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12 mln złotych na kolejne inwestycje drogowe w regionie lęborskim  

 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg! 

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych 

przez władze powiatowe czy gminne. Jego celem jest przyspieszenie powstawania 

nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po 

to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Premier Mateusz Morawiecki 

podpisał właśnie decyzje dotyczące kolejnej edycji środków z tego Funduszu. Do regionu 

lęborskiego popłynie aż 12 milionów złotych. Dobry stan dróg to nie tylko bezpieczeństwo 

mieszkańców, ale również lepszy komfort życia. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości 

prowadzi program Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rekordowy pod względem wysokości 

środków.  -  powiedział poseł Piotr Müller.  

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg    

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Gminy powiatu lęborskiego i powiat 

lęborski otrzymają ponad 12 milionów złotych, które przeznaczą na przebudowę dróg. 

Wyremontowane zostaną m.in. droga powiatowa na odcinku Janowice - Redkowice, droga 

powiatowa od granicy miasta Lębork do rondo w m. Dziechno czy ulice Powstańców 

Warszawy, Turystyczna i Wróblewskiego w Łebie. 

 

–  Ze środków rządowych będzie współfinansowana m.in. droga na odcinku Janowice - 

Redkowice, wybudowana zostanie ulica Pułaskiego w Lęborku oraz przebudowane zostaną 

ulice Powstańców Warszawy, Turystyczna i Wróblewskiego w Łebie. To tylko przykłady 

niektórych inwestycji w sumie dofinansowanie otrzymało 8 projektów, które mają zapewnione 

finansowanie. Cieszę się z bardzo dobrych informacji dla gmin i powiatu, które otrzymują już 

kolejny rok środki na inwestycje drogowe. -  powiedział Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu 

i Poseł na Sejm RP. 

Głównym celem programu jest pobudzenie poszczególnych regionów do inwestycji lokalnych. 

Jest to jedno z głównych narzędzi rządu w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach oraz 

komfortu podróży. To wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

Pieniądze dla regionu  

Dzięki rządowym środkom niebawem w realizacji będą realizowanie inwestycje drogowe 

m.in.: 

  

Otrzymane środki na terenie ziemi lęborskiej – drogi powiatowe  

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Wartość 

inwestycji  

Kwota 

dofinansowania 

z RFRD 

Krótki opis inwestycji  

pow. lęborski 2 200 000 zł  1 100 000 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od 

granicy gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z 

DP 1336G (rondo) w m. Dziechno 
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pow. lęborski 2 991 863 zł 1 495 931 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. 

Janowice - m. Redkowice 

pow. lęborski   3 989 803 zł 1 994 901 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na 

odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 

1312G w m. Łebień. 

 

Otrzymane środki na terenie ziemi lęborskiej – drogi gminne 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Wartość 

inwestycji  

Kwota 

dofinansowania 

z RFRD 

Krótki opis inwestycji  

Gmina  

Nowa Wieś 

Lęborska 

2 813 429 zł 

 

1 406 714 zł 

  

Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Mostowej 

prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w 

Nowej Wsi Lęborskiej. 

Gmina Miasta 

Lębork 

  5 616 569 zł 

 

2 808 284 zł 

  

Budowa ulicy Pułaskiego (od ul. Gierymskiego 

do ul. Gajowej) w Lęborku. 

Gmina Miasta 

Łeba 

 1 684 563 zł 
 

842 281 zł  Przebudowa drogi gminnej Nr 104059G ul. 
Powstańców Warszawy w Łebie. 

Gmina Miasta 

Łeba 

 4 558 292 zł 
 

2 279 146 zł 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. 

Turystyczna w Łebie. 

Gmina Miasta 

Łeba 

 650 342 zł 

 

325 171 zł Przebudowa drogi gminnej nr 104049G ul. 

Wróblewskiego 

 

Inwestycje bliskie ludziom 

Rząd dba zarówno o duże inwestycje, kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie 

każdemu z nas. Cieszymy się, że rząd wspiera nas za pomocą różnych programów, które 

przyczyniają się do rozwoju powiatu lęborskiego. 

 

 

Kontakt dla mediów  

media@piotrmuller.pl 
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