
Uchwała Nr XXIV/179/2021 

Rady Powiatu Mławskiego  

z dnia 25 marca 2021 roku 

 

 

 

w sprawie złożenia wniosków przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na przejściach dla pieszych. 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę  na złożenie wniosków do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie o 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych na drogach powiatowych zlokalizowanych w gminach powiatu 

mławskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

2. Środki na  realizację zadań, o których mowa w ust.1 pochodzić będą ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych. 

 

3. Wkład własny w postaci środków pieniężnych, o których mowa w ust. 2  nie będzie 

obejmował środków pochodzących z budżetu państwa lub pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

 

4. Przystąpienie do realizacji zadań, o których mowa  w ust. 1 nastąpi po zakwalifikowaniu 

ich do dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego 

         

   Jan Łukasik 

 

 

 



                                                          Uzasadnienie  

 

      Wojewoda Mazowiecki dnia 9 marca ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem 

dofinansowania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 

pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

        Przedmiotem wniosku może być zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pieszych na przejściach dla pieszych lub w obszarze oddziaływania istniejących lub 

projektowanych przejść dla pieszych. 

Dopuszcza się zgłoszenie większej liczby przejść wyłącznie w przypadku, gdy zostaną 

spełnione łącznie poniższe warunki: 

- przejścia dla pieszych zlokalizowane są w obrębie jednego skrzyżowania (liczba przejść 

nie może być wówczas większa niż liczba wlotów do skrzyżowania), 

- wnioskodawca jest właściwym zarządcą co najmniej jednej drogi zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2) na której zlokalizowane 

jest przejście, 

- wszystkie przejścia dla pieszych w ramach jednego zadania są realizowane w ramach jednej 

formule.  

       Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu 

złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu. powiaty ziemskie 

mogą złożyć maksymalną liczbę wniosków równą liczbie gmin w powiecie.  

       W takim przypadku każdy składany wniosek musi dotyczyć innej gminy z terenu danego 

powiatu. Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do 

realizacji w ramach FRD, mogą otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości do 80 % 

kosztów kwalifikowanych zadania, w kwocie nie większej niż 200 000,00 zł na jedno 

przejście dla pieszych, przy czym przewidywany minimalny poziom dofinansowania zadania 

wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków o dofinansowanie 
upływa w dniu 8 kwietnia 2021 r. 
 

 

 


