
 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. 

 

O programie 

Jak już informowaliśmy poprzednio, w mijającym  roku Wojewoda Małopolski ogłosił w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 2 nabory wniosków na dofinansowanie w 2021 

r. zadań powiatowych oraz zadań gminnych, mających na celu wyłącznie poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Głównym 

celem programu jest zwiększenie ochrony pieszych uczestników ruchu oraz stworzenie 

bezpiecznej infrastruktury drogowej dedykowanej w szczególności ochronie pieszych. 

Dofinansowanie ze środków Programu wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Powiat Limanowski w każdym z naborów złożył maksymalną przewidzianą dla powiatów 

liczbę wniosków tj. po trzy w każdym naborze. Obecnie w toku realizacji znajdują się 3 zadania 

ujęte w naborze I. Ze względu na wystąpienie niekorzystnych uwarunkowań, związanych 

przede wszystkim z brakami materiałów oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 

konieczne było zawarcie aneksów do umów, urealniających  warunki realizacji w zakresie 

terminowym. 

NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA ZOSTAŁY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO 

FUNDUSZU CELOWEGO PN: 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 

W ramach I naboru –realizowane są następujące przedsięwziecia: 

1)  „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna - 

Hucisko    w obszarze oddziaływania w km od 4+762 do 4+878 (w tym przejście dla pieszych 

w km 4+820 ) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski” 

 

       



 

 
 

 

– wartość całkowita                               92 435,34  zł 

- wartość dofinansowania                      71 389,00  zł 

- termin zakończenia realizacji              30.04 2022 r 

 

 

2)   „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K   

Limanowa - Kamienica w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+401,55 w 

miejscowości Limanowa , miasto Limanowa, powiat limanowski „ 

 

 

         
 

 

 

 



 
 

 

  

– wartość całkowita                               128 415,27 zł 

- wartość dofinansowania                      98 253,00   zł 

- termin zakończenia realizacji              30.04 2022 r. 

 

 

3) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  nr 1610 K Świdnik - Limanowa 

w obszarze oddziaływania w km od 3+684 do 3+709 (w tym przejście dla pieszych w km 

3+690,55 ) w miejscowości Łukowica, gmina Łukowica, powiat limanowski” 

      

 

 



 

 

 

– wartość całkowita                               118 627,12 zł 

- wartość dofinansowania                      58 409,00   zł 

- termin zakończenia realizacji              30.04 2022 r. 

 

W ramach I naboru /uzupełniającego/ - Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie  

                ( również w wysokości 80 % kosztów) na realizację następujących zadań: 

1)  „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  nr 1610K Świdnik - 

Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 10+408 do 10+608(w tym przejście dla 

pieszych w km 10+508) w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, powiat 

limanowski” ( przejście w rejonie szkoły w m. Siekierczyna ) 

 

 

– wartość całkowita                               108 531,00 zł 

- wartość dofinansowania                      86 824,00   zł 

- termin zakończenia realizacji              30.04 2022 r. 

 

 

 

 

 



2)  

 „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - 

Chełmiec w obszarze oddziaływania w km od 6+689 do 6+889 (w tym przejście dla 

pieszych w km 6+789 ) w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, powiat 

limanowski” ( przejście w rejonie kościoła w m. Pisarzowa ) 

 

– wartość całkowita                               108 585,00 zł 

- wartość dofinansowania                        86 868,00 zł 

- termin zakończenia realizacji               23.07 2022 r. 

 

 

3)  

Zadanie nr 3. „ „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 

K Limanowa - Chełmiec w obszarze oddziaływania w km od 10+419 do 10+619 (w 

tym przejście dla pieszych w km 10+519 ) w miejscowości Męcina, gmina Limanowa, 

powiat limanowski” ( przejście w rejonie kościoła w m. Męcina ) 

 

– wartość całkowita                               115 608,00 zł 

- wartość dofinansowania                        92 486,00 zł 

- termin zakończenia realizacji              23.07 2022 r. 

 

Na realizacje w/w zadań, zawarte zostały stosowne umowy z wykonawcą wyłonionym w 

procedurze przetargowej. Ze względu na trwający okres zimowy, prace budowlane zostaną 

rozpoczęte z chwila pojawienia się stabilnych korzystnych warunków atmosferycznych. 

Termin ich zakończenia określony w umowach to 23 lipiec 2022 r. 

Informacje dotyczące realizacji wszystkich wymienionych powyżej zadań, będą 

aktualizowane na bieżąco, wraz z ich postępem.  

 


