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Pani 

Barbara Laskowska 
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72-310 Płoty 

 

 

W nawiązaniu do złożonego w dniu 16.01.2023r. wniosku dotyczącego złożenia 

wniosku o dofinansowanie odnośnie ogłoszonego naboru o dofinansowanie zadań polegających 

na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

informuję jak następuje. 

Wniosek o dofinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji może dotyczyć 

remontów dróg, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z  późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) albo rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124, z 

późn. zm.) Zakres remontu musi uwzględniać wytyczne i standardy dotyczące utrzymania dróg 

samorządowych. Wniosek o dofinansowanie musi spełniać także wymagania określone przez 

Ministra Infrastruktury w dokumencie pn.: Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres 

przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 

Zgodnie z art. 4 pkt. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych poprzez 

remont drogi należy rozumieć wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także 

przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. 

Mając na uwadze zapis art. 4 pkt. 17 i 18 ww. ustawy informuję, że wspomniana przez 

Panią droga gminna w m. Czarne wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej na budowę 

drogi, a nie na przeprowadzenie jej remontu.  

Reasumując powyższe informuję, że z uwagi na wytyczne ogłoszonego naboru oraz 

obowiązujące przepisy prawne  wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie. 

 

 

 

Z poważaniem, 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 


