
Pytanie  odpowiedź 

 

Jak należy postępować w wnioskiem, który dotyczy wykonania przejścia dla 

pieszych na drodze wewnętrznej w sytuacji, gdy wnioskodawca złożył 

oświadczenie o zaliczeniu tej drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych 

w ciągu 12 miesięcy.  

 

 

Co do zasady droga powinna zostać najpierw 

zaliczona do kategorii dróg publicznych. Jeżeli 

jednak wojewoda stwierdzi, że dana droga 

posiada parametry właściwe dla odpowiedniej 

kategorii dróg publicznych, to może dopuścić 

takie zadanie do realizacji.  

 

Dofinansowaniu nie powinny jednak podlegać 

zadania na przejściach dla pieszych na drogach 

wewnętrznych, które nie spełniają parametrów 

dróg publicznych.  

 

Czy  elementy uspokojenia ruchu, ułatwiające przekraczanie jezdni tj. przejścia 

dla pieszych z wyspą azylu, przejścia wyniesione, itp., są elementami 

obligatoryjnymi?  

 

Tak, jeżeli z uwarunkowań wynika potrzeba 
zastosowania takiego rozwiązania - zgodnie z 
wytycznymi WR-D-41-3. 
 

Czy w ramach Funduszu mogą być realizowane tylko te inwestycje, które 

przewidują rozwiązania rekomendowane do stosowania, oznaczone ●●●, w 

części 10, wytycznych WR-D-41-3? 

  

Ustawa o RFRD nie rozstrzyga, które 

rozwiązania mają być stosowane i w jakich 

okolicznościach. Do wyboru rozwiązania służą 

wytyczne WR-D-41-3. Decyzję na podstawie 

zawartych w nich kryteriów podejmuje zarządca 

drogi lub działający w jego imieniu projektant.  

 

Obligatoryjne jest natomiast wykonanie 

prawidłowego oświetlenia przejścia dla pieszych 

– chyba że istniejące oświetlenie jest zgodne z 

wytycznymi.  

Czy możliwe jest zastosowanie rozwiązań określonych jako – “●● można 

stosować”? Jeśli tak, to czy prawidłowym będzie objęcie dofinansowaniem 

przejścia zwykłego, w terenie zabudowanym, na drodze o dopuszczalnej 

prędkości 30 lub 40 km/h? 

  

Wybór rozwiązania należy do zarządcy drogi lub 

działającego w jego imieniu projektanta, a 

decyzja o dofinansowaniu do wojewody. 



 

Z przekazanych materiałów wynika, że "oświetlenie jest elementem 

obligatoryjnym i musi być wykonane zgodnie z Wytycznymi - chyba, że 

istniejące oświetlenie spełnia wymagania określone w wytycznych. Jak zatem 

należy podejść do sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej przez 

wnioskodawcę oceny konieczności oświetlenia przejść dla pieszych (pkt 5, 

7 wytycznych) nie zachodzi konieczność wykonania "dodatkowego" oświetlenia 

przejścia dla pieszych?  

 

Jeżeli ocena została przygotowana zgodnie z 

Wytycznymi i w jej efekcie stwierdzono, że 

istniejące oświetlenie odpowiada wymaganiom 

stawianym w Wytycznych, to nie ma konieczności 

wykonywania nowego oświetlenia.  

Czy dopuszczalne jest dofinansowanie zadań polegających jedynie na zmianie 

organizacji ruchu? Jak klasyfikować takie wydatki? 

 

Zgodnie z ustawą o RFRD, realizacja zadania 

wiąże się z wykonaniem prac budowlanych. 

Bieżące utrzymanie nie powinno być 

przedmiotem dofinansowania.  

 

Zdarza się, że gmina chcąca realizować zadanie w obrębie skrzyżowania, musi 

również wykonać przejścia na drodze poprzecznej będącej drogą powiatową.  

Czy takie przejścia powinny być zaliczane do grupy zadań gminnych czy 

powiatowych? 

Jeśli inicjatorem jest gmina, a zadanie jest 
realizowane na drodze gminnej krzyżującej się z 
drogą powiatową, to zadanie należy traktować 
jako gminne.  
 
Jeśli jednak zadanie byłoby w całości 

realizowane przez gminę na drodze powiatowej 

(na podstawie porozumienia), to wówczas jest to 

zadanie powiatowe.  

 


