
 
 
 

 

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich 
Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku. 

 
Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2017 wynosi  
256.421.817,00 zł  (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/936/17  
z dnia 18 grudnia 2017 r.) w tym: 
− bieżące utrzymanie dróg i mostów 108.436.759,00 zł,  
− wydatki inwestycyjne 123.257.839,00 zł, 
− koszty administrowania drogami 24.727.219 zł. 
 
1. Zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020: 
 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły 
Wartość zadania wyniosła 24.703.796,93 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej  
20.007.721,28 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W roku 2017 roku wydatkowano kwotę 
21.552.758,56 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 17.329.338,67 zł. Zadanie zakończone. 
 

− Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września  
na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo 
Wartość zadania wyniosła 18.404.413,84 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 15.275.893,37zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.311.578,54 zł, w tym 
dofinansowanie Unii Europejskiej 6.696.983,37 zł. Zadanie zakończone.  
 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu                               
w m. Międzychód rz. Warta 
Wartość zadania wynosi 21.102.453,82 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 17.097.625,57 zł.  
Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2017 roku wydatkowano kwotę  16.377.067,96 zł,   
w tym dofinansowanie UE 13.451.424,52 zł. Termin zakończenia zadania 15 listopada 2018 r. 

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

Wartość zadania wyniosła 9.173.782,75 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5.842.719,78 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.  
W 2017 roku wydatkowano kwotę 7.359.599.82 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 
4.686.178,16 zł.  Zadanie zakończone.  
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka 
Wartość zadania wyniosła 2.106.752,96 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 1.245.028,64 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano kwotę 1.700.251,16 zł,  
w tym dofinansowanie UE 985.883,74 zł. Zadanie zakończone.  



 

2 

 

 

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

Wartość zadania wynosiła 3.041.119,92 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.936.004,14 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.  
W roku  2017 wydatkowano kwotę 2.439.978,06 zł, w tym dofinansowanie UE 1.552.776,21 zł. Zadanie 
zakończone. 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów / 
Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P  
Wartość zadania wyniosła 5.678.969,59 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.484.409,86 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.  
W roku 2017 wydatkowano kwotę 4.588.472,23 zł, w tym dofinansowanie UE 2.787.813,66 zł. Zadanie 
zakończone. 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik 
Wartość zadania wyniosła 7.591.287,60 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 4.732.186,27 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.  
W roku 2017 wydatkowano kwotę 6.120.620,14 zł, w tym dofinansowanie UE 3.794.635,77 zł. Zadanie 
zakończone. 

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

w m. Skórka 
Wartość zadania wyniosła 3.136.004,17 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2.000.261,21 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.  
W roku 2017 roku wydatkowano kwotę 2.506.112,56 zł, w tym dofinansowanie UE 1.598.705,31 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk 
Wartość zadania wyniosła 6.910.166,91 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5.600.151,73 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.  
W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.794.600,76 zł, w tym dofinansowanie UE 2.951.920,51 zł. Zadanie 
zakończone. 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo                        
do m. Ujście 
Wartość zadania wynosiła 7.372.700,50 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 6.246.978,00 zł. 
Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.595.477,44 zł, w tym 
dofinansowanie Unii Europejskiej 3.036.338,40 zł. Zadanie zakończone. 
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− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry                  
do m. Mochy 
Wartość zadania wynosi 19.092.829,74 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 15.465.674,54 zł. 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.  W roku 2017 wydatkowano kwotę 5.681.392,27 
zł, w tym dofinansowanie UE 4.829.183,42 zł. Termin realizacji zadania 27 sierpnia 
2018 r. 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego                              
do granicy województwa wielkopolskiego 
Wartość zadania wynosi 12.819.413,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 10.896.501,05 zł. 
Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2017-2019. Rzeczowa realizacja 
rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 1 sierpnia 2019 r.  

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

Wartość zadania wynosi 14.360.133,40 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 12.206.113,37 zł. 
Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2017-2019. Rzeczowa realizacja 
rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 14 sierpnia 2019 r. 

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

przebiegiem S5 
Wartość zadania wynosi 19.401.629,04 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 16.491.384,67 zł. 
Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2016-2019. Rzeczowa realizacja 
rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia 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 24.951.267,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 21.208.576,94 zł. 
Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2016-2019. Rzeczowa realizacja 
rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 30 listopada 2019 r. 

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

nr 1895P do DW 182 
Wartość zadania wynosi 24.815.171,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 21.092.895,35 zł. 
Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2016-2019. Rzeczowa realizacja 
rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 30 listopada 2019 r. 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu 
leszczyńskiego 
Wartość zadania wynosi 24.905.994,59 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 20.173.408,47 zł. 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019.  Pierwsze finansowanie nastąpi w roku 2018. 
Termin realizacji zadania 30 września 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga 
wojewódzka nr 431  
Wartość zadania wynosi 26.955.274,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 22.911.982,00 zł. 
Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2017-2019. Rzeczowa realizacja 
rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 21 listopada 2019 r. 
 

− Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431  
w m. Rogalinek   
Planowana wartość zadania wynosi 44.200.000,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 
37.570.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. Rzeczowa realizacja 
rozpocznie się w 2018 r. W trakcie przygotowania zadania do ogłoszenia przetargu. 

 
Łączna wartość tych zadań to 320.723.160,76 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 261.485.516,24 zł.                  
W  2017 roku wydatkowano kwotę 84.027.909,50 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej  
63.701.181,74 zł. 
Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań: 
- budowa 3 mosty, 
- budowa nowych dróg o długości 9,70 km, 
- rozbudowa, przebudowa 70,65 km dróg wojewódzkich. 
 
W I połowie 2017 roku WZDW w Poznaniu złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej   
w ramach WRPO 2014+ dla 13 projektów na ogólną kwotę 269 mln . Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i 
przyznaniu dofinansowania przeprowadziliśmy procedury przetargowe dla 12 projektów.  
W 10 postępowaniach złożone oferty przekraczały zaplanowane środki o kwotę ponad 100 mln zł,  
w związku z czym zmuszeni byliśmy unieważnić postepowania przetargowe i rozwiązać zobowiązania.  
Po zaktualizowaniu wszystkich wartości zadań dostępne środki w ramach WRPO 2014 – 2020 pozwalają  
na realizację 5 poniższych zadań: 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania  
z DP 3403P w m. Drzewce    
Pierwotna wartość zadania wynosiła 23.589.743,00 zł a termin realizacji przewidziany był na  lata 2018-
2020. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 40.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii 
Europejskiej 34.425.000,00 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. 
Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”   
w latach 2018-2022. 

 
− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce  

do skrzyżowania z DW 473    
Pierwotna wartość zadania wynosiła 16.410.257,00 zł a termin realizacji przewidziany był na  lata 2018-
2020. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 37.612.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii 
Europejskiej 31.970.200,00 zł.  
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W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”  w latach 2018-2022. 

 
− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice 

Pierwotna wartość zadania wynosiła 22.906.000 zł a termin realizacji przewidziany był na  lata 2018-
2020. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 29.127.000 zł, w tym dofinansowanie  
z Unii Europejskiej 24.757.950 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku  
o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  w latach 2018-
2022. 

 
−  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki)                              

na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica 
Żelichowska  
Pierwotna wartość zadania wynosiła 25.600.000,00 zł a termin realizacji przewidziany był na  lata 
2017-2019. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 45.675.000,00 zł, w tym dofinansowanie                     
z Unii Europejskiej 38.823.750,00 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku                                               
o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021. 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki)                                
na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 22 (Przesieki)  

− Pierwotna wartość zadania wynosiła 17.750.000,00 zł a termin realizacji przewidziany był na  lata 2017-
2019. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 29.9425.500,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii 
Europejskiej 25.451.125,00 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. 
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021. 

 
W listopadzie 2017 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na  zadania : 
 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką                         
nr 188 w miejscowości  Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I   
Planowana wartość zadania wynosi 49.420.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 
42.007.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. W trakcie przygotowania 
materiałów do ogłoszenia przetargu. 
 

− Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434   
Wartość zadania wynosi 100.600.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 85.510.000,00 
zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Zadanie realizowane  
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i „buduj”. W trakcie przygotowania materiałów  
do ogłoszenia przetargu. 
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− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią  

Planowana wartość zadania wynosi 23.935.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 
20.344.750,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.  Z uwagi na wyczerpanie 
środków UE zadanie znajduje się na liście rezerwowej. 

 
 

Ponadto, w ramach działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                                                       
i mieszkaniowym uzyskaliśmy w roku 2017  dofinansowanie dla zadania pn.: 
 

− Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności 
energetycznej  
Wartość zadania wynosi 1.640.050,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 811.750,00 zł. W 
roku 2018 przeprowadzono procedurę przetargową, jednakże z uwagi, iż na to że nie zgłosił się żaden 
wykonawca, zostanie ona powtórzona.   

 
 
Łączna wartość tych zadań to 358.451.550,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie Unii Europejskiej 
304.101.525,00 zł.  
Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań: 
- rozbudowa 65,04 km dróg, 
- budowa nowych dróg o długości 8,45 km. 
 
 

2. Zadania realizowane ze środków własnych: 
 
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Blękwit. 

Wartość zadania wyniosła 980.017,94 zł. Zadanie zakończone. 
 

– Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi woj. nr 182,              
ul. Chrobrego w m. Wronki. 
Wartość zadania wyniosła 325.290,18 zł. Zadanie zakończone. 

 
– Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 188 na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego  

i pomorskiego do km 19+165. 
Wartość zadania wyniosła 339.111,23 zł. Zadanie zakończone. 

 
– Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich  

nr 441/442 w m. Borzykowo, gm. Kołaczkowo. 
Wartość zadania wyniosła 597.516,64 zł. Zadanie zakończone. 
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– Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w miejscowości Rataje. 

Wartość zadania wyniosła 381.575,49 zł. Zadanie zakończone. 
 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku. 
Wartość zadania wyniosła 1.615.064,76 zł. Zadanie zakończone. 

 
– Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Skarszew. 

Wartość zadania wyniosła 405.132,74 zł. Zadanie zakończone. 
 

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 314 Kargowa – Świętno m. Świętno ul. Mickiewicza. 
Wartość zadania wyniosła 755.581,81 zł. Zadanie zakończone. 

 
– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 polegająca na budowie chodnika na odcinku                                   

od m. Prażuchy Nowe do m. Ceków Kolonia 
       Wartość zadania wyniosła 1.501.872,70 zł. Zadanie zakończone. 

 
– Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471  

w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników. 
Wartość zadania wyniosła 990.617,63 zł. Zadanie zakończone. 
 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica-Luchowo. 
Wartość zadania wynosi 4.751.352,71 zł, a zakończenie zadania planowane było w roku 2017. Jednakże 
w związku z tym, iż wykonawca nie wywiązywał się w terminie umownym z zakresu robót,   realizacja 
zadania wydłużyła się do I kwartału 2018 r.  
W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.251.353,00 zł. Zostaną naliczone kary umowne. 
 

– Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym 
przebiegiem S5 
Wartość zadania wynosi 5.965.518,45 zł. W I połowie 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy zadania                     
i 6 czerwca 2017 r. podpisano umowę. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj  i wybuduj”. 
Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji 2 
września 2019 r. 
 

Łączna wartość tych zadań to 18.608.652,28 zł z tego w roku 2017 wydatkowano 11.143.134,12 zł. 
Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań: 
- budowa drogi o dł. 0,9 km, 
- rozbudowa, przebudowa dróg na dł. 2,87 km, 
- budowa chodnika na dł. 1,36 km, 
- korekta łuku na dł. 0,25 km,  
- wzmocnienie dwóch przepustów, 
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- budowa kanalizacji deszczowej na trzech odcinkach dróg wojewódzkich o dł. 1,05 km. 
 
 
3. Zadania realizowane w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci                                       

i młodzieży na drogach wojewódzkich:  
 
W 2017 roku w ramach Programu likwidacji zagrożeń… WZDW w Poznaniu prowadził roboty budowlane 
na 17 inwestycjach o łącznej wartości 8.057.868,49 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu 
terytorialnego 285.000,00 zł oraz dofinansowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w kwocie 
2.100.000,00 zł).  
W roku 2017 na łącznej długości 9,82 km zrealizowano inwestycje w następujących miejscowościach:  
– budowa lub przebudowa 7,86 km chodników: Zamość, Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał etap III, 

Wronki ul. Leśna, Międzychód ul. Sikorskiego, Zbąszyń, Ciążeń ul. Wolności, Pyzdry  
ul. Niepodległości, Ludomy, Marunowo, Działyń, Kłecko ul. Gnieźnieńska, Wieleń ul. Drawska, Topola 
Mała, Koźmin Wlkp., Pianówka, 

– budowa ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 1,96 km: Chocz, na odc. Sękowo – Nowy Tomyśl. 
 
4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:  

 
W roku 2017 w ramach Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego…. WZDW w Poznaniu prowadził 
roboty na 31 zadaniach na kwotę 4.834.037,32 zł, (w tym dofinansowanie jednostek samorządu 
terytorialnego 332.427,00 zł oraz dotacja celowa 845.145,00 zł).  
W roku 2017 zrealizowano zadania na łącznej długości 5,16 km: 
- przebudowa lub budowa chodników: Opatówek, Nowa Wieś – etap I, etap II, Rosko, Jaraczewo, 
Kaczanowo – Nowa Wieś, Wągrowiec ul. Gnieźnieńska – etap I, etap II, Szamocin, ul. Dworcowa, Czempiń, 
Gałązki, Wojnowice,  Pisarzowice, Odolanów ul. Krotoszyńska – etap I, etap II. 
- budowa 2 zatok autobusowych: Paprocin, Nowa Wieś. 
- sygnalizacje świetlne:  

• sygnalizacje pełne: Sierosław, Śrem, 
• sygnalizacje wzbudzane: Gniezno, Damasławek, Złotów, Koźmin Wlkp., Dąbrówka Leśna 
• sygnalizacje ostrzegawcze, znaki aktywne oraz doświetlenie przejść dla pieszych: Krobia, Gołańcz 

ul. Mrotka,: Gniezno, odc. Śrem obw. – skrzyż. na Kawcze, obręb Małe Gorzyce, Chrustowo, 
 

5. Odnowy nawierzchni:  
W I półroczu 2017 roku zostały przyznane dodatkowe środki na odnowy nawierzchni  w kwocie 
49.713.750,00 zł. W ramach tej kwoty WZDW w Poznaniu prowadził wyremontował 76,01  km dróg. 
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Podsumowanie: 
Efekty rzeczowe wszystkich wyżej wymienionych zadań: 

• budowa dróg o dł. 19,05 km,  
• rozbudowa, przebudowa dróg na dł. 138,56 km, 
• korekta łuku na dł. 0,25 km,  
• budowa 3 mostów, 
• wzmocnienie 2 przepustów, 
• budowa kanalizacji deszczowej na dł. 1,05 km. 
• 2 pełne sygnalizacje świetlne, 5 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych, wykonanie, 2 sygnalizacji 

świetlnych ostrzegawczych, 18 znaków aktywnych, wykonanie doświetlenia 3 przejść dla pieszych, 
• budowa 2 zatok autobusowych, 
• przebudowa lub budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych na dł. 18,07 km. 
• remont nawierzchni dróg na długości 76,01 km. 

 


