
 

 

 

 

 

 

Wytyczne w zakresie tablic informacyjnych  

dla zadań dofinansowanych z FDS  

w województwie kujawsko-pomorskim  

 

(wersja 1 z dnia 13.05.2020 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLICE INFORMACYJNE  

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) zarządca drogi zobowiązany jest informować użytkowników dróg 

o realizacji zadania powiatowego/gminnego z udziałem środków Funduszu  

za pośrednictwem tablicy informacyjnej. 

 

1. Tablica powinna zawierać następujące informacje: 

a) nazwa Funduszu, 

b) nazwa zadania objętego dofinansowaniem, 

c) kwota udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu. 

 

2. Koszt wykonania i montażu tablicy w ramach zadania jest kosztem kwalifikowanym 

inwestycji, pod warunkiem, że został on wskazany w harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji zadania we wniosku o dofinansowanie. 

 

3. Tablica winna być zamontowana przed złożeniem końcowego rozliczenia zadania. 

Dokumenty potwierdzające zamieszczenie tablicy należy dostarczyć wraz  

z rozliczeniem końcowym dofinansowywanego zadania. 

 

4. Tablica jest umieszczana na/przy drodze realizowanej w ramach zadania objętego 

dofinansowaniem, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania zadania  

do użytkowania. W okresie tym musi pozostawać niewrażliwa na działanie warunków 

atmosferycznych, a w przypadku utraty czytelności, Beneficjent zapewnia stosowną 

konserwację i odnowienie, na własny koszt. 

 

5. Tablica informacyjna powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla wszystkich 

użytkowników drogi na początku lub/i końcu inwestycji. Dla inwestycji o długości 

odcinka powyżej 1 km zalecane jest aby tablice były zamontowane na początku i końcu 

realizowanego odcinka drogi. 

 

6. Tablica informacyjna powinna znajdować się w granicach pasa drogowego oraz być 

umieszczona w miejscu widocznym dla wszystkich użytkowników drogi.  

 

7. Tablica nie może zostać umiejscowiona na elementach infrastruktury obcej oraz  

na takiej, która nie stanowi samodzielnych elementów infrastruktury towarzyszącej 

inwestycji drogowej, wyodrębnionych dla montażu przedmiotowej tablicy.  

 



8. Minimalne wymiary tablicy wynoszą: 

a) dla wysokości: 0,8 m, 

b) dla szerokości: 1,2 m.  

 

9. Mając na celu poprawienie czytelności tablicy Beneficjent może stosować zwiększone 

wymiarowanie niż wskazane powyżej z zachowaniem proporcji wysokości  

do szerokości w stosunku 2:3.  

 

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania powyższych wytycznych oraz uzgodnienia 

wzoru tablicy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, według wskazań ministra właściwego  

do spraw transportu w tym zakresie.  


