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Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich 

Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku. 

 
 
Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2009 wyniósł 

180.364.672 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLII/588/09 z dnia 

21.12.2009 r.) w tym: 

− bieżące utrzymanie dróg i mostów 40.894.421 zł,  

− wydatki inwestycyjne 120.586.121 zł, 

− koszty administrowania drogami 18.884.130 zł. 

Ponadto wydatki niewygasające z końcem roku 2008 wyniosły 28.246.730 zł. 

 

1. Zadania realizowane  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odc. Doruchów – granica województwa  

Wartość zadania wynosi 12.243.528 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej  9.917.192 zł. 

W roku 2009 wydatkowano kwotę 11.390.645 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

9.682.048 zł. 

W roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 852.883 zł, w tym dofinansowanie Unii 

Europejskiej 235.144 zł 

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 7,7 km. Zadanie realizowane jest w trybie 

dwuletnim. Termin rozpoczęcia 20.04.2009r, termin odbioru końcowego 16.08.2010 r.  

 

2. Zadania realizowane ze środków własnych: 

 

− Remont drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Morakowo, wartość całego zadania wynosi 

24.815.918 zł, inwestycja realizowana jest etapami od 2006 roku.  

W roku 2009 rozpoczęto realizację kolejnego etapu od km 24+149,00 do km 32+731,69 o 

wartości 9.551.759. W roku 2009 wydatkowano kwotę 5.146.500 zł., a w roku 2010 

planowane jest wydatkowanie kwoty 4.405.259 zł. 
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Termin rozpoczęcia obecnie realizowanego etapu 14.09.2009r., termin zakończenia 

31.07.2010r. 

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Wronki, wartość zadania wynosi 6.630.338 zł, 

z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 4.508.767 zł, a w roku 2010 planuje się 

wydatkowanie kwoty 2.121.571 zł. 

Zadanie realizowane jest w II etapach. Rozpoczęcie I etapu nastąpiło 11.05.2009r., a termin 

jego zakończenia to 30.10.2009 r. Rozpoczęcie II etapu zadania planowane jest w roku 2010.  

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Chobienice, wartość zadania wynosi                                         

4.721.419 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 3.380.314 zł, a w roku 2010 planuje 

się wydatkowanie kwoty 1.341.105 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin 

rozpoczęcia zadania 07.08.2009r.,  termin zakończenia 30.07.2010r. 

− Budowa ronda w m. Rogoźno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, wartość zadania wyniosła 

2.237.196 zł. Termin rozpoczęcia 07.07.2009r., termin zakończenia 10.12.2009r. 

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Wielowieś, wartość zadania wynosi              

4.581.359 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 3.085.000 zł., a w roku 2010 planuje 

się wydatkowanie kwoty 1.496.359 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin 

rozpoczęcia 22.07.2009r., termin zakończenia 30.07.2010r. 

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

Buk, wartość zadania wynosi 3.589.911 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 

729.269 zł, w roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 1.628.508 zł, a w roku 2011 kwoty 

1.232.134 zł. Zadanie realizowane będzie etapami. Planowany okres realizacji lata 2009 -

2011. Termin rozpoczęcia realizacji I etapu zadania 02.06.2009r. a termin jego zakończenia  

10.11.2009r.  

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 odc. Jerka – Wyrzeka, wartość zadania wyniosła 

12.890.856 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało  9.331.124 zł., w tym 5.531.943zł 

w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. Zadanie 

realizowane było w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 01.09.2008 r. a termin odbioru 

końcowego to 30.09.2009 r.  

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 odc. Białośliwie – Szamocin, wartość zadania 

wyniosła 11.893.341 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 7.788.077 zł, w tym 

4.757.515 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. 

Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim. Termin jego rozpoczęcia to 01.09.2008 r., 

termin zakończenia 30.09.2009 r.  
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− Budowa obwodnicy m. Grabów n/Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i 447, wartość 

zadania wynosi 21.955.185 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 10.091.211 zł, w 

tym 4.334.457 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. 

W roku 2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 11.863.974 zł Termin rozpoczęcia 

realizacji tego zadania to 03.03.2009r., natomiast termin zakończenia to 30.10.2010 r. 

− Budowa obwodnicy m. Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, wartość zadania wynosi 

12.333.334 zł, z czego w 2009 roku wydatkowano kwotę 11.963.370 zł., a w roku 2010 

planowane jest wydatkowanie kwoty 369.964 zł. Zadanie realizowane jest w trybie 

dwuletnim. Termin rozpoczęcia 20.04.2009r., termin zakończenia 15.07.2010 r. 

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 odc. Świętosławice – Podkiejsze, wartość zadania 

wynosi 13.729.362 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 10.238.554 zł, a w roku 

2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 3.490.808 zł. Zadanie realizowane jest w trybie 

dwuletnim. Termin rozpoczęcia 29.04.2009 r., termin zakończenia 15.09.2010 r. 

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 odc. Radosiew – Trzcianka, wartość zadania 

wynosi 18.797.963 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 9.139.856 zł, a w roku 

2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 9.658.107 zł. Zadanie realizowane jest w trybie 

dwuletnim. Termin rozpoczęcia 06.05.2009r., termin zakończenia 30.09.2010 r. 

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 odc. Szamotuły – Oborniki, wartość zadania wynosi 

31.313.127 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 16.594.987 zł, a w roku 2010 

planowane jest wydatkowanie kwoty 14.718.140 zł. Zadanie realizowane jest w trybie 

dwuletnim.  Termin rozpoczęcia 04.06.2009r., termin zakończenia 15.10.2010. 

− Przebudowa wiaduktu PKP w m. Babiak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263, wartość 

zadania wyniosła 6.077.879 zł, z czego w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających z 

końcem roku budżetowego wydatkowano kwotę 2.277.663 zł. Termin rozpoczęcia 

31.07.2008 r., termin zakończenia 30.05.2009 r. 

− Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 odc. Łobżenica – droga krajowa nr 10, wartość 

zadania wynosi 12.539.868 zł, w tym 9.683.182 zł w ramach wydatków niewygasających z 

końcem roku budżetowego 2008. Termin rozpoczęcia 06.01.2009 r. a termin zakończenia 

20.09.2009 r.  

 

Łączna wartość tych zadań to 172.842.897 zł, z czego w 2009 zrealizowane zostały roboty za 

kwotę 109.051.756 zł, w tym 26.584.760 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 

roku budżetowego 2008. 
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Realizacja ww. zadań przyczyni się do: 

− wybudowania 2 obwodnic o łącznej długości 3,4 km  

− przebudowania 79,29 km dróg,  

− przebudowania 1 wiaduktu 

− wybudowania 1 ronda. 

 

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

i młodzieży na drogach wojewódzkich:  

 

a) chodniki i ciągi pieszo-rowerowe 

W roku 2009 za kwotę 9.884.342 zł (w tym dofinansowanie samorządów terytorialnych 

776.500 zł.) na łącznej długości 21,95 km realizowano zadania w następujących 

miejscowościach: Klempicz, Przybychowo, Wieleń, Krzyż, Kuźnica Czarnkowska, 

Rejowiec, Mielżyn, Gniezno, Szulec, Babiak (kontynuacja w roku 2010), Tokary, 

Bierzwienna Długa, Małgów, Kramsk, Kościelec, Myślątkowo, Radolina, Drążna, 

Kopaszewo, Krosinko, Kościan, Świętno, Bukowiec (kontynuacja w roku 2010), 

Wojnowice, Tomice, Pólko, Szczepankowo, Blękwit oraz na odcinkach: Ranna-Kramsk, 

Dąbie-Domanin (kontynuacja w roku 2010), Ciemierów Kolonia - Górne Grądy.  

 

b) sygnalizacje świetlne: 

W roku 2009 wybudowanych zostało 17 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych o 

wartości 951.258 zł. (w tym dofinansowanie samorządów terytorialnych 59.100 zł) w 

następujących miejscowościach: Chobienice, Wojnowice, Boruja Koscielna, Trzcianka, 

Sulmierzyce, Kobyla Góra (2szt.), Ludomy, Tomice, Szydłowo, Karpicko, Mochy, 

Zbąszyń, Sarbia, Stobno, Ujście, Jabłonowo.  

 

4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:  

 

W 2009 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW w Poznaniu 

prowadził roboty budowlane na 14 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym 

lub dwu- i trzyletnim o łącznej planowanej wartości 8.142.863 zł, z tego w 2009 r. 

zrealizowane zostały roboty za kwotę 4.290.424 zł. W 2009 na łącznej długości 10,19 km 

realizowano inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa w następujących 

miejscowościach: Skiereszewo, Rychwał, Pietrzyków, Kostrzyn, Będlewo, Zakrzewo, 
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Kowalewo, Ostrów Kaliski, Pawłówek, Sławin, Jastrzębniki oraz na odcinkach: Owińska-

Bolechowo Osiedle, Leszno-Osieczna. 

     Ponadto zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 2,46 km w m. 

Murowana Goślina realizowaną przy dofinansowaniu środków Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Cała wartości zadania wyniosła 2.366.907 zł, z czego 

1.661.970 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008, w 

tym 1.441.970 zł dofinansowanie KRBRD. 

   

5. Sygnalizacje świetlne:  

Łącznie wybudowanych zostało 7 sygnalizacji świetlnych (w tym 5 pełnych) o wartości 

1.472.630 zł., w następujących miejscowościach: 

- sygnalizacje pełne: Bolechowo, Buk, Pęckowo, Kostrzyn, Mosina 

- sygnalizacje wzbudzane: Gostyń, Czarnków. 

 

Podsumowanie: 

Efekty rzeczowe zadań realizowanych w roku 2009: 

− wybudowanie 2 obwodnic o łącznej długości 3,4 km  

− przebudowa 86,99 km dróg,  

− przebudowa 1 wiaduktu 

− wybudowanie 1 ronda 

− wybudowanie 19 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych 

− wybudowanie 5 pełnych sygnalizacji świetlnych 

− wybudowanie lub przebudowa 12,83 km ścieżek pieszo- rowerowych 

− wybudowanie lub przebudowa 21,77 km chodników 

 


