
1 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 

 

 

Inwestycje drogowe  

GDDKiA  

realizowane w Wielkopolsce 

 
Poznań, 17 listopada  2015r.  

 

Danuta Hryniewiecka 

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji 



  
 
 
 

Obecnie na sieci dróg 
krajowych mamy: 
Autostrady 1553,2 km 
Drogi ekspresowe 1472,7 km 
Łącznie jest 3025,9 km dróg 
szybkiego ruchu. 
 
 

Według projektu PBDK w 
kolejnych latach planowana 
jest realizacja 2227,9 km 
nowych dróg krajowych, z 
czego 1946,2 km to 
autostrady, drogi ekspresowe i 
obwodnice na parametrach 
dróg ekspresowych. 
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GDDKiA zarządza siecią 
 około 19,3 tys. km dróg. 
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Prognozy w zakresie rozwoju sieci dróg 
 

Bazowa sieć TEN-T w Wielkopolsce to A2 

Sieć kompleksowa w Wielkopolsce to: 

S5 Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Nowe Marzy, 

S10 Szczecin - Płońsk,  

S11 Koszalin – Piła - Pyrzowice,  

 

Aktualnie odcinkom dróg powyższych kategorii  brakuje 

ciągłości. Planowane jest , aby przedsięwzięcia 

przewidziane do realizacji w okresie 2014 – 2023 ( z 

perspektywą do 2025) przyczyniły się w jak największym 

stopniu do zakończenia sieci bazowej TEN-T i istotnego 

uzupełnienia sieci kompleksowej. 
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Na sieci dróg krajowych w 
Wielkopolsce mamy 1 673 km  
(łącznie z koncesyjną A2) , a w tym : 
 
Autostrada A2  -  210,6  km 
Drogi ekspresowe - 173,8 km 
 
Łącznie jest   :               
384,4 km dróg szybkiego ruchu. 

 
Według projektu PBDK w kolejnych 
latach planowana jest w 
Wielkopolsce realizacja    532,2  km 
nowych dróg krajowych, z czego 
468,2 km to drogi ekspresowe i 
obwodnice na parametrach dróg 

ekspresowych. 
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Obecnie w realizacji są odcinki 

drogi S5 : 

 

• Żnin – Gniezno 

• Poznań – Wronczyn 
 
i obwodnice w ciągu drogi S11:  

 

• Obwodnica Jarocina 

• Obwodnica Ostrowa Wlk. 



 

Nazwa 

 

km 

Kwota  

 [ zł brutto] 

 

Lata realizacji 

S5 Żnin – Gniezno 

 

18,3 578,1 mln  2014-2017 

S5 Poznań - Wronczyn 15,9 662,5 mln 2015-2017 

S11 Obwodnica Jarocina 13,1 357,7 mln 2015-2017 

S11 Obwodnica Ostrowa II 12,8 357,0 mln 2015-2017 

Razem to około 60 km za prawie 2 miliardy zł.  
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Inwestycje na etapie 

przetargu na roboty 

budowlane: 

 
• S5 Wronczyn – Kościan 

• S5 Kościan – Radomicko 

• S5 Radomicko – Leszno 

• S5 Leszno – Kaczkowo 

• S11 Obwodnica Kępna 
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Nazwa 

 

km 

 

Planowane lata 

realizacji 

Wronczyn – Kościan 

– Radomicko 

 

34,6  

 

2015-2018 
System Projektuj i Buduj 

Radomicko – Leszno 

- Kaczkowo 

 

28,7 

 

2016-2018 
System Buduj 

 

Obwodnica Kępna 

 

Odc. I ok. 4,4  

Odc. II ok. 6,8  

 

2015-2018 

2016-2020 
System Optymalizuj i Buduj 
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Inwestycje na etapie 

opracowań projektowych: 

• S11 Obwodnica Ujścia 

 

Inwestycje na etapie 

przetargu na opracowania 

projektowe  

• S11 Szczecinek – Piła z 

obwodnicą Piły 

• S11 Ujście – Poznań z 

obwodnicą Obornik 

• S11 Kórnik – Ostrów Wlkp. 

• S11 Ostrów Wlkp.-  Kępno 

• DK 25 Ostrów Wlkp. – Kalisz 

–Konin 
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Nazwa Szacunkowa 

długość 

Planowane lata 

realizacji 

S11 Szczecinek – Piła  73 km 2022 - 2026 

S11 Piła - Ujście 23 km 2019 - 2026 

S11 Ujście - Poznań 65,9 km 2019 - 2026 

S11 Obwodnica Obornik 13,7 km 2019 - 2024 

S11 Kórnik – Ostrów Wlkp. 96 km 2022 - 2026 

S11 Ostrów Wlkp.– Kępno 31 km 2022 - 2026 

DK25 Ostrów Wlkp. – 

Kalisz - Konin  

64 km 2020 - 2024 
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Cel główny Programu – budowa spójnego i nowoczesnego 

systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne 

funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i 

towarowego.  

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

• Zwiększenie gęstości dróg ekspresowych z 3,9 

km/1000km² do 17,5 km/1000km² 

• Zwiększenie gęstości autostrad i dróg ekspresowych z 

8,5 km/1000 km² do 22,7 km/1000 km² 
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Wskaźniki osiągnięcia celu w Wielkopolsce to: 

• Zwiększenie gęstości dróg ekspresowych z  5,8 

km/1000km² do  21,5   km/1000km² 

• Zwiększenie gęstości autostrad i dróg ekspresowych 

z 13 km/1000 km² do 29 km/1000 km² 

Z powyższego wyliczenia wynika, 

że gęstość dróg na terenie 

Wielkopolski jest wyższa od 

średniej krajowej. Po realizacji 

planów wynikających z PBDK  

gęstość dróg szybkiego ruchu w 

Wielkopolsce będzie nadal 

większa od średniej krajowej.  
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Wskaźniki osiągnięcia celu   

Zwiększenie gęstości autostrad i dróg ekspresowych : 

 

Kraj   z 8,5 km/1000 km²  do 22,7 km/1000 km² 

 

Wielkopolska z 13 km/1000 km²  do 29 km/ 1000 km²  



15 

Finansowanie Programu :  
• Budżet państwa,  

• Krajowy Fundusz Drogowy  

• środki UE. 
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Zagrożenia: 

• Rosnące wymagania o charakterze środowiskowo 

– klimatycznym wpływające na wzrost kosztów 

inwestycji oraz zwiększenie szczegółowości 

dokumentacji  (warianty przebiegu , raporty 

środowiskowe i  analizy wielokryterialne, 

konsultacje społeczne) 
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Na terenie województwa wiele 

cennych przyrodniczych 

obszarów otoczono ochroną 

prawną , w tym:  

• dwa parki narodowe,  

• 97 rezerwatów przyrody,  

• 12 parków krajobrazowych,  

• 32 obszary chronionego 

krajobrazu  

• ponad 3800 pomników 

przyrody.  

W ramach Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Obszarów Natura 

2000 wyznaczono 19 obszarów 

specjalnej ochrony ptaków oraz 

29 obszarów specjalnej 

ochrony siedlisk. 
(według GDOŚ) 

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/upload/image/mozaikowy/wielkopolskie/wielkopolska_mapa3.jpg
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Krajobraz województwa wielkopolskiego zdominowany jest przez 

rozległe, płaskie połacie pól oraz duże kompleksy leśne. 

 Obecnie lasy zajmują około 25,5% powierzchni województwa. 

Powierzchnia gruntów leśnych stanowi 782,44 tys. ha, z czego lasy 

zajmują 761,98 tys. ha (GUS). 

 

Budowa dróg na takim terenie wymaga specjalnych rozwiązań 

technicznych oraz działań zabezpieczających przyrodę. 
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• Zwiększona kosztochłonność inwestycji 

wynikająca z obowiązującej legislacji około 

środowiskowej ( obszary NATURA,  przestoje w 

okresach lęgu ptaków, zabezpieczenia fauny i 

flory zwłaszcza olbrzymia ilość płotów, ekranów,  

ryzyko natrafienia na grunty zanieczyszczone nie 

sygnalizowane w zatwierdzanych programach 

badań, ochrona dróg innych zarządców). 
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• Wykonalność, a 

ostateczność decyzji 

administracyjnych, brak 

niewzruszalności decyzji 

administracyjnych, 

przewlekłe procedury. 
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• Duża skala zaległości do 

nadrobienia w zakresie 

budowy sieci TEN-T , a 

więc pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej – recesja lub 

załamanie gospodarcze 

(kumulacja zamówień na 

prace projektowe i roboty 

budowlane mogąca być 

przyczyną nagłego wzrostu 

cen materiałów, usług i 

robocizny). 



22 

• Ilość firm wykonawczych i biur 

projektów niewystarczająca w 

stosunku do ilości 

planowanych do realizacji 

zadań. 
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• Równoczesna realizacja 

w obecnej perspektywie 

finansowej dużych 

liniowych zadań 

inwestycyjnych w 

zakresie dróg krajowych, 

modernizacji i budowy 

linii kolejowych, linii 

elektroenergetycznych  

wysokich i najwyższych 

napięć. 



Oddajemy do użytkowania drogi ładnie wpisujące się w przestrzeń, 

starannie wykończone i obsadzone dużą ilością zieleni. Z czasem 

„obrastają” jednak w wyraźnie zauważalny chaos. Od samorządów w 

dużej mierze zależy ład przestrzenny. 

 

Dbajmy więc o to, aby drogi tworzyły z otoczeniem harmonijną całość  

uwzględniającą wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze i 

środowiskowe z poszanowaniem uwarunkowań kulturowych i walorów  

kompozycyjno – estetycznych. 
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Dziękuję za uwagę  
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