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Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich 

Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku. 

 

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2016 wyniósł  

167.605.635,00 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/699/16 z dnia  

19 grudnia 2016 r.) w tym: 

 bieżące utrzymanie dróg i mostów 55.248.586,00 zł,  

 wydatki inwestycyjne 88.921.964,00 zł, 

 koszty administrowania drogami 23.407.385,00 zł. 

 

1. Zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020: 

 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra etap II 

Wartość zadania wyniosła 5.557.143,91 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

4.682.367,65 zł. Zadanie zakończone. 

 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły 

Wartość zadania wynosi 24.703.796,93 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

20.007.721,28 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 3.151.038,37 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 2.678.382,61 zł. Termin realizacji zadania 

29 września 2017 r. 

 

 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września  

na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo 

Wartość zadania wynosi 18.861.546,66 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

15.275.893,37 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 10.092.835,30 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 8.578.910,00 zł. Termin realizacji zadania  

15 czerwca 2017 r. 

 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa 

mostu w m. Międzychód rz. Warta 
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Wartość zadania wynosi 21.102.453,82 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

17.097.625,57 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016/2018. Pierwsze 

finansowanie nastąpi w 2017 r. Termin realizacji zadania 15 listopada 2018 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku Debrzno Wieś - 

Lipka 

Wartość zadania wynosi 9.595.062,38 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

7.770.289,14 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 1.814.182,93 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 1.542.055,49 zł. Termin realizacji zadania  

30 czerwca 2017 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka 

Wartość zadania wynosi 2.148.402,46 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

1.739.760,45 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 406.501,80 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 345.526,53 zł. Termin realizacji zadania  

31 maja 2017 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Blękwit 

Wartość zadania wynosi 3.119.250,54 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

2.574.717,36 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 601.141,86 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 510.970,58 zł. Termin realizacji zadania  

31 maja 2017 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin 

Złotów / Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P  

Wartość zadania wynosi 5.725.153,61 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

4.636.052,11 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 1.090.497,36 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 926.922,75 zł. Termin realizacji zadania  

31 maja 2017 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica 

do m. Dolnik 
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Wartość zadania wynosi 7.773.279,15 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

6.294.770,44 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 1.470.667,46 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 1.250.067,34 zł. Termin realizacji zadania  

31 maja 2017 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła wraz z budową nowego 

mostu w m. Skórka 

Wartość zadania wynosi 3.326.856,95 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

2.693.976,43 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 629.891,61 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 535.407,86 zł. Termin realizacji zadania  

20 maja 2017 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk 

Wartość zadania wynosi 6.911.838,26 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

5.600.151,73 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 3.115.566,15 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 2.648.231,22 zł. Termin realizacji zadania 

29 września 2017 r.  

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku  

od m. Jabłonowo do m. Ujście 

Wartość zadania wynosi 7.711.596,93 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

6.246.978,00 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 3.777.223,06 zł,  

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 3.210.639,60 zł. Termin realizacji zadania 

29 września 2017 r.  

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym 

Kanale Obry do m. Mochy 

Wartość zadania wynosi 35.743.800,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 

30.382.230,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016/2018. Pierwsze 

finansowanie nastąpi w roku 2017. Termin realizacji zadania 15 listopada 2018 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu 

leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego 
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Wartość zadania wynosi 12.932.092,99 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 

10.992.279,04 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 

2016/2018. Pierwsze finansowanie nastąpi w roku 2017. Termin realizacji zadania  

15 listopada 2018 r. 

 

 Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki 

Wartość zadania wynosi 14.528.426,40 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

12.349.162,42 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 

2016/2019. Pierwsze finansowanie nastąpi w roku 2017. Termin realizacji zadania  

14 sierpnia 2019 r. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania  

z nowym przebiegiem S5 

Wartość zadania wynosi 19.616.362,04 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

16.673.907,72 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 

2016/2019. Pierwsze finansowanie nastąpi w roku 2017. Termin realizacji zadania  

14 sierpnia 2019 r. 

 

 Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 

do drogi powiatowej nr 1895P 

Wartość zadania wynosi 25.281.041,99 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

21.488.885,68 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 

2016/2019. Pierwsze finansowanie nastąpi w roku 2017. Termin realizacji zadania  

14 sierpnia 2019 r. 

 

 Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi 

powiatowe nr 1895P do DW 182 

Wartość zadania wynosi 25.124.686,99 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

21.355.983,94 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 

2016/2019. Pierwsze finansowanie nastąpi w roku 2017. Termin realizacji zadania  

18 listopada 2019 r. 
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Łączna planowana wartość tych zadań to 249.762.792,01 zł, w tym przyznane 

dofinansowanie Unii Europejskiej 207.862.752,33 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 

31.706.689,81 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 25.633.148,13 zł (dofinansowanie 

z UE po uwzględnieniu korekty finansowej). 

Realizacja zadania zakończonego w 2016 r. przyczyniła się do rozbudowy drogi na odcinku  

o długości 1,6 km. 

 

2. Zadania realizowane ze środków własnych: 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku  

od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej 

Wartość zadania wyniosła 3.210.247,33 zł, z czego w roku 2016 wydano kwotę 

1.853.180,25 zł. Zadanie realizowane w latach 2015/2016. Zadanie zakończone. 

 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka 

Wartość zadania wyniosła 3.172.626,47 zł, z czego w roku 2016 wydano kwotę 

1.425.984,47 zł. Zadanie realizowane w latach 2015/2016. Zadanie zakończone. 

 

 Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Czerwonaku 

Wartość zadania wyniosła 540.068,26 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawła 

II) w m. Turek 

Wartość zadania wyniosła 490.998,26 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk 

Wartość zadania wyniosła 721.536,60 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska  

w km 39+855,00 

Wartość zadania wyniosła 824.163,28 zł. Zadanie zakończone. 
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 Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej  

nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty 

Wartość zadania wyniosła 1.798.749,27 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów n / Prosną – rozbudowa 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583 

Wartość zadania wyniosła 1.069.450,69 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś – Jerka 

Wartość zadania wyniosła 1.417.866,89 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną  

i zmianą stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gnieźnie 

           Wartość zadania wyniosła 1.016.983,48 zł (w tym dofinansowanie Miasta Gniezna  

           w wysokości 300.000,00 zł). Zadanie zakończone. 

 

 Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Pocztowa i Ogrodowa 

Wartość zadania wyniosła 1.197.890,09 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów 

Wartość zadania wyniosła 663.257,86 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota 

Wartość zadania wyniosła 1.989.957,65 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II 

Wartość zadania wyniosła 1.955.657,79 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno 

Wartość zadania wyniosła 652.492,09 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki 

Wartość zadania wyniosła 1.333.370,07 zł. Zadanie zakończone. 
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 Droga wojewódzka nr 312 odc. Wielichowo – Wilkowo Polskie 

Wartość zadania wyniosła 3.699.053,44 zł. Zadanie zakończone. 

 

 Droga nr 193 odc. Studźce – Margonin 

Wartość zadania wyniosła 1.098.862,42 zł. Zadanie zakończone. 

 

Łączna wartość tych zadań to 26.853.231,94 zł, z czego w roku 2016 wydatkowano 

kwotę 23.749.522,86 zł. W wyniku realizacji powyższych zadań wykonano: 

- przebudowę oraz wzmocnienie dróg na dł. 32,6 km, 

- 2 obiekty mostowe (przepusty), 

- 3 przebudowane skrzyżowania, 

- budowę ekranu akustycznego, 

- pełną sygnalizację świetlną. 

 

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

dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich:  

W 2016 roku w ramach Programu likwidacji zagrożeń… WZDW w Poznaniu prowadził 

roboty na 28 zadaniach za kwotę 8.283.898,73 zł, (w tym dofinansowanie jednostek 

samorządu terytorialnego 285.072,00 zł, oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 

2.649.999,98 zł).  

W roku 2016 zrealizowano następujące zadania na łącznej długości 10,75 km:  

* przebudowa lub budowa chodników oraz ścieżek pieszo – rowerowych: 

- Grabów Wójtostwo etap II i III, Dębsko – Lisków etap II, Rysiny – Luboniek etap II, 

Koziegłowy – Czerwonak etap III, Rogoźno, Wola Łaszczowa etap III i IV, Bachorzew, 

Rzymsko (Skęczniew) etap I i II, Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał etap I i II, Pietrzyków 

–Rataje, Chocz etap I i II, Powiercie – Kolonia, Koźmin, Łysek, Kujan, Ciszkowo, Gulcz, 

Wrzeszczyna, Grzymysław, Nowy Dwór, Grodzisk Wlkp.; 

* wykonanie sygnalizacji: pełnej w m. Racot, wzbudzanych w Przybychowie, Kuźni, Kobyla 

Góra, Drawsko, Drążna, Ostrowite oraz dwa znaki aktywne w Grzymysławiu.  

 

4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:  
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W 2016 roku w ramach Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego….  WZDW w Poznaniu 

prowadził roboty na 21 zadaniach na kwotę 3.955.329,96 zł, (w tym dofinansowanie 

jednostek samorządu terytorialnego 357.003,00 zł).  

W roku 2016 zrealizowano następujące zadania na łącznej długości 4,37 km:  

* przebudowa lub budowa chodników: 

- Margonin, Trzcianka, Opatówek, Pokrzywnica, Szczepankowo, Łobżenica, Adolfowo, 

Próchnowo, Huta Szklana, Mikołajewo, Braciszewo, Studźce (Margonin), 

- sygnalizacje świetlne: wzbudzane: Wolsztyn, Czempiń, Niałek Wielki, Złotów, Gołańcz, 

Wysoka, ostrzegawcza Białęgi oraz znaki aktywne w m. Kawcze (2x) oraz Kunowo. 

 

Podsumowanie: 

Efekty rzeczowe wszystkich zadań zrealizowanych w 2016 r.: 

 przebudowa, rozbudowa lub wzmocnienie dróg na dł. 34,2 km, 

 3 przebudowane skrzyżowania, 

 budowa ekranu akustycznego, 

 2 przebudowane obiekty mostowe (przepusty), 

 2 pełne sygnalizacje świetlne, 13 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych, 1 sygnalizacja 

świetlna ostrzegawcza, 4 znaki aktywne, 

 przebudowa, budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych na dł. 15,12 km. 
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