Zestawienie pytań:
1. Czy w przypadku realizacji zadania polegającego na przebudowie/budowie przejścia dla
pieszych przy wylocie ze skrzyżowania dopuszczalnym będzie przebudowa/rozbudowa całego
skrzyżowania w ramach strefy oddziaływania;
Wykonywanie robót budowlanych możliwe jest w ramach strefy oddziaływania przejścia w ramach
przyznanego limitu na dane przejście.
2. W związku z powyższym pytaniem, czy dopuszczalnym będzie objęcie dofinansowaniem także
stref oddziaływania na drogach wyższej/niższej kategorii w przypadku zawarcia ww.
porozumienia;
W przypadku przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej lub gminnej z drogą wojewódzką
lub krajową – tak.
3. W związku z powyższym pytaniem, czy dopuszczalnym będzie przebudowa/budowa przejścia
dla pieszych wraz ze strefą oddziaływania na drodze wojewódzkiej, jeżeli przebiega ona przez
teren gminy lub powiatu (wnioskodawcy) a przejście dla pieszych objęte wnioskiem nie jest
zlokalizowane na skrzyżowaniu z drogą gminna lub powiatową?
Nie.
4. Czy dopuszcza się możliwość przekazania do realizacji przebudowy/budowy/rozbudowy
przejścia dla pieszych wraz ze strefą oddziaływania pomiędzy ustawowymi zarządcami dróg,
w formie porozumienia na podstawie art. 19 ust 4 w zw. z art. 25 ust 2 ustawy o drogach
publicznych.
Obowiązują takie same zasady, jak w przypadku naboru wniosków na dofinansowanie zadań
powiatowych i gminnych.
5. Czy kosztem kwalifikowanym może zostać uznany, w zakresie oddziaływania przejścia oraz
w granicach pasa drogowego:
1) remont ciągów pieszych i rowerowych, jeśli będą stanowił element robót budowlanych
polegających w przeważającym zakresie na przebudowie/budowie przejścia dla
pieszych/drogi i na taki zakres zostanie wydany dokument stanowiący podstawę prawną
realizacji zamierzenia budowlanego;
W pkt 3.2 ppkt 2 wytycznych nie przewidziano remontu. Ponadto, w przepisach technicznobudowlanych nie funkcjonuje pojęcie „ciągu”. Należ posługiwać się terminem „ścieżka pieszorowerowa”.
2) przebudowa jezdni/remont nawierzchni w przypadku jej złego stanu technicznego;
3) usunięcie kolizji z sieciami;
4) przebudowa skrzyżowania/ zatoki autobusowej / przystanku, w przypadku realizacji przejść
dla pieszych;
5) budowa/przebudowa sieci;
6) osłon przeciwhałasowych;
7) tablica informująca o prędkości/ fotoradar
8) oświetlenie uliczne,
9) dokumentacja projektowa/organizacja ruchu nadzór inwestorki (jeśli wymaga)
10) monitoring przejścia dla pieszych / drogi;
Dla pkt 2-10 - tak, z wyłączeniem remontu.

11) czy także przejścia nadziemne objęcia dofinansowaniem.
Odpowiedź znajduje się w pkt. 1 Wytycznych:
Zadania nie dotyczą:
b)
przejść bezkolizyjnych w postaci wiaduktów i tuneli dla pieszych
6. Czy w przypadku stwierdzenia niewykonania elementu obligatoryjnego lub niezgodnie
z wytycznymi/przepisami, zwrotowi podlega całość przyznanego dofinansowania czy jednie
część w zakresie obejmującym ww. element;
Elementy obligatoryjne muszą zostać wykonane. Ich brak oznacza, że zrealizowano inne zadanie niż to,
którego dotyczy dofinansowanie. W przypadku odstępstw, istotna jest skali odejścia od pierwotnego
projektu dołączonego do umowy o dofinansowanie. Zależnie od zakresu wprowadzonych zmian można
mówić o wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem, które powinno skutkować koniecznością zwrotu
całości lub części przyznanego dofinansowania. W przypadku „mniejszych” nieprawidłowości może być
problem z ustaleniem w jakim zakresie kwotowym powinien nastąpić częściowy zwrot.
7. Czy dla zadań związanych z przejściem obowiązują przyjęte dla zadań wytyczne dla tablic
informacyjnych, w przypadku wykonywania samego przejścia - umieszczenie 2 tablic może
stanowić problem;
Co do zasady ustawienie tablic jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa. Należy śledzić kwestie
regulacji w tej sprawie.
8. Czy program przewiduje możliwość przebudowy przejść dla pieszych wykonanych w ramach
zadań powiatowych i gminnych dotyczących remontu, przebudowy lub budowy dróg, w czasie
obowiązywania trwałości projektu;
Ustawa o RFRD nie przewiduje okresu trwałości projektu. Możliwa jest realizacja inwestycji, na której
wcześniej realizowano zadanie w ramach FDS, przy czym beneficjent sam musi określić ryzyko związane
m.in. z możliwością utraty gwarancji.
9. Czy planowana realizacja zadań, w ramach składanego wniosku o dofinansowanie zadania
może przekraczać 12 miesięcy (zadania wieloletnie) w przypadku zadań w formule zaprojektuj
i wybuduj.
Co do zasady zadania powinny mieć charakter jednoroczny, ale w wyjątkowych sytuacjach wojewoda
może wydłużyć termin zakończenia realizacji zadania.

