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Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich 

Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku. 

 
Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2011 wyniósł  334 694 415 zł 

(Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XVII/277/11 z dnia 19.12.2011 r. oraz Uchwała 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1483/2011 z dnia 29.12.2011r.) w tym: 

 bieżące utrzymanie dróg i mostów 79 012 987 zł,  

 wydatki inwestycyjne 234 212 982 zł, 

 koszty administrowania drogami 21 468 446 zł. 

 

1. Zadania realizowane  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 

 

- Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących 

odcinków obwodnicy Wągrowca 

Wartość zadania wynosi 37.292.864 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 31.421.910 zł. W roku 

2010 wydatkowano kwotę 5.047.248 zł, w tym dofinansowanie UE 4.290.161 zł. W roku 2011 

wydatkowano kwotę 11.008.353 zł, w tym dofinansowanie UE 9.150.959 zł. Natomiast w roku 2012 

planuje się wydatkowanie kwoty 21.237.263 zł, w tym dofinansowanie UE 17.980.790 zł. 

Zadanie realizowane jest w trybie trzyletnim. Termin rozpoczęcia 15.11.2010r., termin zakończenia 

30.09.2012r.  

- Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km 

Wartość zadania wynosi 90.197.692 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 65.608.141 zł. W roku 

2010 wydatkowano kwotę 34.400.284 zł, w tym dofinansowanie UE 28.696.816 zł. W roku 2011 

wydatkowano kwotę 55.797.408 zł, w tym dofinansowanie UE 36.911.325 zł.  

Natomiast w roku 2012 prowadzone będą roboty w ramach wydatków niekwalifikowalnych. Na chwilę 

obecna trwa ich wycena.   Zadanie realizowane jest w trybie trzyletnim. Termin rozpoczęcia 05.07.2010r., 

termin zakończenia 15.05.2012r.  

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – 

Czarnków – Oborniki 

Wartość zadania wynosi 60.969.102 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 51.015.365 zł. W roku 

2010 wydatkowano kwotę 15.067.678 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 12.807.527 zł. W roku 

2011 wydatkowano kwotę 517.080 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 230.105 zł. Natomiast w 

roku 2012 planowane jest wydatkowanie kwoty 45.384.344 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

37.977.733 zł.  
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Zadanie realizowane jest w trybie trzyletnim. Termin rozpoczęcia 08.10.2010 r., termin zakończenia 

15.10.2012 r.  

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Buk na odcinku Poznań-Zakrzewo 

Wartość zadania wynosi 59.764.847 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 36.896.854 zł. W roku 

2010 wydatkowano kwotę 27.498.262 zł, w tym dofinansowanie UE  17 169 210 zł. W roku 2011 

wydatkowano kwotę 32.266.585 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 19.727.644 zł.  

Termin rozpoczęcia 09.07.2010r., termin zakończenia 05.12.2011r. Zadanie zakończone 

 - Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km    

Wartość zadania wynosi 84.877.647 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 68.507.581 zł. W roku 

2010 wydatkowano kwotę 25.182.575 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 21.320.213 zł. W roku 

2011 wydatkowano kwotę 29.831.341 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 22.009.572 zł. 

Natomiast w roku 2012 planowane jest wydatkowanie kwoty 29.863.731 zł, w tym dofinansowanie Unii 

Europejskiej 25.177.796 zł.  

Zadanie realizowane jest w trybie trzyletnim. Termin rozpoczęcia 13.09.2010r., termin zakończenia 

15.10.2012 r.  

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Pniewy-Otorowo 

Wartość zadania wyniosła 28.656.273 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 21.970.765 zł. W roku 

2010 wydatkowano kwotę 10.816.978 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 8.820.444 zł. W roku 

2011 wydatkowano kwotę 17.839.295 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 13.150.321 zł.  

Termin rozpoczęcia 25.06.2010r.  Z uwagi na to, iż pomimo naszych interwencji i ponagleń wykonawca 

robót nie dotrzymał terminu umownego (tj. 15.12.2010r.), czego konsekwencją są naliczone mu zgodnie z 

zapisami umowy kary, dokończenie realizacji zadania nastąpiło w roku 2011. 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo 

Wartość zadania wynosi 46.442.699 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 35.693.058 zł. W roku 

2011 wydatkowano kwotę 23.207.963 zł, w tym dofinansowanie UE 16.877.292 zł. W roku 2012 planuje 

się wydatkowanie kwoty 23.234.736 zł, w tym dofinansowanie UE 18.815.766 zł. 

Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 17.05.2011r., termin zakończenia 

31.08.2012r. 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia 

 Wartość zadania wynosi 67.877.253 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 56.024.095 zł. W roku 

2011 wydatkowano kwotę 19.482.878 zł, z tego dofinansowanie UE 16.080.146 zł. Natomiast w roku 

2012 planowane jest wydatkowanie kwoty 48.394.375 zł, w tym dofinansowanie UE 39.943.949 zł.  

Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 21.07.2011r., termin zakończenia 

30.11.2012r.  

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły 
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Wartość zadania wynosi 24.029.752 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 19.460.843 zł. W roku 

2011 wydatkowano kwotę 523.422 zł, z tego udział UE  444.909 zł. W roku 2012 planuje się 

wydatkowanie kwoty 23.506.330 zł, w tym dofinansowanie UE 19.015.934 zł. 

Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 14.11.2011r., termin zakończenia 

15.11.2012r.  

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa 

Wartość zadania wyniosła 7.731.474 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 6.571.753 zł. 

Termin rozpoczęcia 21.02.2011r., termin zakończenia 30.11.2011r. Zadanie zakończone. 

- Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew 

Wartość zadania wyniosła 3.902.517 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 3.312.590 zł. 

Termin rozpoczęcia 14.12.2010r. termin zakończenia30.11.2011r. Zadanie zakończone.   

 

Łączna wartość tych zadań to 511.742.120 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 396.482.955 zł.  

W roku 2011 realizowane były roboty za kwotę 202.108.316 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

144.466.616 zł  

Realizacja ww. zadań przyczyni się do: 

 wybudowania 4 obwodnic o łącznej długości 18,14 km  

 przebudowania lub rozbudowania 124,85 km dróg,  

 

2. Zadania realizowane ze środków własnych: 

 Remont drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Morakowo 

Inwestycja realizowana jest etapami od 2006 roku.  

W roku 2010 rozpoczęto realizację następnego etapu na odc. Wyrzysk-Osiek o wartości 1.247.677 zł, 

z czego w roku 2010 wydatkowano 200.169 zł, a w roku 2011 wydatkowano 1.047.508 zł. 

Termin rozpoczęcia obecnie realizowanego etapu 23.09.2010r., termin zakończenia 30.06.2011r. 

Zadanie zakończone 

 Przebudowa ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Buk 

Wartość zadania wyniosła 1.789.647 zł, z czego w roku 2010 wydatkowano kwotę 1.048.161 zł, a w 

roku 2011 wydatkowano  741.486  zł.  

Termin rozpoczęcia 28.07.2010r. a termin jego zakończenia  30.06.2011r. Zadanie zakończone 

 Droga Nr 188 Człuchów-Piła odc. Piła – Lipka – I etap 

Wartość zadania wyniosła 7.922.357 zł, z czego w roku 2010 wydatkowano kwotę 2.000.556 zł, a w 

roku 2011 wydatkowano 5.921.801 zł. 

 Termin rozpoczęcia 09.09.2010r., termin zakończenia 30.07.2011r. Zadanie zakończone 
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Łączna wartość tych zadań to 10.959.681 zł, z czego w 2011 zrealizowane zostały roboty za kwotę 

7.710.795 zł. 

 

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań: 

 przebudowane  3,57 km dróg 

 wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa dł. 1,48 km. 

 

3. Zadania realizowane w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i 

młodzieży na drogach wojewódzkich:  

W 2011 roku w ramach Programu likwidacji zagrożeń… WZDW w Poznaniu prowadził roboty 

budowlane na 21 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim o łącznej planowanej 

wartości 11.061.517 zł, z tego w 2011r. zrealizowane zostały roboty za kwotę 8.783.500 zł (w tym 

dofinansowanie samorządów terytorialnych 786.438 zł.). W roku 2011 na łącznej długości 14,89 km 

realizowano inwestycje w następujących miejscowościach:  

- budowa lub przebudowa 10,06  km chodników:  Obora, Tomisławice, Sierzchów, Słowiki 

(kontynuacja w roku 2012), Sokołowo, Wszembórz, Nowa Wieś Królewska, Królików i 

Królików Czwarty, Kaczanowo, Grabowo Królewskie, Wojciechowo, Rojów, Szklarka 

Przygodzicka,  Białobłoty, Jastrzębniki, Skórka (kontynuacja w roku 2012). 

- budowa lub przebudowa 4,83  km ścieżek pieszo-rowerowych: Biała Wieś, Brzeźno, Śrem-

Psarskie  

- budowa 6 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych w następujących miejscowościach: Kaszczor, 

Szamotuły, Mikstat, Wieleń, Odolanów, Tarchały Wielkie 

 

4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:  

W 2011 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW w Poznaniu prowadził roboty 

budowlane na 10 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim o łącznej planowanej 

wartości 5.655.754 zł, z tego w 2011r. zrealizowane zostały roboty za kwotę 3.332.154 zł (w tym 

dofinansowanie samorządów terytorialnych 332.845 zł). W roku 2011 realizowano inwestycje z zakresu 

poprawy bezpieczeństwa w następujących miejscowościach:  

- budowa lub przebudowa 5,42 km chodników: Borek Wlkp., Pawłówek, Pyzdry, Trzek, 

Jaroszewice Rychwalskie, Łukowo, Chocz, Koszkowo  

- przebudowa skrzyżowania:  Rataje 

- budowa miejsc postojowych: Wronki 

   

5. Sygnalizacje świetlne:  

Łącznie wybudowanych zostało 8 sygnalizacji świetlnych (w tym 3 pełne) o wartości 1.083.716 zł 

(w tym dofinansowanie samorządów terytorialnych 30.000 zł) w następujących miejscowościach: 
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- sygnalizacje pełne: Bukownica, Kórnik, Kamieniec 

- sygnalizacje wzbudzane: Kórnik, Międzychód, Doruchów, Babiak, Żerniki 

 

Podsumowanie: 

Efekty rzeczowe zadań realizowanych w roku 2011: 

 wybudowanie 4 obwodnic o łącznej długości 18,14 km  

 przebudowa lub rozbudowa 128,42 km dróg,  

 wybudowanie 11 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych 

 wybudowanie 3 pełnych sygnalizacji świetlnych 

 wybudowanie lub przebudowa 4,83 km ścieżek pieszo- rowerowych 

 wybudowanie lub przebudowa 15,48 km chodników 

 przebudowanie 1 skrzyżowania na rondo 

 wybudowanie miejsc postojowych 

 

Ponadto w roku 2011 złożono wnioski o dofinansowanie ze środków WRPO następujących projektów, 

których rzeczowa realizacja rozpocznie się w roku 2012: 

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki 

- Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 

- Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 174 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz – Garby 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z 

przebudową wiaduktu nad linią PKP 

 


