
KOD TERYT JEDNOSTKI Należy wpisać kod TERYT samorządu terytorialnego wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju.

NAZWA JEDNOSTKI S. T. - 

wnioskodawca 
Należy wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego.

PRIORYTET WNIOSKU
Wnioskodawca zobowiązany jest nadać każdemu zadaniu odrębną kategorię ważności (priorytet) – od  numeru 1 (najważniejsze zadanie lub w przypadku 

złożenia tylko 1 wniosku), kolejno, aż do ostatniego zadania o najniższej ważności (numer ustalony dla tego zadania będzie tożsamy z liczbą złożonych 

wniosków). 

NAZWA ZADANIA

Należy wskazać nazwę zadania poprzez:

- wskazanie rodzaju robót tj. budowa, rozbudowa lub przebudowa,

- wpisanie nazwy miejscowości, w której zlokalizowane jest lub będzie przejście dla pieszych objęte wnioskiem (jeżeli zadanie zlokalizowane jest w większej 

liczbie miejscowości, należy wymienić je wszystkie), (obligatoryjne!),

- wpisanie nazwy ulicy (ulic), na której zlokalizowane jest istniejące lub będzie zlokalizowane projektowane przejście dla pieszych (jeżeli zadanie obejmuje 

większą liczbę przejść, należy wymienić wszystkie nazwy ulic) - jesli dotyczy,

- wpisanie numeru drogi (dróg), o którym mowa w art. 10 ustawy o drogach publicznych, w formacie:

• 000000N – dla drogi gminnej,

• 0000N – dla drogi powiatowej. 

POCZĄTEK REALIZACJI ZADANIA
Należy określić termin realizacji zadania poprzez wybranie z listy miesiąca, w którym planowane jest rozpoczęcie zadania (UWAGA! rozpoczęcie zadania 

musi przypadać na 2021 rok)

Czas realizacji 

(w pełnych miesiącach - 

maksymalnie 12)

Należy określić termin realizacji zadania poprzez:

- wskazanie liczby miesięcy, w których realizowane będzie zadanie (np. w przypadku planowanej realizacji zadania w okresie maj 2021 - luty 2022, 

prawidłowa liczba miesięcy to 10. UWAGA ! realizacja zadania w okresie np. czerwiec 2021 - czerwiec 2022 to 13 miesięcy!).

Za termin rozpoczęcia zadania przyjmuje się dzień zawarcia przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą pierwszej umowy z Wykonawcą, 

terminem zakończenia zadania jest data dokonania ostatniej płatności na rzecz wykonawcy. 

! UWAGA ! Realizacja zadań możliwa jest - co do zasady - w okresie 12 miesięcznym. W indywidualnych przypadkach, w zależności od zakresu 

przewidzianych robót, dopuszcza się dłuższy czas realizacji zadania - wówczas wymagane jest odpowiednie uzasadnienie.

OPIS ZADANIA

W opisie nalezy wskazać liczbę przejść dla pieszych planowanych do realizacji w ramach zadania oraz określić czy zadanie obejmuje strefy oddziaływania i 

w jakim zakresie. Opis zadania musi charakteryzować stan istniejący oraz stan docelowy planowany do uzyskania w wyniku realizacji zadania (zakres 

rzeczowy, z określeniem planowanych robót budowlanych i prac towarzyszących oraz podaniem parametrów pierwotnych i docelowych). W opisie należy 

uwzględnić wszystkie elementy zadania planowane do realizacji w ramach wniosku, wskazać informacje istotne dla oceny wniosku przez Komisję nieujęte w 

pozostałych pozycjach wniosku o dofinansowanie. W tym punkcie można również wskazać informacje o aktualnym zgłoszeniu, pozwoleniu na budowę lub 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, pozwoleniach, uzgodnieniach, 

opiniach i ocenach, a także – o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej oraz o projekcie stałej organizacji ruchu. 

HARMONOGRAM RZECZOWO-

FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA:

W harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania należy wyszczególnić roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym zadania, przewidywany 

koszt brutto realizacji zadania w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Wskazanym wartościom należy przypisać planowany miesiąc i rok 

dokonywania wpłat na rzecz wykonawcy zadania. W harmonogramie finansowym realizacji zadania należy określić szczegółowy podział kosztów jego 

realizacji wraz z określeniem czasu realizacji poszczególnych elementów harmonogramu.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA 

BRUTTO (z VAT w zł), w tym koszty 

niekwalifikowalne (z VAT w zł), w 

tym koszty kwalifikowalne (z VAT w 

zł)

! UWAGA ! Pole uzupełni się automatycznie, po wypełnieniu harmonogramu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE 

REALIZOWANEJ INWESTYCJI ORAZ 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

WEDŁUG KRYTERIÓW OCENY 

MERYTORYCZNEJ

Kryterium 1 - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - należy wypełnić w pierwszej kolejności 

liczbę przejść dla pieszych realizowaną w ramach wniosku. Następnie dla każdego przejścia określić należy właściwe dane dotyczące: liczby zdarzeń 

drogowych (wypadków i kolizji) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych oraz liczby osób zabitych lub rannych w wyniku 

zdarzeń drogowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych. Dane za poszczególne lata muszą być zgodne z załącznikiem do 

wniosku (dane pozyskanie z Policji lub potwierdzone przez Policję).

Kryterium 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców - nalezy okreslić lokalizację przejścia poprzez wskazanie odpowiednio powiatu, gminy i miejscowości, a 

następnie określić rodzaj obszaru, na którym jest zlokalizowane. W kolejnej tabeli wnioskodawca wskazuje jakiego obiektu dotyczy sąsiedztwo np.: placówki 

oświatowe, handlowe, ochrony zdrowia, opiekuńcze, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędy, przystanek transportu publicznego, wskazanie nr działki 

oraz odległości do przejścia dla pieszych w m od granicy działki. Wskazane dane we wniosku muszą odzwierciedlać stan faktyczny i winny zostać 

zobrazowane na załączonej mapie. UWAGA! Ostatecznej oceny w zakresie uznania spełnienia warunku „sąsiedztwa” dokonuje komisja.

Kryterium 3 - Rodzaj zadania i przygotowanie inwestycji do realizacji - nalezy wypełnić tabelę zgodnie z opisem znajdyjącycm się pod wypełnianym 

zestawieniem

Osoby upoważnione do udzielania 

wyjaśnień komisji
Należy wskazać osoby upoważnione do kontaktu i udzielania wyjaśnień Komisji oceniającej wnioski.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Wnioskodawca wypełnia wyłącznie żółte pola wniosku! 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Wnioskodawca po zapoznaniu się z treścią oświadczeń zobowiązany jest do potwierdzenia realizacji zobowiązań z nich wynikających poprzez złożenie 

stosownych podpisów w rubryce: Podpisy i pieczątki osób upoważnionych z ramienia wnioskodawcy (wraz z podpisem Skarbnika/Gł. Księgowego)

w pkt 6 nalezy dodatkowo oznaczyć ("v" lub "x") załączone do wniosku dokumenty w tym załączniki obligatoryjne, zgodnie z ogłoszeniem o naborze.

Wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy, tj.:

- Gmina - Wójt/Burmistrz/Prezydent oraz kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego,

- Powiat - Dwóch członków zarządu oraz kontrasygnata Skarbnika/Głównego Ksiegowego.

! UWAGA ! W przypadku podpisania wniosku przez osobę zastępującą ww., do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie. 


