanowi bezpośrednie połączenie z przejściem granicznym,

portem lotniczym, terminalem towarowym oraz centrum logistycznym lub platformą

logistyczną zlokalizowanymi poza siecią TEN-T;



Kryteria dopuszczające specyficzne - formalne
(proponowane zmiany)

LUB

• droga gminna/powiatowa stanowi bezpośrednie połączenie z istniejącymi lub nowymi

terenami inwestycyjnymi.

W przypadku połączenia z drogami w sieci TEN-T, droga gminna/powiatowa nie stanowi

połączenia do dróg, które są planowane do realizacji.

W każdym z powyższych przypadków droga gminna/powiatowa nie stanowi połączenia do

dróg w sieci TEN-T, które są planowane do realizacji.



Kryteria merytoryczne jakościowe
(proponowane zmiany)

Kryterium 3. Funkcje drogi (powiązanie inwestycji drogowej z ważnymi 

elementami układu komunikacyjnego w województwie)

Kryterium premiuje projekty wykazujące poprawę dostępności do poszczególnych elementów

regionalnego układu komunikacyjnego.

W przypadku kumulacji poszczególnych składników kryterium projekt nie może uzyskać

więcej punktów niż maksymalna dopuszczalna ich ilość.

Punktacja w przypadku dostępności do elementów punktowych sieci TEN-T będzie

przyznawana:

• w przypadku dostępności do portu lotniczego przyznawana będzie wyłącznie w przypadku

dróg bezpośrednio prowadzących do portu lotniczego ujętego w załączniku II Wykaz

węzłów sieci bazowej i kompleksowej do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję

nr 661/2010/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG),



Kryteria merytoryczne jakościowe
(proponowane zmiany)

• w przypadku dostępności do przejść granicznych przyznawana będzie wyłącznie

w przypadku dróg bezpośrednio prowadzących do przejścia granicznego ujętego

w załączniku II Wykaz węzłów sieci bazowej i kompleksowej do Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie

unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej

i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG),

• w przypadku dostępności do terminali towarowych przyznawana będzie wyłącznie

w przypadku dróg bezpośrednio prowadzących do terminalu towarowego zdefiniowanego

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia

11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej

sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Tekst mający znaczenie dla

EOG),

• w przypadku dostępności do platformy logistycznej przyznawana będzie wyłącznie

w przypadku dróg bezpośrednio prowadzących do platformy logistycznej zdefiniowanej

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia

11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej

sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Tekst mający znaczenie dla

EOG).



Kryteria merytoryczne jakościowe
(proponowane zmiany)

W przypadku dostępności do elementów punktowych poza siecią TEN-T punktacja będzie

przyznawana wyłącznie w przypadku bezpośredniego połączenia z przejściami granicznymi,

portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (zgodnie

z definicjami wskazanymi w SZOOP).

W przypadku dostępności do terenów inwestycyjnych (istniejących i nowych) punktacja

będzie przyznawana wyłącznie w przypadku bezpośredniego połączenia z terenami

inwestycyjnymi.



Kryteria merytoryczne jakościowe
(proponowane zmiany)

Punktacja w zależności od bezpośredniego połączenia drogi będącej przedmiotem projektu

z:

• autostradą lub drogą ekspresową – 30 pkt.

• elementem punktowym sieci TEN-T (portem lotniczym, przejściem granicznym,

terminalem towarowym, centrum lub platformą logistyczną) – 15 pkt.

• zintegrowanym centrum przesiadkowym lub kolejowym dworcem pasażerskim leżącym

na sieci TEN-T (jako infrastruktura dostępowa) – 10 pkt.

• elementem punktowym poza siecią TEN-T (portem lotniczym, przejściem granicznym,

terminalem towarowym, centrum lub platformą logistyczną) – 5 pkt.

• istniejącym lub nowym terenem inwestycyjnym – 5 pkt.

Punktacja w zależności od bezpośredniego połączenia drogi będącej przedmiotem projektu

z:

• autostradą lub drogą ekspresową – 30 punktów

• portem lotniczym – 15 punktów

• przejściem granicznym – 10 punktów

• terminalem towarowym, centrum lub platformą logistyczną – 10 punktów

• zintegrowanym centrum przesiadkowym lub kolejowym dworcem pasażerskim leżącym

na sieci TEN-T (jako infrastruktura dostępowa) – 10 punktów.
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