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WYKAZ INWESTYCJI W GMINIE EŁK 
REALIZOWANYCH W RAMACH I ORAZ II NABORU 

FUNDUSZU DRÓG SAMORZADOWYCH 
 

 

1. Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica 

Planowany koszt inwestycji: 3.408.594,63 zł 

Kwota dofinansowania: 1.704.297,31 zł 

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie 

Planowany koszt inwestycji: 1.500.974,75 zł 

Kwota dofinansowania: 750.487,37 zł 

3. Przebudowa drogi gminnej Tracze - Karbowskie - Rostki Bajtkowskie 

Planowany koszt inwestycji: 2.176.524,25 zł 

Kwota dofinansowania: 1.088.262,12 zł 

4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miej-

scowości Ełk Osada 

Planowany koszt inwestycji: 5.705.457,64 zł 

Kwota dofinansowania: 2.852.728,82 zł 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany – Maleczewo 

Planowany koszt inwestycji: 2.394.164,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1.197.082,00 zł 

6. Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele 

Planowany koszt inwestycji: 3.258.077,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1.629.038,50 zł 

 

Wartość inwestycji: 18.443.792,27 zł. Dofinansowanie: 9.221.896,12 zł 

  Urząd Gminy Ełk 
19–300 Ełk 
ul. T. Kościuszki 28A 
tel. 87 619 45 00 
www.elk.gmina.pl 
 



WYKAZ INWESTYCJI DROGOWYCH W GMINIE EŁK 
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2021-2023 

ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA 
PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW 

W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 
 

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej nr 

1872N do miejscowości Regiel 

Planowany koszt inwestycji: 6.514.500,00 zł 

Kwota dofinansowania: 4.560.150,00 zł 

2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177035N na odcinku Lega – 

Chełchy 

Planowany koszt inwestycji: 7.678.500,00 zł 

Kwota dofinansowania: 5.374.950,00 zł 

3. Budowa drogi gminnej nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej nr 

177043N w miejscowości Straduny 

Planowany koszt inwestycji: 1.100.500,00 zł 

Kwota dofinansowania: 550.250,00 zł 

4. Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany 

Planowany koszt inwestycji: 2.323.000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1.161.500,00 zł 

5. Budowa drogi gminnej nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny 

Planowany koszt inwestycji: 1.268.500,00 zł 

Kwota dofinansowania: 634.250,00 zł 
 

Wartość inwestycji: 18.885.000,00 zł. Dofinansowanie: 12.281.100,00 zł 

 
INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE EŁK 

DO REALIZACJ PRZEZ POWIAT EŁCKI  

W LATACH 2021-2022 

ZATWIERDZONE DO DOFINANSOWANIA 

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk 

Planowany koszt inwestycji: 5.969.190,00 zł 

Kwota dofinansowania: 3.879.973,50 zł 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Ełcka 

Planowany koszt inwestycji: 4.271.452,48 zł 

Kwota dofinansowania: 2.776.444,11 zł 
 

Wartość inwestycji: 10.240.642,48 zł. Dofinansowanie: 6.656.417,61 zł 

 

RAZEM W GMINIE EŁK - KOSZT INWESTYCJI: 47.569.434,75 zł  

DOFINANSOWANIE RZĄDOWE: 28.159.413,73 zł 
 

O dofinansowanie inwestycji zabiegali szczególnie posłowie na Sejm RP:  

Michał Wypij, Wojciech Maksymowicz, Jerzy Małecki, Iwona Arent,  

Wojciech Kossakowski oraz senator RP: Małgorzata Kopiczko. 



 



 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) 

 

Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż sta-

nowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospo-

darczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków 

gospodarczych. 

 

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla 

jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samo-

rządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy in-

strument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki sa-

morządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowocze-

snej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej 

ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczy-

niającej się do poprawy poziomu życia obywateli. 

 

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz 

zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej 

infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw 

podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu auto-

strad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegro-

wanego systemu transportowego. 

 

Źródła finansowania 

Źródła finansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to wpłaty pochodzące 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Mi-

nister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-

stwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których 

wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może 

zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów 

wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, 

w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. 

 

Środki przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolej-

ności przeznaczane na realizacje inwestycji na drogach istotnych dla obronności 

Państwa. 

 

Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki 

solidarnemu finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i pań-

stwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten sposób po-

wstało narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na 

pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej 

i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  



Obszary wsparcia 

W 2019 roku po raz pierwszy realizowano zadania w ramach Funduszu. 

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są przekazywane na: 

• dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg 

gminnych; 

• dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg woje-

wódzkich, powiatowych i gminnych; 

• finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powia-

towych i gminnych o znaczeniu obronnym; 

• dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeń-

stwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ro-

zumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym – w ramach zadań powiatowych i gminnych; 

• dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg woje-

wódzkich; 

• dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, 

dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta 

miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku wo-

jewództwa. 

Ostatnie trzy rodzaje zadań zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 listopada 

2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz. U. poz. 2338). 

 

Zadania na drogach gminnych i powiatowych 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki przekazywane są na za-

sadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i re-

montu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie przyznawane na podsta-

wie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu teryto-

rialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego wojewódz-

twa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinanso-

wanie będą odpowiadać wojewodowie. 

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę 

drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyj-

nych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod 

uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie 

jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapew-

nienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych 

dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie 

ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu. 

 

Premier zatwierdza ostateczne listy zadań powiatowych i gminnych do dofinan-

sowania z RFRD, z prawem dokonywania w nich zmian. W tym celu w planie 

finansowym RFRD wyodrębnia się rezerwę w kwocie stanowiącej równowartość 

5 proc. planowanych wydatków Funduszu w danym roku, którą dysponował bę-

dzie szef rządu. 

 



Wysokość dofinansowania ze środków RFRD na zadania powiatowe i gminne bę-

dzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niż-

szy dochód podatkowy jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość 

dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść 

aż do 80% kosztów realizacji zadania. 

 

Zadania mostowe 

W ramach Funduszu wsparcie otrzymają zadania mostowe, na które udzielono 

dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzu-

pełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów. 

 

Celem realizacji przepraw mostowych jest zlikwidowanie nieciągłości sieci drogo-

wej spowodowanej brakiem przepraw mostowych w jednostkach samorządu te-

rytorialnego, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacji regionów 

Polski. 

 

Dofinansowanie tych zadań obejmie w każdym przypadku 80% kosztów realizacji 

zadania wraz z drogami dojazdowymi do mostu. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych przeprowadza minister wła-

ściwy ds. transportu, a dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie umowy 

zawieranej pomiędzy wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Zadania obronne 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zapewnia stabilne wsparcie dróg wojewódz-

kich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie to przyczyni się 

do zwiększenia obronności kraju poprzez usprawnienie procesu inwestycji drogo-

wych, które są wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa. Rozbu-

dowa infrastruktury drogowej umożliwi sprawne przyjęcie Sojuszniczych Sił 

Wzmocnienia NATO na terytorium RP oraz przyczyni się do utrzymania i rozwoju 

zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do przeciwstawienia się zagrożeniom 

militarnym. Proponowane regulacje pozytywnie wpłyną na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa RP i jej obywateli. Zadania obronne, ze względu na ich znaczenie 

dla państwa, będą finansowane ze środków Funduszu w pełnej wysokości. 

 

Względy obronności państwa wykluczają w przedmiotowym przypadku stosowa-

nie zadań konkursowych, tak jak to ma miejsce w przypadku zadań powiatowych 

i gminnych, czy zadań mostowych. Minister Obrony Narodowej będzie wskazywał 

Premierowi Rady Ministrów zadania obronne, a finansowanie odbywać się będzie 

na podstawie umowy zawieranej pomiędzy ministrem właściwym ds. transportu a 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych 

W ramach zadań powiatowych i gminnych, ze środków Funduszu będzie możliwe 

uzyskanie dofinansowania na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 

2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

 



Jest to jeden z elementów realizacji polityki rządu, mającej na celu poprawę bez-

pieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w tym szczególnie pieszych w 

rejonie przejść dla pieszych. 

 

Nabory wniosków o dofinansowanie będą prowadzone przez wojewodów. Wnio-

ski będą oceniane pod kątem wpływu na jakość życia mieszkańców oraz na stan 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pie-

szych. 

 

Zadania miejskie 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg rozszerzył katalog beneficjentów o prezyden-

tów miast na prawach powiatu, będących siedzibą wojewody lub sejmiku woje-

wództwa. Od 2021 roku prezydenci tych miast będą mogli uzyskać dofinansowa-

nie budowy, przebudowy lub remontu zarządzanych przez nich dróg wojewódz-

kich, dróg powiatowych lub dróg gminnych. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzi minister właściwy do spraw trans-

portu. Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości zadania, ale nie więcej niż 

30 mln zł. Minister może wskazać maksymalną liczbę zadań miejskich, które 

mogą uzyskać dofinansowanie z jednego miasta na prawach powiatu w ramach 

naboru. 

 

Oceny wniosków o dofinansowanie dokona minister właściwy do spraw trans-

portu, mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę stanu bez-

pieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności transportowej ośrodków ży-

cia gospodarczo-społecznego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, 

podnoszenie standardów technicznych dróg publicznych oraz zachowanie jedno-

rodności sieci dróg publicznych pod względem spełniania tych standardów oraz 

stan przygotowania zadania miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem posia-

danych przez wnioskodawców zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są nie-

zbędne do realizacji zadania. 

 

Ostatecznego zatwierdzenia listy zadań miejskich do dofinansowania z RFRD, z 

prawem dokonywania w nich zmian, dokona Prezes Rady Ministrów. 

 

Zadania obwodnicowe 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, od 2021 roku będzie można 

uzyskać dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg woje-

wódzkich. Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości zadania, ale nie więcej 

niż 100 mln zł. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadził minister właściwy do spraw 

transportu. Ocena wniosków nastąpi w oparciu o stan przygotowania zadania ob-

wodnicowego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wniosko-

dawcę zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji za-

dania, oraz ochronę ośrodków życia społeczno-kulturalnego i zapewnienie bez-

piecznego dostępu do tych ośrodków, a także wartość natężenia ruchu pojazdów 

w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym oraz liczbę wypadków i kolizji drogowych. 


