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Nazwa projektu:  

Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809  (ul. Gen. 

Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) 

Beneficjent: Gmina Lublin 

Koszt całkowity inwestycji: 70 098 637,24 zł 

Kwota dofinansowania: 58 936 135,29 zł 

 

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta  

Projekt realizowany przez Gminę Lublin zakłada przebudowę skrzyżowania Alei Solidarności, Alei 

Władysława Sikorskiego oraz ulicy Generała Bolesława Ducha w Lublinie na dwupoziomowe 

skrzyżowanie z wyspą centralną, łącznicami, sygnalizacją świetlną oraz estakadą. Inwestycja zamknie 

docelowy układ komunikacyjny w północno-zachodniej części Lublina i wpłynie bezpośrednio na 

zwiększenie przepustowości, poprawę mobilności miejskiej, odciążając tym samym centrum miasta 

z  ruchu samochodowego.  

 

Całkowita długość przebudowanych dróg wyniesie niemal 1,5 kilometra, a zakończenie inwestycji 

planowane jest na styczeń 2018 roku.  

 

Przedsięwzięcie jest kolejną inicjatywą władz samorządowych, której celem jest usprawnienie dojazdu 

do węzłów drogowych na obwodnicy Lublina. W poprzednich latach dzięki środkom uzyskanym 

z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko Gmina Lublin i Województwo Lubelskie zrealizowały podobne inwestycje przy węzłach 

„Dąbrowica” oraz „Jakubowice”.  

 

Projekt zakłada, że lepsze skomunikowanie LOF (Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego) z siecią dróg 

krajowych, w tym TEN-T, zwiększy dostępność transportową miasta i umożliwi sprawniejsze 

połączenie z innymi ośrodkami wojewódzkimi, wpływając pozytywnie  na rozwój konkurencyjności 

oraz ożywienie przedsiębiorczości w regionie.  

 

Inwestycja przyniesie również korzyści dla środowiska naturalnego: w projekcie zastosowano 

rozwiązania zgodne z obowiązującymi standardami emisji szkodliwych substancji do powietrza i wód. 

Zwiększenie przepustowości oraz płynności ruchu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych, zastosowanie ekranów akustycznych wpłynie na zmniejszenie hałasu, a system 

odwodnienia z zastosowaniem urządzeń podczyszczających ograniczy negatywny wpływ na jakość 

wód. 
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Nazwa projektu:  

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec – węzeł Konopnica (S-19) 

Beneficjent: Województwo Lubelskie 

Koszt całkowity inwestycji: 50 711 759,46 zł 

Kwota dofinansowania: 28 267 083,65 zł 

 

Szybsze połączenie z drogą ekspresową S19 

Inwestycja koordynowana przez Województwo Lubelskie obejmuje budowę nowego odcinka drogi 

wojewódzkiej 747, który skróci czasu dojazdu do węzła „Konopnica” na obwodnicy Lublina w ciągu 

drogi ekspresowej S19 (Rzeszów-Lublin-Białystok).  

Całkowita długość nowych dróg wyniesie 3,76 km, a zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 

2017 roku.  

Nowe połączenie zredukuje ruch na drogach lokalnych w obrębie miejscowości Konopnica, poprawi 

drożność komunikacyjną oraz bezpieczeństwo drogowe w regionie, a także przyczyni się 

do  zwiększenia dostępności regionu z zewnątrz. 

Odcinek Radawiec-węzeł Konopnica jest ostatnim etapem przebudowy drogi wojewódzkiej 747 

na terenie województwa lubelskiego. Przeważające fragmenty tej drogi wraz z mostem nad Wisłą 

w miejscowości Kamień zostały przebudowane w ubiegłych latach w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej.  

Projekt zakłada, że usprawnienie ruchu i zwiększenie przepustowości drogi wojewódzkiej nr 747 

wpłyną korzystnie na efektywność korzystania z zasobów energii, zmniejszając tym samym koszty 

eksploatacji. Realizacja inwestycji umożliwi także poprawę mobilności pozamiejskiej i optymalizację 

czasu podróży.  
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Nazwa projektu:  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. 

Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)    

Beneficjent: Województwo Warmińsko-Mazurskie   

Koszt całkowity inwestycji: 41 830 114, 86 zł 

Kwota dofinansowania: 35 488 685,63 zł 

 

Sprawniejszy dojazd do obwodnicy Olsztyna 

Projekt zakłada rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od granicy miasta do budowanego 

w ramach południowej obwodnicy Olsztyna węzła „Jaroty”. Przebudowany fragment zostanie 

poszerzony na całej długości do dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu. Inwestycja stanowi kolejny 

krok w dążeniu do wyprowadzenia z miasta ruchu ciężkiego, zmierzającego w kierunku południa 

województwa. 

Łączna długość przebudowywanego odcinka to 2,72 km, a zakończenie inwestycji planowane jest 

na sierpień 2018 roku. 

Nowa inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu korków oraz niebezpiecznych sytuacji 

na drodze spowodowanych licznymi skrzyżowaniami i zjazdami z prywatnych posesji. Przedsięwzięcie 

zakłada stworzenie lepszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego układu komunikacyjnego oraz 

poprawę skomunikowania miasta z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, co wpłynie na wzmocnienie 

pozycji miasta jako rynku pracy, podniesie konkurencyjność regionu i ożywi przedsiębiorczość 

na Warmii i Mazurach. 
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Nazwa projektu:  

Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)    

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie   

Koszt całkowity inwestycji: 9 341 878,76 zł 

Kwota dofinansowania: 7 923 492,37 zł 

 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

 

Inwestycja polega na przebudowie drogi wojewódzkiej 761 wraz z budową chodnika na odcinku 

Jaworznia – Piekoszów w Gminie Piekoszów położonej w sąsiedztwie Kielc. Modernizowana 

droga nr 761 łączy się z drogą ekspresową S7, która została zaliczona do sieci kompleksowej TEN-T. 

 
Łączna długość przebudowywanego odcinka to niemal 2 km, a zakończenie inwestycji planowane jest 

na sierpień 2018 roku. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, 

działającego na mocy porozumienia Miasta Kielce z czternastoma okolicznymi gminami. 

Dzięki poprawie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru, poprawi się również 

jakość połączeń transportowych ze szlakami o znaczeniu krajowym i ponadnarodowym. 
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Nazwa projektu:  

Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej  

z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków    

Beneficjent: Gmina Kielce 

Koszt całkowity inwestycji: 43 754 046,99 zł 

Kwota dofinansowania: 34 362 226,38 zł 

 
 

Rozbudowa infrastruktury drogowej w południowej części Kielc  

Projekt polega na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej 764 w Kielcach. Inwestycja rozpoczyna 

się na skrzyżowaniu Alei Ks. Jerzego Popiełuszki i ulicy Tarnowskiej (droga krajowa 73) z ulicą 

Wapiennikową.  Po zachodniej stronie skrzyżowania poprowadzony będzie nowy odcinek drogi 

biegnący wzdłuż ulicy Rotmistrza W. Pileckiego.  Końcowym etapem inwestycji będzie Rondo 

Czwartaków – skrzyżowanie ulic Wrzosowej, Grota Roweckiego oraz Wojska Polskiego. 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na sierpień 2018 roku. 

Inwestycja ma znaczenie strategiczne dla rozwoju infrastruktury drogowej południowej części miasta. 

Zakłada się, że przyczyni się do lepszego skomunikowania całego województwa z siecią dróg 

krajowych, w tym siecią TEN-T, a także przyniesie wymierne korzyści dla środowiska – dzięki 

skróceniu trasy i czasu przejazdu zmniejszy się zużycie paliw i emisji gazów cieplarnianych. 
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Nazwa projektu:  

Budowa DK51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) 

Beneficjent: Gmina Olsztyn 

Koszt całkowity inwestycji: 208 574 156,96 zł 

Kwota dofinansowania: 176 912 550,15 zł 

 

Nowe połączenie z południową obwodnicą Olsztyna 

 

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Olsztyna i obejmuje budowę nowej drogi 

krajowej  51 od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Władysława Leonharda do węzła Wschód na 

południowej obwodnicy miasta. 

 

Projekt zakłada powstanie 0,39 km nowych dróg krajowych klasy G 2/2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu),  

2,17 km dróg przebudowanych do wyższych parametrów dróg krajowych oraz 3,04 km dróg niższych 

kategorii, niezbędnych do prawidłowej obsługi ulicy Towarowej. Zakończenie inwestycji planowane 

jest na sierpień 2018 roku. 

 

Przedsięwzięcie wpisuje się w długofalowe założenia wyprowadzania ruchu z miasta, wzmocnienia 

powiązań z układem TEN-T oraz poprawy organizacji ruchu tranzytowego i lokalnego. Ma to 

szczególne znaczenie w kontekście planów udostępnienia inwestorom terenów sąsiadujących 

z inwestycją. Droga krajowa 51 ze względu  na brak obwodnicy północnej Olsztyna będzie przejmowała 

tranzyt z kierunku przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej 

i wyprowadzała go na obwodnicę. 
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Nazwa projektu:  

Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta  

Beneficjent: Miasto Rzeszów 

Koszt całkowity inwestycji: 34 264 571,28 zł 

Kwota dofinansowania: 28 754 686,18 zł 

 

Sprawniejszy wyjazd z miasta na południu Rzeszowa  

Projekt obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 w południowej części Rzeszowa 

od skrzyżowania Alei Władysława Sikorskiego z ulicą Malowniczą do granicy Rzeszowa i Tyczyna. 

Rozbudowie drogi do szerokości czterech pasów towarzyszyć będzie powstanie chodników,  ciągów 

pieszo-rowerowych oraz sześciu zatok autobusowych. 

 

Łączna długość rozbudowywanego odcinka wynosi 2,32 km, a zakończenie inwestycji planowane jest 

na lipiec 2018 roku. 

Dzięki połączeniu z siecią dróg TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4) nowy fragment drogi 

usprawni wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centrum Rzeszowa, poprawi dostępność 

komunikacyjną obszaru przeznaczonego na inwestycje, a także przyczyni się do likwidacji utrudnień 

w ruchu w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku. 


