
 

  
Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich 

Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku. 

 
Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2013 wyniósł 242.468.509 zł 

(Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XL/781/13 z dnia 16.12.2013 r.) w tym: 

 bieżące utrzymanie dróg i mostów 56.975.000 zł,  

 wydatki inwestycyjne 166.304.757 zł, 

 koszty administrowania drogami 19.188.752 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 

WZDW w Poznaniu dnia  02.08.2013 r. odstąpił od umowy na roboty budowlane w związku z 

dużym opóźnieniem  w realizacji inwestycji. W dniu 19.03.2014r. rozstrzygnięto przetarg na 

dokończenie realizacji inwestycji. Wybrano ofertę firmy STRABAG sp. z o.o. za kwotę 

15.734.674 zł. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania planowane jest w roku 2014. 

– 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    69.765.486 zł. 

W latach ubiegłych wydatkowano kwotę 13.486.125 zł, z tego dofinansowanie UE 11.248.111 zł, 

natomiast w roku 2013 wydatkowano kwotę 14.164.388 zł  ,w tym dofinansowanie UE 12.038.661 

zł. W roku 2014 planowane jest wydatkowanie kwoty 56.049.229 zł, w tym dofinansowanie UE 

46.478.714 zł. 

Termin rozpoczęcia 21.10.2010 r., termin zakończenia 30.09.2014 r.  

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

km    

Wartość zadania wyniosła 91.323.578 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej   65.413.415 zł. 

W roku 2013 wydatkowano kwotę 26.893.853 zł, w tym dofinansowanie UE 14.122.260 zł. 

Zadanie zakończone. Termin rozpoczęcia 13.09.2010 r., termin zakończenia 16.12.2013 r.  

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

Wartość zadania wynosi 12.990.718 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej     8.621.984 zł. 

W roku 2013 wydatkowano kwotę 5.100.231 zł, w tym dofinansowanie UE 3.087.633 zł. W roku 

2014 planuje się wydatkowanie kwoty 7.890.487 zł, w tym dofinansowanie UE 5.534.351 zł.  

Termin rozpoczęcia 15.02.2013r., termin zakończenia 30.06.2014r.  

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

przebudową wiaduktu nad linią PKP 

Wartość zadania wyniosła 10.788.339 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej   7.984.340 zł.  



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

roku 2013 wydatkowano kwotę 2.620.916 zł, w tym dofinansowanie UE 1.539.522 zł.  

Zadanie zakończone. Termin rozpoczęcia 26.04.2012r., termin zakończenia 26.04.2013r.  

– Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 

Wartość zadania wynosi 43.686.708 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej   37.133.702 zł. 

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

natomiast w roku 2013 wydatkowano kwotę 26.375.390 zł, w tym dofinansowanie UE 22.419.081 

zł. W roku 2014 planuje się wydatkowanie kwoty 8.277.938 zł, w tym dofinansowanie UE 

7.036.248 zł.  

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  Termin rozpoczęcia 17.01.2011r., 

termin zakończenia 30.06.2014r.  

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

Murowana Goślina - Wągrowiec 

Wartość zadania wynosi 69.237.382 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej   58.851.774 zł. 

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

natomiast w roku 2013 wydatkowano kwotę 39.235.825 zł, w tym dofinansowanie UE 33.350.451 

zł. W roku 2014 planuje się wydatkowanie kwoty 15.479.298 zł, z tego dofinansowanie UE 

13.157.403 zł.  

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin rozpoczęcia 10.05.2011r., 

termin zakończenia 31.10.2014r.  

 

Łączna wartość tych zadań to 355.566.507 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 279.163.201 zł.  

W roku 2013 wydatkowano kwotę 117.735.275 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 86.981.996 

zł  

Realizacja ww. zadań przyczyni się do: 

 wybudowania 3 obwodnic o łącznej długości 13,74 km,  

 przebudowania lub rozbudowania 74,16 km dróg,  

 wyremontowania 6,2 km istniejącej obwodnicy, 

 przebudowania 1 obiektu mostowego. 

 

Ponadto w roku 2013 złożono wnioski i uzyskano dofinansowanie ze środków WRPO dla 

następujących zadań, których realizacja rozpocznie się w roku 2014: 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków w m. Grodziec 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną. 

Łączna wartość wynosi 23.734.833 zł, z tego dofinansowanie UE wynosi 20.174.608 zł. 

Realizacja ww. zadań przyczyni się do: 



 przebudowania lub rozbudowania 7,23 km dróg,  

 przebudowania 1 obiektu mostowego. 

 

2. Zadania realizowane ze środków własnych: 

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

Zadanie realizowane jest etapowo. W roku 2013 wydatkowano kwotę 5.455.678 zł. W ramach tej 

kwoty realizowano odcinki: Debrzno Wieś – Lipka oraz w m. Krajenka. W roku 2014 planuje się 

wydatkowanie kwoty 1.535.230 zł.  

Zakres rzeczowy: 

 przebudowa 1,54 km dróg 

 

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

młodzieży na drogach wojewódzkich:  

W 2013 roku w ramach Programu likwidacji zagrożeń… WZDW w Poznaniu prowadzono roboty 

budowlane na 22 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim (2012-2013) 

o łącznej planowanej wartości 13.861.868 zł, z tego w 2013r. wykonano roboty za kwotę 

7.595.481 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 414.408zł oraz 

dofinansowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w kwocie 4.848.700 zł).  

W roku 2013 na łącznej długości 14,77 km realizowano inwestycje w następujących 

miejscowościach:  

– budowa, przebudowa lub remont 11,37 km chodników: Rosko, Miały, Goraj, Drawski Młyn, 

odc. Witkowo – Mąkownica, Sławno, odc. Bierzwienna Długa Kolonia – Kłodawa, odc. 

Koźminek – Tymianek, Turek, Pietrzyków, Nowy Świat, Kaszczor, Wielka Wieś, odc. Piotrów 

– Żegocin, Koźmin Wielkopolski, odc. Lipiny – skrzyżowanie z drogą gminną na Konary, 

Luchowo, odc. Lisków-Nadzież, Opatów,   

– budowa lub przebudowa 3,4 km ścieżek pieszo-rowerowych: odc. Kościelec-Białków, odc. 

Bilczew-Kramsk 

– budowa zatok autobusowych: Lipnica-Bociany 

 

4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:  

W 2013 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW w Poznaniu 

prowadzono roboty budowlanych na 8 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub 

dwuletnim (2012-2013) o łącznej wartości 10.822.540 zł, z tego w 2013 r. zrealizowano roboty za 

kwotę 3.670.394 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 110.000 zł). W 

roku 2013 na łącznej długości 10,37 km realizowano inwestycje z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa w następujących miejscowościach:  

– budowa lub przebudowa 4,43 km chodników: odc. Małachowo Złych Miejsc – Małachowo, 

Sulmierzyce ul. Krotoszyńska, Modrze, Książenice, Łobżenica. 



– budowa 5,94 km ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Rakoniewice-Wielichowo, Topola Mała, 

Mieścisko. 

 

5. Sygnalizacje świetlne:  

Łącznie w roku 2013 zainstalowano 22 sygnalizacje świetlne (w tym 3 pełne) oraz 2 sygnalizacje 

ostrzegawcze, o łącznej wartości 1.351.665 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu 

terytorialnego 73.900 zł) w następujących miejscowościach: 

– sygnalizacje pełne: Wronki, Murowana Goślina, Koło, 

– sygnalizacje wzbudzane: Szamocin, Mieścisko, Owińska, Trzcianka, Nowa Wieś, Pniewy, 

Pólko, Ludomy, Gałowo, Skórka, Krajenka, Margonin, Wągrowiec, Piaskowo, Białośliwie, 

Górzna, Nowa Wieś Królewska, Lukowo, Wrzeszczyna, 

– sygnalizacje ostrzegawcze: Skarszew, Ćmachowo. 

 

6. Ekrany akustyczne:  

W 2013 roku za kwotę 820.747 zł wybudowano ekrany akustyczne przy drodze wojewódzkiej nr 

434 w m. Mościenica. Termin rozpoczęcia 14.09.2012 r., zadanie zakończono 12.07.2013 r.  

 

Podsumowanie: 

Efekty rzeczowe wszystkich zadań realizowanych w 2013 roku: 

 wybudowanie 3 obwodnic o łącznej długości 13,74 km  

 przebudowa lub rozbudowa 75,7 km dróg,  

 wyremontowanie 6,2 km istniejącej obwodnicy, 

 przebudowa 1 obiektu mostowego, 

 zainstalowanie 19 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych,  

 zainstalowanie lub zmodernizowanie 3 pełnych sygnalizacji świetlnych 

 zainstalowanie 2 sygnalizacji ostrzegawczych, 

 wybudowanie lub przebudowa 9,34 km ścieżek pieszo- rowerowych, 

 wybudowanie, przebudowa lub remont 15,5 km chodników 

 wybudowanie ekranów akustycznych 

 wybudowanie zatok autobusowych. 

 

 

 


