
Zarządzenie Nr 13 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 
 

Na podstawie § 4 załącznika do zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w 
sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Ministra 
Infrastruktury Nr 3, poz. 8 i Nr 7 poz. 28) zarządza się, co następuje:  

§ 1 
W celu rozpatrywania prawidłowości przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 
nowobudowanych lub przebudowywanych dróg krajowych realizowanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, powołuje się, przy Generalnym Dyrektorze Dróg 
Krajowych i Autostrad, Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, zwaną dalej „KOPI”. 

§ 2 
1. Zadaniem KOPI jest:  
1) ocena i opiniowanie:  

a) studiów techniczno-ekonomicznych odcinków dróg krajowych, 
b) koncepcji programowych odcinków dróg krajowych lub materiałów do decyzji o 

ustaleniu lokalizacji drogi 
pod względem prawidłowości: rozwiązań technicznych, ochrony środowiska i dóbr kultury, 
określenia kosztów oraz efektywności ekonomicznej inwestycji. 
2) przyjęcie ustaleń dotyczących przebiegu i parametrów technicznych drogi.   

2. Przedsięwzięcia inwestycyjne przed rozpatrzeniem na posiedzeniu KOPI są rozpatrywane 
wstępnie we właściwym oddziale GDDKiA przez Zespół Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych, powołany przez dyrektora oddziału. 

§ 3 
 1. W posiedzeniach KOPI biorą udział:  
1) członkowie stali : 

a) przewodniczący KOPI – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad nadzorujący pracę Biura Przygotowania Inwestycji, 

b) zastępca przewodniczącego KOPI – dyrektor Biura Przygotowania Inwestycji, 
c) zastępca przewodniczącego KOPI – dyrektor Biura Studiów, 
d) sekretarz KOPI – pracownik Wydziału Dokumentacji,   
e) członek KOPI – dyrektor Biura Realizacji Inwestycji, 
f) członek KOPI – naczelnik Wydziału Dokumentacji, 
g) członek KOPI – naczelnik Wydziału ds. Środowiska, 
h) członek KOPI – naczelnik Wydziału Mostów, 

2) członkowie niestali:  
a) naczelnik Wydziału Nieruchomości,  
b) naczelnik Wydziału Ruchu, 

3) przedstawiciele  centrali GDDKiA zaproszeni przez członków KOPI, 
4) przedstawiciele właściwych oddziałów GDDKiA, 
5) projektanci opracowujący dokumentację.  
 
2. Na posiedzenia KOPI zapraszani są przedstawiciele organów administracji samorządowej i 

rządowej oraz instytucji bezpośrednio zainteresowanych ocenianym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym a także eksperci i rzeczoznawcy, w tym również spoza resortu 
infrastruktury, jeżeli prezentują opinie w sprawie omawianej na posiedzeniu. 

§ 4 
W przypadku posiedzenia KOPI poprzedzonego wizytą w terenie, za jej organizację 
odpowiada właściwy oddział GDDKiA, zapewniając w szczególności obecność projektanta. 



§ 5 
Przewodniczący:  
1) za pośrednictwem sekretarza KOPI: 

a) wyznacza termin posiedzenia KOPI, 
b) ustala przedmiot obrad, 
c) ustala skład osobowy posiedzenia, 
d) ustala porządek obrad w tym celowość i program wizyty w terenie, 
e) zleca ewentualne opracowanie opinii, analiz itp. na koszt GDDKiA, 

2) przewodniczy posiedzeniu KOPI, 
3) akceptuje, przyjmowane podczas posiedzenia, ustalenia KOPI.   

§ 6 
W przypadku nieobecności przewodniczącego KOPI, posiedzeniu przewodniczy zastępca. 

§ 7 
Sekretarz KOPI sporządza protokół z posiedzenia KOPI zawierający w szczególności: 

1) opis sprawy, 
2) ustalenia KOPI, 
3) uchwałę KOPI. 

 
§ 8 

Uchwałę KOPI dotyczącą rozpatrywanego opracowania, zawartą w protokole z posiedzenia 
KOPI zatwierdza, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, po podpisaniu protokołu 
przez obecnych na posiedzeniu stałych członków KOPI.  

§ 9 
Prace związane z działalnością KOPI prowadzi Wydział Dokumentacji Biura Przygotowania 
Inwestycji GDDKiA. 

§ 10 
Koszty wynikające z działalności KOPI pokrywane są przez centralę Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

§ 11 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad: 
Dariusz Skowroński 

 


