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Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich 

Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. 

 

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2015 wyniósł 

190.727.590,00 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIII/359/2015  

z dnia 21 grudnia 2015 r. ) w tym: 

 bieżące utrzymanie dróg i mostów 61.081.963,00 zł; 

 wydatki inwestycyjne 109.487.150,00 zł; 

 koszty administrowania drogami 20.158.477,00 zł. 

 

1. Zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 - 2013: 

– Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241  

wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca 

Wartość zadania wyniosła 40.880.156,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

31.127.300,00 zł. Zadanie było realizowane w latach 2010 - 2015.  

W roku 2015 wydatkowano kwotę 3.776.102,00 zł, z tego dofinansowanie  

UE 2.392.826,00 zł. 

 

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

– Trzcianka – Czarnków – Oborniki 

Wartość zadania wyniosła 85.398.952,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

69.729.786,00 zł. Zadanie było realizowane w latach 2010 - 2015.  

W roku 2015 wydatkowano kwotę 50.884.188,00 zł, z tego dofinansowanie  

UE 40.608.400,00 zł.  

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna 

Wartość zadania wyniosła 9.017.557,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

7.443.840,00 zł. Zadanie było realizowane w latach 2014 - 2015.  

W roku 2015 wydatkowano kwotę 2.982.133,00 zł, z tego dofinansowanie  

UE 2.313.730,00 zł. 
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– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra 

Wartość zadania wyniosła 4.693.808,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

3.916.224,00 zł. Zadanie było realizowane w latach 2014-2015.  

 

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

Wartość zadania wyniosła 1.687.627,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

1.051.973,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 

 

 Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo 

Wartość zadania wyniosła 5.233.419,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

4.329.940,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 

 

 Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś - Grodzisk 

Wartość zadania wyniosła 1.550.126,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

1.317.607,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 

 

– Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd – Kamieniec 

Wartość zadania wyniosła 1.841.083,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

1.564.920,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 

 

 Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka - Kunowo 

Wartość zadania wyniosła 5.271.697,00 zł., w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

4.480.942,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 

 

 Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno - Dąbie 

Wartość zadania wyniosła 1.908.229,00 zł., w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

1.621.995,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 

 

 Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów - Chełmno 

Wartość zadania wyniosła 2.696.133,00 zł., w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

2.291.713,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 
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Łączna wartość tych zadań to 160.178.787,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie Unii 

Europejskiej 128.876.240,00 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 82.524.545,00 zł,  

z tego dofinansowanie UE 65.890.270,00 zł. 

Realizacja ww. zadań przyczyniła się do: 

 wybudowania 2 obwodnic o łącznej długości 8,14 km;  

 przebudowania, rozbudowania lub wzmocnienia dróg na długości 56,46 km. 

 

2. Zadania realizowane ze środków własnych: 

 Droga Nr 444 przebudowa drogi w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza 

Wartość zadania wynosi 3.132.449,00 zł, z czego w roku 2015 wydatkowano kwotę  

1.357.067,00 zł, a w roku 2016 planuje się wydatkować kwotę 1.775.382,00 zł. 

Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 22 maja 2015 r., 

planowany termin zakończenia zadania to 31 sierpnia 2016 r. 

 

 Droga Nr 444 przebudowa drogi w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka 

Wartość zadania wynosi 3.273.473,00 zł, z czego w roku 2015 wydatkowano kwotę 

1.746.642,00 zł, a w roku 2016 planuje się wydatkować kwotę 1.526.831,00 zł. 

Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 4 sierpnia 2015 r., 

planowany termin zakończenia zadania to 12 sierpnia 2016 r. 

 

 Droga Nr 434 przebudowa drogi w m. Czmoń 

Wartość zadania wyniosła 2.088.274,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. 

 

Łączna wartość tych zadań to 8.494.196,00 zł, z czego w roku 2015 wydatkowano kwotę 

5.191.983,00 zł. W wyniku realizacji powyższych zadań zostało przebudowanych  

2,98 km dróg. 

 

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

dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich:  

W 2015 roku w ramach Programu likwidacji zagrożeń… WZDW w Poznaniu zrealizował 

23 inwestycje o łącznej wartości 7.541.735,00 zł (w tym dofinansowanie jednostek 

samorządu terytorialnego 481.500,00 zł oraz dofinansowanie Wojewódzkich Ośrodków 

Ruchu Drogowego w kwocie 2.997.629,00 zł). 
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W roku 2015 na łącznej długości 8,76 km zrealizowane zostały inwestycje  

w następujących miejscowościach:  

– budowa, przebudowa lub remont 7,15 km chodników: Wrzeszczyna, Zielonowo, 

Rogoźno, Bogusławice, Dębsko – Lisków etap I, Rysiny – Luboniek etap I, Drążna, 

Wola Łaszczowa etap II, Rogalin, Książenice etap III, Topola Osiedle, Doruchów, 

Grabów nad Prosną, Białobłoty, Grabów Wójtostwo etap I, Janków II, Szamoty, 

– budowa ścieżki pieszo - rowerowej na dł. 1,33 km na odc. Koziegłowy – Czerwonak 

etap I oraz etap II, 

– wykonanie pełnej sygnalizacji świetlnej w m. Kórnik, 

– budowa lub przebudowa zatok autobusowych na dł. 0,28 km w miejscowościach 

Szydłówiec, Myślątkowo, Różanna, Górne Grądy. 

 

4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:  

Wartość zadań zrealizowanych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

WZDW w Poznaniu na 16 inwestycjach wyniosła 3.674.458,00 zł.  

W roku 2015 wydatkowano 3.374.458,00 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu 

terytorialnego 421.503,00 zł).  

W roku 2015 realizowane były inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa  

w następujących miejscowościach: 

– budowa lub przebudowa 4,24 km chodników: Kamień – Beznatka, Wola Łaszczowa 

(kontynuacja z roku 2014), Sucha (wraz z sygnalizacją świetlną, kontynuacja  

z roku 2014), Falmierowo, Porażyn, Siedlisko, Kłosowice, Margonin, Drzonek, 

Stobno, 

– budowa pełnej sygnalizacji świetlnej w m. Pamiątkowo oraz 4 sygnalizacji świetlnych 

wzbudzanych: Kołaczkowo, Wygoda, Sierosław, Góra. 

 

Podsumowanie: 

Efekty rzeczowe wszystkich zadań realizowanych w 2015 roku: 

– budowa 2 obwodnic o łącznej długości 8,14 km, 

– przebudowa, rozbudowa lub wzmocnienie dróg na długości 59,44 km, 

– budowa ścieżki pieszo - rowerowej o dł. 1,33 km, 

– budowa, przebudowa lub remont chodników na dł. 11,39 km, 

 budowa 2 pełnych sygnalizacji oraz 4 wzbudzanych,  

 budowa lub przebudowa 4 zatok autobusowych na dł. 0,28 km. 

 


