
Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich 

Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku. 

 

 

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2012 wyniósł 

275.503.875 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXIX/536/12 z dnia 

17.12.2012 r.) w tym: 

- bieŜące utrzymanie dróg i mostów 51.127.666 zł, 

- wydatki inwestycyjne 205.210.706 zł, 

- koszty administrowania drogami 19.165.503 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 41.579.832 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 31.392.500 

zł. W roku 2010 wydatkowano kwotę 5.047.247 zł, w tym dofinansowanie UE 4.290.161 zł. 

W roku 2011 wydatkowano kwotę 10.918.354 zł, w tym dofinansowanie UE 9.150.959 zł. W 

roku 2012 wydatkowano kwotę 8.795.093 zł, w tym dofinansowanie UE 7.400.843 zł. 

Natomiast do wydatkowania w roku 2013 planowana jest kwota 16.816.138 zł, w tym 

dofinansowanie UE 10.550.537 zł. 

Termin rozpoczęcia 15.11.2010r., termin zakończenia 31.08.2013r. 

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

Wartość zadania wyniosła 90.503.089 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

65.608.141 zł. W roku 2012 prowadzono roboty w ramach wydatków niekwalifikowalnych na 

kwotę 305.397 zł. 

Zadanie było realizowane w trybie trzyletnim. Termin rozpoczęcia 05.07.2010r., termin 

zakończenia 29.05.2012r. 

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

Trzcianka - Czarnków - Oborniki 

Wartość zadania wynosi 83.699.742 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 69.980.581 

zł.  W dniu 14.05.2012r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. Przyczyną odstąpienia od 

umowy były opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotowej inwestycji, które były na 

tyle istotne, Ŝe nie zostałaby ona zakończona w terminie. W dniu 12.07.2012r. uchylone 



zostało Zobowiązanie do realizacji Projektu...W dniu 30.08.2012r. ponownie złoŜono 

wniosek o dofinansowanie. Podpisanie nowego Zobowiązania do realizacji Projektu... 

nastąpiło w dniu 11.01.2013r. Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą nastąpiło w dniu 

23.03.2013r. 

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

791 km 

Wartość zadania wynosi 85.026.057 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 68.427.171 

zł. W związku z upadłością Grupy Kapitałowej PBG S.A., w skład której wchodzą dwaj 

członkowie konsorcjum realizującego przedmiotową inwestycję oraz wynikającymi z tego 

problemami z ich płynnością finansową nastąpiło zagroŜenie, Ŝe wykonawca nie będzie miał 

środków na zakończenie rozpoczętego projektu. Wykonawca nie reagował na liczne pisma 

ponaglające wzywające do przyspieszenia prac, w związku z czym w wyniku przekroczenia 

terminu umownego w dniu 07.12.2012r. wypowiedziano mu umowę. W I połowie 2013 roku 

planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie realizacji przedmiotowego zadania. 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo 

Wartość zadania wyniosła 44.906.262 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

35.622.270 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 21.698.299 zł, w tym dofinansowanie UE 

18.282.015 zł.  

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

zakończenia 15.11.2012r. 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia 

Wartość zadania wyniosła 66.984.271 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

55.929.813 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 47.501.393 zł, w tym dofinansowanie UE 

39.849.667 zł. 

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

zakończenia 10.12.2012r. 

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

Szamotuły 

Wartość zadania wyniosła 23.544.989 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

19.441.829 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 23.021.567 zł, w tym dofinansowanie UE 

18.996.920 zł. 

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

zakończenia 14.12.2012r. 

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



Wartość zadania wynosi 13.002.018 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 8.635.706 

zł. Termin rozpoczęcia 15.02.2013r., termin zakończenia 30.11.2013r. 

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

wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP 

Wartość zadania wynosi 10.798.139 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 7.992.670 

zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 8.167.423 zł, w tym dofinansowanie UE 6.444.818 zł. 

W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty 2.630.716 zł, w tym dofinansowanie UE 

1.547.852 zł  

Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 26.04.2012r., 

przewidywany termin zakończenia 30.04.2013r. 

- Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 

Wartość zadania wynosi 43.722.636 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 37.163.962 

zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 9.033.380 zł, w tym dofinansowanie UE 7.678.373 zł. 

W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty 34.689.256 zł, w tym dofinansowanie UE 

29.485.589zł 

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Termin rozpoczęcia 

17.01.2011r., termin zakończenia 29.11.2013r. 

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz-Gądki w m. śerniki 

Wartość zadania wyniosła 7.797.592 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 6.573.502 

zł. Termin rozpoczęcia 19.03.2012r., termin zakończenia 31.10.2012r. 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na 

odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec 

Wartość zadania wynosi 69.343.581 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 58.941.279 

zł.  W roku 2012 wydatkowano kwotę 14.522.259 zł, w tym dofinansowanie UE 12.343.920 

zł. W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty 54.821.322 zł, w tym dofinansowanie UE 

46.597.359zł 

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Termin rozpoczęcia 

15.05.2011r., termin zakończenia 29.11.2013r. 

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

Wartość zadania wyniosła 7.094.882 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5.769.588 

zł. Termin rozpoczęcia 26.03.2012r., termin zakończenia 15.10.2012r. 

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

drogi wojewódzkiej nr 174 

Wartość zadania wyniosła 1.117.725 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 883.075 zł. 



Termin rozpoczęcia 26.03.2012r., termin zakończenia 15.10.2012r. 

Łączna wartość tych zadań to 589.120.815 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

472.362.087 zł. W roku 2012 realizowane były roboty za kwotę 157.388.600 zł, w tym 

dofinansowanie Unii Europejskiej 131.002.278 zł 

Realizacja ww. zadań przyczyni się do: 

- wybudowania 4 obwodnic o łącznej długości 22,86 km, 

- przebudowania lub rozbudowania 125,66 km dróg, 

- wybudowania 0,6 km nowych dróg, 

- wyremontowania 6,2 km istniejącej obwodnicy, 

- przebudowania lub remontu 3 obiektów mostowych. 

 

2. Zadania realizowane ze środków własnych: 

- Rozbudowa wiaduktu nad linią PKP w m. Złotów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 

Wartość zadania wyniosła 2.720.001 zł. Zadanie zakończone 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki-Piła m. Piła ul. H. Siemiradzkiego 

Wartość zadania wyniosła 4.875.460 zł. Zadanie zakończone 

 

- Droga Nr 188 Człuchów-Piła odc. Piła - Lipka - II etap 

  Zadanie realizowane jest etapowo. W roku 2012 wydatkowano kwotę  9.160.163 zł, a w     

  roku 2013 planuje się wydatkowanie 800.000 zł. 

 

Łączna wartość zadań ze środków własnych zrealizowanych w 2012 wynosi 16.755.624 zł. 

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań: 

- przebudowane 6,76 km dróg 

- przebudowany l wiadukt. 

 

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

dzieci i młodzieŜy na drogach wojewódzkich: 

W 2012 roku w ramach Programu likwidacji zagroŜeń... WZDW w Poznaniu prowadził 

roboty budowlane na 21 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim o 

łącznej planowanej wartości 8.786.139 zł, z tego w 2012r. zrealizowano roboty za kwotę 

5.403.726 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 563.650 zł). 

W roku 2012 na łącznej długości 12,26 km realizowano inwestycje w następujących 

miejscowościach: 



- budowa lub przebudowa 8,34 km chodników: Sarbia, Mikołajewo, Oborniki 

ul. Łukowska, Oborniki ul. Czarnkowska, Damasławek, Czołowo, Słowiki, odc. 

Lisków-NadzieŜ, Gostyń, Gostyczyna, Opatów, Grabów n/Prosną, Skórka, Osiek 

n/Notecią, ŁobŜenica 

- budowa lub przebudowa 3,92 km ścieŜek pieszo-rowerowych: odc. Kościelec-Białków, 

odc. Bilczew-Kramsk, m. Borzykowo 

- budowa zatoki autobusowej: Chrustowo, Skórka (2 szt) 

- budowa pełnej sygnalizacji świetlnej: Pniewy ul. Wolności i Poznańska 

 

Ponadto przy współudziale finansowym Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 

kwocie 3.150.000zł zrealizowanych zostało 14 inwestycji o łącznej wartości 3.938.037 zł: 

- budowa, przebudowa lub remont 4,35 km chodników: Sierakówko, Niekursko, Niemczyn, 

BiałęŜyn, Wrząca Wielka, Sompolno, Mirosławki, Grab, Pawłówek, Strzelce, Bielewo 

- budowa 1,52 km ścieŜki pieszo-rowerowej na odc. Witkowo-Mąkownica 

- budowa 2 pełnych sygnalizacji świetlnych: Rogoźno ul. Armii Wojska Polskiego i os. 

Przemysława, Śrem ul. Puchalskiego i Al. Solidarności 

 

4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

W 2012 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW w Poznaniu 

prowadził roboty budowlane na 8 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub 

dwuletnim o łącznej wartości 6.951.802 zł, z tego w 2012r. zrealizowano roboty za kwotę 

4.042.025 zł. W roku 2012 na łącznej długości 9,58 km realizowano inwestycji z zakresu 

poprawy bezpieczeństwa w następujących miejscowościach: 

- budowa lub przebudowa 4,55 km chodników: odc. Małachowo Złych Miejsc - Małachowo 

(kontynuacja w roku 2013), Jaroszewice Rychwalskie, Sulmierzyce ul. Krotoszyńska 

(kontynuacja w roku 2013) , Sulmierzyce ul. Rynkowa, Modrze (kontynuacja w roku 

2013), Sękowo 

- budowa 5,03 km ścieŜki pieszo-rowerowej na odc. Rakoniewice-Wielichowo (kontynuacja 

w roku 2013) 

- budowa zatoki autobusowej: Pyzdry 

 

 

 

 



5. Sygnalizacje świetlne: 

Łącznie wybudowano l4 sygnalizacji świetlnych (w tym 2 pełne) oraz zamontowano detekcję 

radarową na istniejących sygnalizacjach o łącznej wartości 1.414.032 zł (w tym 

dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 363.460 zł) w następujących 

miejscowościach: 

- sygnalizacje pełne: Piła, Grodzisk 

- sygnalizacje wzbudzane: Rogoźno, Piotrów, Chocicza, Bugaj, Piła, Margonin, Pruśce, 

Pniewy, Przeźmierowo (2szt), Kuźnica Czarnkowska, Lubasz 

- montaŜ detekcji radarowej: Otorowo, Pniewy. 

 

6. Ekrany akustyczne: 

W roku 2012 za kwotę 654.183 zł rozpoczęto budowę ekranów akustycznych przy drodze 

wojewódzkiej nr 434 w m. Mościenica. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013. 

 

Podsumowanie: 

Efekty rzeczowe wszystkich zadań realizowanych w roku 2012: 

- wybudowanie 4 obwodnic o łącznej długości 22,86 km 

- przebudowa lub rozbudowa 132,42 km dróg, 

- wybudowanie 0,6 km nowych dróg, 

- wyremontowanie 6,2 km istniejącej obwodnicy, 

- przebudowanie lub remont 4 obiektów mostowych. 

- wybudowanie 12 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych 

- wybudowanie 5 pełnych sygnalizacji świetlnych 

- wybudowanie lub przebudowa 10,47 km ścieŜek pieszo- rowerowych 

- wybudowanie lub przebudowa 17,24 km chodników 

- wybudowanie zatok autobusowych 

- zamontowanie detekcji radarowej na istniejących sygnalizacjach 

- wybudowanie ekranów akustycznych 
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