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Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin
www.zzdw.koszalin.pl

Województwo zachodniopomorskie jest regionem rolniczo-turystycznym. Turystyka rozwija się
w pasie nadmorskim i pasie pojezierzy a ruch turystyczny w dużej mierze przejmują drogi wojewódzkie prowadzące z południa kraju na północ.
Dla regionu szczególne znaczenie, zarówno turystyczne jak i gospodarcze, ma budowa powiązań pomiędzy siecią dróg krajowych i wojewódzkich. Drogi
wojewódzkie odciążają sieć krajową gdy pojawiają
się na niej zatory. Tak dzieje się latem w przypadku
dwóch arterii krajowych, mianowicie drogi nr 11 Kołobrzeg - Bytom i nr 3 biegnącej ze Świnoujścia do
granicy z Czechami. Latem zalecanymi połączeniami alternatywnymi dla tych szlaków stają się drogi
wojewódzkie. Najważniejszymi tego typu połączeniami w Zachodniopomorskiem są ciągi drogowe:
dróg nr 163 i 178 Kołobrzeg - Połczyn Zdrój - Wałcz
- Trzcianka (woj. wielkopolskie), który zapewnia najkrótsze połączenie Poznania z Wybrzeżem Bałtyku
i ciąg dróg nr 109 i 106 Trzebiatów – Gryfice - Płoty
- odcinek drogi krajowej nr 6 - Nowogard - Pyrzyce

- droga krajowa nr 3 - Gorzów Wlkp., który stanowi
połączenie środkowej części Wybrzeża z regionami
południowo-zachodnimi województwa i kraju. Do
tej kategorii dróg zaliczyć można również trasę biegnącą z Kołobrzegu do Gorzowa Wielkopolskiego
drogami wojewódzkimi nr 162 i 151. Przy planowaniu duży nacisk położono właśnie na przebudowę
sieci wspomagającej drogi krajowe. Stąd przebudowy dróg w pasie nadmorskim.
Okres 2007-2013 to czas realizacji pierwszej puli
inwestycji prowadzonych w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych tzw. RPO. Programy te
miały służyć wsparciu poszczególnych regionów
kraju w takich dziedzinach, jak: transport, energia
czy ochrona środowiska. W tym czasie w województwie zachodniopomorskim zrealizowano 28 projektów drogowych. Dofinansowanie unijne wahało się
najczęściej w granicach 75% wartości inwestycji.
Inwestycje planowane na obszarze przygranicznym otrzymały natomiast wsparcie z INTERREGU
czyli Programu Współpracy Transgranicznej. Dzięki
niemu można było uzyskać dofinansowanie wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć zlokalizowanych między dwoma niemieckimi landami Meklenburgią / Pomorzem Przednim i Brandenburgią
a województwem zachodniopomorskim. W naszym
województwie zrealizowano w ten sposób 5 projektów – przebudowę dwóch mostów – na Odrze Wsch.
i Zach. w Gryfinie oraz przejścia przez trzy miejscowości: Pilchowo, Krzywin i Żarczyn.
ZZDW dysponuje również środkami własnymi,
które przeznaczane są najczęściej na mniejsze przebudowy oraz remonty, budowy i przebudowy sze-

regu obiektów mostowych, w tym mostu zwodzonego w Dziwnowie. Część mniejszych projektów,
zwłaszcza poprawiających bezpieczeństwo ruchu
drogowego dofinansowują samorządy.
ZZDW administruje ponad dwoma tysiącami kilometrów dróg wojewódzkich i podlega Zarządowi
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106
na odcinku Rzewnowo – Golczewo

Rzewnowo jest małą miejscowością, przy której
łączą się dwie ważne drogi wojewódzkie prowadzące na polskie wybrzeże – 106 i 107. Drogą nr 107
można dalej dojechać do Kamienia Pomorskiego
i Dziwnówka.
W związku z wzrastającym w sezonie letnim
ruchem turystycznym, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 pozwoliła na ograniczenie zatorów
komunikacyjnych. Dzięki przebudowie poprawiono warunki ruchu w miejscowościach: Rarwino,
Niemica, Koplino, Samlino i Golczewo. Powstały tu
nowe chodniki, zatoki autobusowe i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Na ponad 17kilometrowym odcinku przebudowano 8 przepustów i wyremontowano most na rzece Niemicy.
• Całkowita wartość projektu –  25,4 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 12,3 mln zł
• Dofinansowanie z budżetu państwa – 12,3 mln zł
• Wykonawca – Budimex S.A. Warszawa
• Czas  realizacji – 21.12.2010 r. - 29.06.2012 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107
na odcinku Dziwnówek – Kamień Pomorski

Droga wojewódzka nr 107 stanowi ważne połączenie komunikacyjne nad morze. Jej modernizacja
usprawniła ruch turystyczny w kierunku Bałtyku,
gdyż droga prowadzi prosto na północ od miejsca,
w którym droga krajowa nr 3 Świnoujście - Goleniów skręca w stronę wyspy Wolin.
Podobnie jak w przypadku innych inwestycji
prowadzonych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego zastosowano tu kompleksowe rozwiązania. W miejscowościach Dziwnówek i Wrzosowo, przez które przechodzi 8-kilometrowy odcinek,
zbudowano nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz kanalizację deszczową
i oświetlenie. Trzy skrzyżowania przebudowano na
zwiększające bezpieczeństwo ronda. Nowa ścieżka
rowerowa zaczyna się już w Dziwnówku na przebiegającej wzdłuż wybrzeża drodze wojewódzkiej nr
102 i prowadzi do granicy Kamienia Pomorskiego.
• Całkowita wartość projektu –  39,1 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – ok. 19,3 mln zł
• Dofinansowanie z budżetu państwa – 19,3 mln zł
• Wykonawca – konsorcjum POL- DRÓG Nowogard S.A.
z firmą Mazur SPRI ze Szczecina.
• Czas realizacji - 21.01.2011 r. - 29.06.2012 r.
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Przebudowa przejścia przez Dziwnów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102
etap I - przebudowa skrzyżowań

Dziwnów to miejscowość wypoczynkowa, kąpielisko morskie i port morski. Przez miejscowość
przebiega jedna z najbardziej zatłoczonych w sezonie letnim dróg wojewódzkich – nr 102 łącząca
Kołobrzeg z Międzyzdrojami.
Pierwszy etap realizowanego w Dziwnowie
zadania obejmował przebudowę dwóch skrzyżowań - ulic Słowackiego (droga wojewódzka nr 102)
i Mickiewicza oraz ulic Wybrzeża Kościuszkowskiego (droga wojewódzka nr 102) i Koniecznego. Oba
skrzyżowania przebudowano na ronda.
Roboty obejmowały ponadto budowę chodników, kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa
ruchu a także uzupełnienie zieleni drogowej.
• Całkowita wartość zadania - 2,7 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 1,6 mln zł
• Wykonawca - konsorcjum firm:  PRD POL-DRÓG Nowogard S.A. i Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada
Waldemar
• Okres realizacji - 05.09.2009 r. - 22.06.2010 r.
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Budowa obejścia Trzebiatowa
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

Droga wojewódzka nr 102 jest ważnym połączeniem komunikacyjnym na zachodnim wybrzeżu
gdyż łączy dwa największe kurorty tej części Polski
- Kołobrzeg i Międzyzdroje.
Nową drogę poprowadzono przez słabo zagospodarowane obszary zalewowe rzeki Regi, pozwala to na ominięcie od północy trzebiatowskiej
starówki. Odcinek ten ma półtora kilometra długości, powstały na nim trzy ronda łączące obwodnicę
z drogami miejskimi. Zbudowano też nowy most
przez Regę o długości blisko 34 m.
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• Całkowita wartość projektu –  26,2 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 18,6 mln zł
• Dofinansowanie gminy Trzebiatów – 1 mln zł
• Wykonawca – Eurovia Polska S.A.
• Czas realizacji - 15.10.2010 r. - 16.11.2012 r.

Budowa obejścia Trzebiatowa
- połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 109

Wcześniej oddano do użytku pierwszy odcinek
obwodnicy. Połączenie dróg wojewódzkich nr 103
i 109 prowadzących z Trzebiatowa do Kamienia Pomorskiego i Gryfic, pozwoliło uniknąć kierowcom
wjazdu na niebezpieczne skrzyżowanie tych dróg
w obrębie miasta. Niemal 250 -metrowy odcinek
drogi z dwoma rondami i ścieżką pieszo -rowerową
kosztował 4 miliony 700 tys. złotych. Dofinansowanie unijne stanowiło blisko 2 i pół miliona złotych.
Tę część inwestycji w okresie od 09.09.2010 r. –
30.05.2012 r. również realizowała Eurovia Polska SA.
Zrealizowane projekty stanową dwa z trzech elementów projektowanej obwodnicy Trzebiatowa.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109
na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów

W ramach projektu przebudowano blisko 6,5kilometrowy odcinek między miejscowościami
Mrzeżyno i Trzebusz. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom m.in. przebudowie w Mrzeżynie tradycyjnego skrzyżowania na rondo poprawiono bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Przebudowa obejmowała wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbiórkę starego i wykonanie nowego mostu na Starej Redze, budowę
nowych zatok autobusowych, chodników, wysp
spowalniających ruch i nowego oświetlenia. W ramach inwestycji zostały również przebudowane
przepusty znajdujące się na odcinku szlakowym.
• Całkowita wartość projektu  – 15,9 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 7,8 mln zł
• Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 7,8 mln zł
• Wykonawca – BUDIMEX S.A.
• Czas realizacji - 21.01.2011 r. - 30.06.2012 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110
na odcinku Lędzin – Cerkwica

Droga wojewódzka nr 110 prowadzi z Gryfic do
tak znanych miejscowości nadmorskich jak Rewal,
Niechorze czy Pogorzelica. W Lędzinie łączy się
z drogą wojewódzką nr 102 wiodącą z Kołobrzegu
do Międzyzdrojów. W sezonie letnim jest to jeden
z kilkunastu bardzo mocno obciążonych ruchem turystycznym szlaków.
Przebudowa prowadzona w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zakładała modernizację ponad
12-kilometrowego odcinka. Spośród 8 objętych
projektem skrzyżowań, trzy przebudowano na ronda. W miejscowościach, przez które przechodzi droga, zbudowano nowe zatoki autobusowe, chodniki,
wyspy spowalniające ruch i kanalizację deszczową.
Na odcinku szlakowym przebudowano również 3
przepusty i 2 mosty na Strudze Karnice.
• Całkowita wartość projektu - 23,4 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 16,7 mln zł
• Wykonawca - PRD POL-DRÓG Nowogard S.A.
• Czas realizacji - 29.03.2010 r. - 30.09.2011 r.
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Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

Droga wojewódzka nr 102 łączy dwa największe
kurorty Pomorza Zachodniego – Kołobrzeg i Międzyzdroje. Przebudowany odcinek w Kołobrzegu
ma 740,5 m długości, rozpoczyna się na ul. Trzebiatowskiej -  od skrzyżowania z ul. Artyleryjską i prowadzi do ul. Młyńskiej - wjazdu na teren Kauflandu.
Na skrzyżowaniu z ulicą Artyleryjską wybudowano rondo, natomiast istniejące rondo na ulicy
Młyńskiej przebudowano i dostosowano do dwóch
nowo wybudowanych obiektów mostowych. Projekt zakładał również przebudowę chodników, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Miasto dofinansowało natomiast budowę ścieżki
rowerowej i zagospodarowanie terenów zielonych
wokół drogi.
• Całkowita wartość zadania – 10,2 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 6,2 mln zł
• Dofinansowanie samorządu – 820 tys. zł
• Wykonawca - konsorcjum firm – Energopol-Szczecin S.A.
(lider) i Drogi i Mosty Sp. z o.o. (partner)
• Okres realizacji – 29.03.2010 r. – 15.06.2011 r.
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Przebudowa przejścia przez Sławoborze
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

Droga wojewódzka nr 162 stanowi ważne połączenie w kierunku północ-południe łącząc Drawsko
Pomorskie, Świdwin i Kołobrzeg. W sezonie letnim
jest to jedna z dróg tranzytowych prowadzących do
miejscowości wypoczynkowych środkowego wybrzeża.
W Sławoborzu, na blisko 2,5-kilometrowym odcinku położono nową nawierzchnię bitumiczną,
przebudowano skrzyżowanie tworząc rondo, wykonano również wysepki spowalniające ruch i zwiększające bezpieczeństwo podróżujących. Powstało
nowe oświetlenie, chodniki i zatoki autobusowe.
Wybudowano również 12-metrowy most na rzece
Pokrzywnicy.
• Całkowita wartość projektu – 9,8 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 7,1 mln zł
• Wykonawca - STRABAG SP. z o.o.
• Czas realizacji – 07.09.2010 r.– 30.05.2012 r.
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Przebudowa przejścia przez Połczyn Zdrój
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163

Droga wojewódzka nr 163 łączy Kołobrzeg z Wałczem. W sezonie turystycznym jest częścią trasy dojazdowej i powrotnej z miejscowości nadmorskich zalecaną przez zachodniopomorską policję. Sam Połczyn
Zdrój to nie tylko znane uzdrowisko. Tereny wokół miasta sprzyjają uprawianiu różnych form turystyki - wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa, jazdy konnej, pieszych
wędrówek czy turystyki rowerowej.
Zrealizowany projekt zakładał przebudowę 8 skrzyżowań w tym dwóch na poprawiające bezpieczeństwo
ronda. Powstały też nowe ciągi pieszo-rowerowe, wyspy spowalniające ruch oraz nowe oświetlenie.
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• Całkowita wartość projektu -  6,7 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 4,4 mln zł
• Wartość dotacji miasta Połczyn Zdrój – 400 tys. zł
• Wykonawca - POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
• Czas realizacji - 08.09.2009 r. - 09.11.2010 r.

Budowa obejścia Połczyna Zdroju
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

Niemal w tym samym czasie gdy przebudowywano przejście przez Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163, ZZDW prowadził też drugi projekt,
współfinansowany ze środków unijnych - budowę
1,3-kilometrowego łącznika między drogami wojewódzkimi nr 163 i 173. Nowa droga prowadzi przez
Szwajcarię Połczyńską, która jest uznawana za najbardziej malowniczy fragment Drawskiego Parku
Krajobrazowego.
Inwestycja, która miała na celu wyprowadzenie
części ruchu tranzytowego z centrum Połczyna,
obejmowała budowę nowej drogi, dwóch skrzyżowań i kanalizacji deszczowej.
• Wartość inwestycji – 7 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - 5 mln zł
• Wykonawca - STABAG Sp. z o.o. (lider) i COLAS POLSKA
Sp. z o.o. (partner)
• Czas realizacji - 10.08.2009 r. - 30.09.2010 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203
na odcinku Koszalin – Iwięcino

Droga wojewódzka nr 203 jest najkrótszą drogą
z Koszalina do Darłowa. W sezonie letnim korzystają z niej turyści wypoczywający w Dąbkach a także
odwiedzający gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w pobliskich miejscowościach.
Projekt obejmował przebudowę pierwszego 10kilometrowego odcinka tej drogi do miejscowości
Iwięcino. Na trasie przebudowano 10 skrzyżowań
i dwa mosty na rzekach Uniesta i Polnica. W miejscowościach, przez które przechodzi droga wykonano kanalizację deszczową, zbudowano nowe zatoki
autobusowe, chodniki oraz ścieżki rowerowe.
• Całkowita wartość projektu –  39,5 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 28,5 mln zł
• Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 6,8 mln zł
• Dotacja Miasta Koszalin – ponad 370 tys. zł
• Wykonawca – Eurovia Polska S.A.
• Czas realizacji – od 12.10.2010 r. do 06.09.2012 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203
na odcinku Iwięcino – Darłowo
Etap I Iwięcino – Dąbki

Projekt jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej 203, która wcześniej została przebudowana na odcinku Koszalin-Iwięcino. Kolejny odcinek
tej drogi od miejscowości Iwięcino do Dąbek ma
długość około 11.4 km.
Zakres robót budowlanych obejmuje poszerzenie jezdni, budowę ścieżek rowerowych, ciągów
pieszo-rowerowych, chodników i zatok autobusowych. W projekcie przewidziano budowę ronda,
kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych
i elementów spowalniających ruch. Projekt zakłada
również budowę trzech mostów na rzekach Nowy
Rów oraz Bagiennicy i jej kanale w Bukowie Morskim a także przepustu na kanale Bielkowo.
• Wartość robót budowlanych - 35.4 mln zł
• Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A.
• Czas realizacji - 30.08.2012 r. - 15.06.2014 r.
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Most z 1926 roku w Bukowie Morskim (przed przebudową)
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Obejście Darłowa
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203
Etap II most nad rzeką Wieprzą

Inwestycja jest kontynuacją budowy obejścia
Darłowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Projekt
zakłada budowę łukowego mostu nad rzeką Wieprzą oraz budowę drogi, ścieżki pieszo-rowerowej
i chodnika. Na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Sportowej powstanie rondo.
Nowy most o rozpiętości 44 metrów jest zlokalizowany w miejscu, w którym do tej pory znajdowała się tzw. „kładka kutrowska” dla pieszych. Pod
mostem będą mogły przepływać duże jachty, gdyż
jego światło pomiędzy lustrem wody a konstrukcją
będzie wynosiło około 3,8 m. Na prawym brzegu
rzeki między przyczółkiem mostu a rzeką powstanie
przejście dla pieszych, które połączy przyszłą promenadę wzdłuż nabrzeża na ul. Flisackiej z projektowanym deptakiem nad brzegiem Wieprzy.
Przebudowane zostanie również oświetlenie
drogowe, urządzenia telekomunikacyjne i sieć gazowa. Usunięte zostaną kolizje z siecią wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną
i deszczową.
Nowy most i obwodnica ułatwią kierowcom dojazd do portu oraz dojazd do Darłówka wschodniego i zachodniego.
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Stara kładka dla pieszych
• Wartość prac budowlanych – 15,3 mln zł
• Wykonawca - Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A.
• Czas realizacji - 26.10.2012 - 30.10.2013 r.
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Biuro Projektów Budownictwa RBM Sp. J.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205
na odcinku Krupy – Sławno

Droga 205 to ważny szlak komunikacyjny prowadzący z Bobolic położonych przy drodze krajowej nr
11, prosto na północ, przez Polanów, Sławno, Darłowo do nadmorskiego Darłówka. Inwestycja sąsiaduje na odcinku 1,5 kilometra z Doliną Wieprzy i Studnicy, która objęta jest ochroną w ramach sieci Natura
2000.
Na wyremontowanym dzięki unijnemu wsparciu
14-kilometrowym odcinku zbudowano dwa nowe
skrzyżowania w tym rondo w miejscowości Grzybno
oraz cztery przepusty. Projekt przewidywał też przebudowę 16 skrzyżowań i 7 przepustów oraz rozbiórkę wiaduktu kolejowego nad ulicą Morską w Sławnie
(na zamkniętej trasie kolejowej Sławno – Ustka).
W miejscowościach, przez które przechodzi droga, wybudowano chodniki, zatoki autobusowe i kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie w rejonie
skrzyżowań. Krupy zyskały natomiast obwodnicę.
• Wartość projektu – 29,1 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 14,4 mln zł
• Dofinansowanie z budżetu państwa – 14,4 mln zł
• Dofinansowanie Gminy i Miasta Sławno – 220 tys. zł
• Wykonawca - STRABAG Sp. z o.o.
• Czas realizacji – 25.01.2011 r. -13.07.2012 r.

32

15

33

Przebudowa przejścia przez Polanów
w ciągu dróg wojewódzkich nr 205 i 206

Projekt przewidywał przebudowę ulic: Koszalińskiej, Wolności, Słowiańskiej, Bobolickiej oraz Partyzanckiej w Polanowie. W ciągu dróg wojewódzkich
nr 205 i 206, przebiegających tymi ulicami przebudowano dwa skrzyżowania, w tym jedno na poprawiające bezpieczeństwo rondo. Na pozostałych
skrzyżowaniach dokonano korekty wlotów. Przebudowano również istniejące zjazdy i kolizje z siecią
energetyczną.
Na długości blisko 4 kilometrów wymieniono
zniszczoną nawierzchnię dróg, skorygowano łuki
skrzyżowań, przebudowano kanalizację deszczową i ciągi piesze, zbudowano parkingi, zatoki autobusowe a także wykonano oznakowanie poziome
i pionowe.
• Koszt inwestycji – 8,7 mln. zł
• Wykonawca –  Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
Sp. z o. o. Słupsk
• Czas realizacji - 21.03.2008 r. - 22.12.2008 r.
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Budowa obejścia Szczecinka
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172

Obejście Szczecinka ma w przyszłości połączyć
drogę wojewódzką nr 172 z planowaną drogą ekspresową S11 omijając Szczecinek. Projekt zakładał
wykonanie dwóch nowych odcinków o łącznej długości nieco ponad 3 kilometrów.
Na odcinku szlakowym wiodącym od drogi wojewódzkiej nr 172 zbudowano dwa ronda, przepust i
drogi pomocnicze. Drugi odcinek łączy tę część drogi
wojewódzkiej nr 172 ze skrzyżowaniem z ulicami Koszalińską i Karlińską. Miejski odcinek ma ponad kilometr. Tu również powstało rondo, są chodniki, ścieżka
rowerowa i przejścia pod drogą dla małych zwierząt.
Tę część inwestycji współfinansowało miasto.
• Koszt inwestycji – 21,5 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 12,6 mln zł
• Dofinansowanie miasta  – 5,5 mln zł
• Wykonawca - Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego WROBIS SA.
• Okres realizacji 30.05.2011 r.-23.11.2012 r.
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Budowa obejścia Goleniowa
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113

Jednym z głównych założeń projektu było
usprawnienie ruchu tranzytowego w obrębie ważnego węzła drogowego, w którym zbiegają się drogi krajowe nr 3 i 6 oraz droga wojewódzka nr 113
i drogi lokalne. Na 3 i półkilometrowym nowym odcinku powstały trzy ronda oraz ścieżka pieszo – rowerowa. W ramach inwestycji wykonano 7 obiektów
inżynierskich, w tym wiadukt drogowy nad linią kolejową Goleniów – Koszalin. Na modernizowanym
odcinku zamontowano ekrany akustyczne, wykonano przejścia dla zwierząt wraz z płotkami naprowadzającymi i nasadzono nową zieleń.
• Całkowita wartość projektu –  25,9 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - 14,6 mln zł
• Dofinansowanie gminy Golenów –  5 mln zł
• Wykonawca robót - Budimex S.A. Warszawa
• Czas realizacji – 16.02.2010 r. - 28.10.2011 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142
na odcinku Krzywnica – Lisowo

Droga wojewódzka nr 142 ma blisko 41 km długości i łączy drogę ekspresową S3 z drogą krajową
nr 20. Droga jest najbardziej wysuniętym na wschód
zachodnim fragmentem „berlinki” czyli autostrady,
której budowa rozpoczęła się przed II wojną światową. Droga miała wówczas połączyć Berlin ze znajdującym się na wschodnich rubieżach Rzeszy Królewcem.
Na ponad 13-kilometrowym odcinku objętym
projektem, przebudowano sześć mostów i trzy
przepusty. Zbudowano dwie nowe zatoki autobusowe i zatokę postojową. Projekt przewidywał też
przebudowę sześciu skrzyżowań.
• Wartość projektu – 17,3 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 9,1 mln zł
• Wykonawca - Eurovia Polska S.A.
• Czas realizacji prac budowlanych - 01.09.2010 r. –
30.09.2011 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151
na odcinku Węgorzyno – Ińsko

Droga nr 151 to trasa prowadząca ze Świdwina
do Gorzowa Wlkp. 10-kilometrowy przebudowany
odcinek przebiega przez malownicze tereny Ińskiego Parku Krajobrazowego. W okresie letnim jest to
jedno z proponowanych przez policję alternatywnych połączeń prowadzących przez tereny Pojezierza Ińskiego nad środkowe wybrzeże. Wystarczy
w Świdwinie wybrać drogę wojewódzką nr 162 by
dojechać do Kołobrzegu.
W miejscowościach, przez które przechodzi przebudowana droga nr 151 zbudowano chodniki, zatoki autobusowe i kanalizację deszczową. Wykonano
również obejście miejscowości Storkowo.
• Całkowita wartość inwestycji – 13,2 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 12,9 mln zł
• Wykonawca -  MALDROBUD Myślibórz
• Czas realizacji - 15.06.2011 r. - 30.07.2012 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151
na odcinku Choszczno – Pełczyce

Zrealizowany projekt zakładał przebudowę kolejnego odcinka drogi 151 prowadzącej ze Świdwina do Gorzowa Wlkp. Na długości 8,7 km położono
nową nawierzchnię, przebudowano 6 skrzyżowań
i most na rzece Mała Ina. W miejscowościach, przez
które przechodzi projektowany odcinek przebudowano bądź zbudowano nowe chodniki, zatoki
autobusowe, zjazdy i elementy uspokojenia ruchu.
W miejscowościach Zamęcie i Lubiana powstała też
kanalizacja deszczowa.
• Całkowita wartość projektu – 14,9 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - 13,2 mln zł
• Wykonawca- EUROVIA Polska S.A.
• Czas realizacji –  18.08.2011 r. – 27.12.2012 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156
na odcinku Mostkowo – Barlinek

To kolejny projekt zrealizowany dzięki pomocy
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmował przebudowę przejścia przez Barlinek na długości około
1,4 km oraz przebudowę odcinka szlakowego drogi
o długości blisko 7 km.
W ramach przebudowy na drodze położono
nową nawierzchnię bitumiczną, zbudowano dwa
ronda, chodnik, zatoki autobusowe i kanalizację
deszczową. Skarpy zabezpieczono murami oporowymi a na drodze zamontowano elementy uspokojenia ruchu.
• Wartość projektu - 15,1 mln zł
• Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – 8,6 mln zł
• Wartość dotacji miasta Barlinek – 3,45 mln zł
• Wykonawca – MALDROBUD  Myślibórz
• Okres realizacji - 19.02.2010 r. – 30.06.2011 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177
na odcinku Sośnica – Mirosławiec

Celem projektu była przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 177 wiodącej z Czaplinka przez
Sośnicę do Mirosławca. Jest to droga, która ma
znaczenie turystyczno-gospodarcze. Kiedyś służyła
również wojsku, gdyż znajdował się na niej tzw. drogowy odcinek lotniskowy.
Droga była przebudowywana w dwóch etapach.
Pierwszy zakładał przebudowę 12-kilometrowego
odcinka szlakowego, a drugi 1,5-kilometrowego
przejścia przez Sośnicę. Tu droga została wzmocniona i poszerzona, przebudowano dwa skrzyżowania,
wykonano kanalizację deszczową i zbiornik odparowujący wodę. Powstały też nowe chodniki, zjazdy
i pobocza. Poprzez elementy uspokojenia ruchu poprawiono bezpieczeństwo użytkowników drogi.
• Całkowita wartość projektu –  13,6 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 9,9 mln zł
• Wykonawca –  EUROVIA POLSKA SA i POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA
• Czas  realizacji – 27.08.2009 r. - 15.07.2011 r.
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Wyjazd z Sośnicy przed i po przebudowie
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124
na odcinku Cedynia – Chojna

Droga wojewódzka nr 124 jest drogą prowadzącą
do przejścia granicznego z Niemcami w Osinowie Dolnym. Na obszarze przygranicznym przecina rozciągający się wzdłuż Odry Cedyński Park Krajobrazowy.
Na przebudowanym prawie 19-kilometrowym
odcinku zbudowano 10 nowych i przebudowano
3 stare zatoki autobusowe. W Orzechowie powstała
kanalizacja deszczowa i chodniki. W Cedyni i Chojnie przebudowano skrzyżowania dodając dodatkowy pas do skrętu w lewo.
Przebudowa była realizowana w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
• Wartość inwestycji - ponad 24,4 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 11,6 mln zł
• Dofinansowanie z budżetu państwa – 11,6 mln zł
• Wykonawca - EUROVIA POLSKA SA
• Czas realizacji – 24.05.2011 r. - 24.12.2012 r.
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Przebudowa wiaduktu w Białogardzie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163

Wiadukt, który powstał w latach 1975-76 jest
newralgicznym elementem układu komunikacyjnego Białogardu, gdyż łączy dwie części miasta podzielone linią kolejową. 240-metrowy stalowo-betonowy obiekt zlokalizowano nad wiązką 9 torów
kolejowych.
Przebudowa 12-przęsłowego wiaduktu obejmowała między innymi: wzmocnienie dźwigarów i słupów, wykonanie nowej żelbetonowej płyty pomostu wraz z nową nawierzchnią jezdni, chodnikami
i ścieżką rowerową. W trakcie przebudowy zamontowano stalowe balustrady, nowe osłony przeciwporażeniowe, schody i oświetlenie.
• Całkowita wartość projektu -  ponad 7,9 mln zł
• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 5,9 mln zł
• Wykonawca - konsorcjum firm: PRM Mostar Sp. z o.o.
i Intercor Sp. z o.o.
• Czas realizacji - 02.10.2009 r. – 15.11.2010 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114
na odcinku Trzebież – Police

Droga wojewódzka nr 114 prowadzi z podszczecińskich Polic do dwóch cenionych miejscowości
wypoczynkowych położonych nad Zalewem Szczecińskim – Trzebieży i Nowego Warpna. W ramach
projektu przebudowano 7-kilometrowy odcinek tej
drogi od miejscowości Police do Uniemyśla. Drugi
odcinek Uniemyśl – Trzebież jest planowany do realizacji w późniejszym terminie.
Projekt przewidywał przebudowę istniejących
skrzyżowań z drogami bocznymi i budowę ronda
zlokalizowanego na wschodnich obrzeżach Polic.
Ze względu na budowę ronda, rozebrano stary
i zbudowano nowy, szerszy most nad kanałem rzeki
Łarpia. Ponadto wzmocniono obiekt mostowy nad
Kanałem Zrzutowym Zakładów Chemicznych Police. Wykonano tu dodatkową płytę żelbetową na
istniejącej płycie mostu.
Przebudowano również obiekt mostowy nad
rzeką Gunicą. W miejscowościach Niekłończyca
oraz Dębostrów wykonano kanalizację deszczową.
W najbardziej niebezpiecznych miejscach na drodze powstały elementy spowalniające ruch – wyspy
i azyle dla pieszych.
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• Wartość robót budowlanych – 17, 6 mln zł
• Wykonawca - BUDIMEX S.A.
• Czas realizacji - 29.02.2012 r. - 30.07.2013 r.
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Budowa obejścia Gościna
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

Trasa obwodnicy przebiega przez tereny uprawne oraz częściowo po nasypie starej kolejki wąskotorowej. Dzięki przesunięciu poza obręb miejscowości
ruchu między Kołobrzegiem a drogą krajową nr 6,
zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości oraz podróżnych.
Obwodnica ma 2,8 km długości. W miejscu włączenia starego przebiegu drogi nr 162 w nowobudowaną obwodnicę zaprojektowano tzw. skrzyżowania
skanalizowane czyli zawierające wyspę rozdzielającą
pasy. Pozostałe cztery skrzyżowania z istniejącymi
szlakami drogowymi zaprojektowano jako ronda.
Projekt przewidywał również budowę nowego odwodnienia, oświetlenia i ciągów pieszych.
• Koszt inwestycji – 10,5 mln zł
• Wykonawca - POL-DRÓG CZŁUCHÓW Sp. z o.o.
• Początek realizacji - 05.08.2011 r.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163
na odcinku Czaplinek – Wałcz
Etap I Glinki – Wałcz

Droga 163 prowadzi z Kołobrzegu do Wałcza.
W sezonie letnim odciąża drogę krajową nr 11.
Projekt obejmował przebudowę blisko 6,5kilometrowego odcinka kończącego się przed
skrzyżowaniem z drogą krajową nr 10 w Wałczu.
W ramach projektu zlikwidowano dwa przejazdy kolejowe nieczynnej linii nr 416. Projekt zakładał
również przebudowę istniejącego mostu na rzece
Kłębowiance oraz przepustów. W miejscowościach
Kłębowiec i Wałcz, przez które przechodzi droga nr
163 przebudowano chodniki, zatoki autobusowe
i zjazdy gospodarcze. Zbudowano tu również kanalizację deszczową.

• Koszt inwestycji – 10.4 mln zł
• Wykonawca - POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o.
• Czas realizacji - 26.10.2012 r. - 30.09.2013 r.
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Budowa mostu nad rzeką Drawą
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175

Most nad rzeką Drawą znajduje się w turystycznej miejscowości Drawno, położonej na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego. Pierwotny obiekt
o długości ponad 18 m i szerokości ponad 8 m powstał jeszcze przed 1945 r. Był to most o konstrukcji
jednoprzęsłowej, belkowej, swobodnie podpartej.
Obiekt ten nie posiadał urządzeń odwadniających,
dlatego ulegał stopniowej degradacji.
Roboty budowlane, które rozpoczęto w 2007 r.
polegały na rozebraniu starego mostu i zastąpieniu
go nowym obiektem. W czasie przebudowy ruch
odbywał się po moście tymczasowym.
Nowy most ma długość ponad 24 m i szerokość
ponad 13 m. Po jednej jego stronie zaprojektowano
chodnik, po drugiej chodnik z wydzieloną ścieżką
rowerową. Nośność obiektu to 50 ton.
• Wartość robót budowlanych – blisko 5 mln zł
• Wykonawca robót budowlanych MOSTAR Sp. z o.o.
Stargard Szczeciński
• Okres realizacji - 5.12.2007 r. - 30.11.2008 r.
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Budowa dwóch obiektów mostowych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127
w Dargomyślu

Dwa mosty drogowe nad rzeką Myślą w Dargomyślu zostały zbudowane w latach 1939 i 1954. Jeden z nich był jednoprzęsłowym mostem stalowym
o konstrukcji belkowej. Jego ustrój nośny opierał się
na ceglano kamiennych przyczółkach.
Drugi most był obiektem dwuprzęsłowym o konstrukcji nośnej w postaci ceglanych łuków. Jego
przęsła oparte były na kamienno-ceglanych przyczółkach oraz ceglanym filarze.
Oba obiekty ze względu na zły stan techniczny
zostały rozebrane. Konstrukcję nośną nowych mostów stanowią prefabrykowane belki strunobetonowe typu „Kujan” zespolone z płytą żelbetową. Długość obiektów to 12,8 m i 15,7 m a szerokość 9,7 m.
W pobliżu mostów znajduje się odbudowany
stary młyn i magazyn. Zachowały się też urządzenia
hydrotechniczne - zasuwy jazów oraz tzw. upust jałowy i roboczy.
• Całkowity koszt przebudowy -  2,9 mln zł
• Wykonawca – STALMONT Spółka Jawna, Szczecin
• Czas realizacji – 22.09.2008 r. – 15.07.2009 r.
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Most przed i po przebudowie

30

63

Przebudowa mostu zwodzonego
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102
w Dziwnowie

Drogowy most zwodzony przez rzekę Dziwnę
usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102
w miejscowości Dziwnów. Zapewnia on stałe połączenie wyspy Wolin z lądem. Pierwszy drewniany
most powstał w tym miejscu w 1956 r. Mimo, że
miał charakter tymczasowy, przebudowano go na
obiekt stały dopiero w 1994 r.
Most ma konstrukcję stalową, jego ustrój nośny
składa się z części ruchomej (przęsła zwodzonego)
i 11 przęseł stałych. Przęsło zwodzone, podnoszone
za pomocą żurawia ma rozpiętość 16,4 m. Całkowita
długość mostu wynosi 178,75 m a szerokość 12,2 m.
Przebudowa mostu obejmowała wymianę konstrukcji stalowej przęsła zwodzonego, zmianę napędu mechanicznego na hydrauliczny, budowę izbic
chroniących podpory przed lodem oraz remont pozostałych elementów konstrukcji.
• Całkowity koszt przebudowy - ponad 9,8 mln zł
• Wykonawca – „MOST” Sp. z o.o. z Sopotu
• Czas przebudowy - 22.03.2012 r. – 20.12.2012 r.
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Most przed i po przebudowie
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Remont wiaduktu i budowa kładki dla pieszych
w Trzebiatowie

Wiadukt położony jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w Trzebiatowie. Pod obiektem przebiega wąskotorowa linia kolejowa relacji Popiele
–Trzebiatów - Gryfice, która od ponad 20 lat nie jest
eksploatowana. Wiadukt prawdopodobnie został
wybudowany w latach   trzydziestych XX w. Jego
konstrukcja składa się ze sklepienia żelbetowego
opartego wprost na fundamentach. Długość wiaduktu wynosi 12,2 m a szerokość 8,3 m.
W 2008 roku w celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych, wzdłuż ul. Kołobrzeskiej, obok wiaduktu
rozpoczęto budowę kładki. Kładka składa się z jednoprzęsłowej, stalowej konstrukcji nośnej, na której
oparto żelbetowy pomost. Rozpiętość łuku wynosi
12,7 m, długość pomostu 17,8 m a szerokość 2,5 m.
• Koszt budowy kładki -  619 tys. zł
• Wykonawca – INTOP Szczecin Sp. z o.o.
• Czas realizacji - 28.10.2008 r. – 15.12.2008 r.
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Wiadukt został poddany generalnemu remontowi rok później. W trakcie remontu naprawiono uszkodzenia i ubytki, wykonano odwodnienie
obiektu, zabezpieczono powierzchnie konstrukcji
oraz zamontowano bariery ochronne.
• Wartość robót remontowych - 336 tys. zł
• Wykonawca - INTOP Szczecin Sp. z o.o.
• Czas realizacji - 30.07.2009 r. – 26.11.2009 r.
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Przebudowa wiaduktu drogowego w Człopie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177

Wiadukt drogowy zlokalizowany jest na obrzeżu
miasta Człopa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177
Czaplinek-Człopa-Wieleń. Obiekt został wzniesiony pomiędzy rokiem 1899 a 1904 nad zlikwidowaną w latach 90-tych XX wieku linią kolejową KrzyżWałcz.
Charakterystyczną cechą wiaduktu jest jego
ustrój nośny, który stanowią 3 przęsła wolnopodparte systemu Möllera, stosowanego przed I wojną
światową. Z systemu zrezygnowano w latach dwudziestych minionego wieku w miarę rozwoju nowocześniejszych technologii. Konstrukcja wiaduktu
wykonana jest ukośnie pod kątem 56 stopni, ponieważ pod takim kątem droga krzyżuje się z linią
kolejową. Całkowita długość obiektu wynosi 30,8 m
a szerokość 10,1 m. Wiadukt od 2006 r. figuruje w rejestrze zabytków województwa zachodniopomorskiego jako „Zespół obiektów mostowych zlikwidowanej linii kolejowej Człopa-Wałcz”.
Remont miał na celu wzmocnienie i poszerzenie
konstrukcji przęseł, wzmocnienie podpór, wykonanie odwodnienia, przebudowę dojazdów po obu
stronach wiaduktu oraz wykonanie skarp i schodów
skarpowych.
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• Całkowity koszt przebudowy – 2,1 mln zł
• Wykonawca - PPU RI-B „MOSBUD” Sp. z o.o. z Koszalina
• Okres realizacji remontu – 22.06.2006 r. – 17.07.2007 r.
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Remont mostu na Odrze Wschodniej w Gryfinie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120

Pierwsze wzmianki o mostach łączących miejscowości Gryfino i Mescherin pochodzą z XIV w.  Ponieważ
obiekty te miały charakter strategiczny, były odbudowywane i niszczone, zwłaszcza w okresie wojen polsko-szwedzkich. Zachowany na starych fotografiach
drewniany most, zbudowany w latach 1857 – 1860,
miał 281 m długości i 6,2 m szerokości. Był to most
wzniesiony na podwójnych palowych filarach a jego
przęsła znajdowały się na wysokości 4,75 m ponad poziomem wody. Wiosną, podczas roztopów gęsto rozmieszczone podpory powodowały jednak piętrzenie
kry lodowej. Po wyjątkowo ciężkiej i mroźnej zimie, w
kwietniu 1888 r. pod naporem lodu, środkowa cześć
mostu uległa całkowitemu zniszczeniu. Most odbudowano jeszcze tego samego roku.
W latach 1911-1913 przystąpiono do budowy na
Odrze Wsch. i Zach. dwóch nowoczesnych mostów
stalowych o konstrukcji kratownicowej. Most nad
Odrą Wschodnią (Regalicą) stanowił, podobnie jak
jego drewniany poprzednik, przedłużenie obecnej ulicy Piastów (dawnej Bruckenstrabe). Obiekt ten miał
250 m długości i 10 m szerokości. Przęsło środkowe o
rozpiętości 103 m pomiędzy dwoma masywnymi, kamiennymi filarami, pod którym przepływały barki, wyposażono w obrotowy mostek o rozpiętości 7 m.
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Most na Odrze Wsch. dotrwał do II wojny światowej. W czasie wycofywania wojsk niemieckich uległ
poważnym zniszczeniom, wysadzono wówczas środkowe przęsło, co uniemożliwiało przeprawę na drugi
brzeg rzeki.
Most odbudowano 10 lat później w 1955 roku jako
most zwodzony o konstrukcji kratowej, trzyprzęsłowej
o rozpiętościach przęseł: 71,4 - 103,2 - 71,4 i długości
246 m. Przęsła mostu oparto na masywnych betonowych filarach. W połowie przęsła środkowego zamontowano podnoszoną część pomostu o rozpiętości 8
m i wysokości podnoszenia wynoszącej 7 m. Powyżej
konstrukcji dźwigara głównego umieszczono kabinę
sterowniczą.
Po blisko 50-u latach użytkowania, dzięki wsparciu
z unijnego programu INTERREG III A,  przeprowadzono kompleksowy remont całego obiektu. Obejmował
on między innymi: rozbiórkę wszystkich warstw nawierzchni i wymianę betonowego pomostu, oczyszczenie stalowej konstrukcji i położenie powłok antykorozyjnych, wykonanie odwodnienia obiektu,
przebudowę dojazdów, wymianę barier, balustrad
i schodów a także wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i chodników. Przebudowano również sieć
teletechniczną, energetyczną, oświetlenie i oznakowanie nawigacyjne mostu.

• Wartość inwestycji – 6,95 mln zł
• Dofinansowanie z programu INTERREG IIIA (EFRR)– 5,2 mln zł
• Niemiecki partner projektu – Gmina Mescherin
• Wykonawca - INTOP Maurer Sohne  i International
Protective Coatings
• Czas realizacji –  08.08.2006 r. – 29.06.2007 r.
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Przebudowa i rozbudowa mostu
na Odrze Zachodniej
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie

Drogowy most graniczny na Odrze Zachodniej usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 między Gryfinem i niemieckim Mescherin. Przez wiele lat
most stanowił strzeżoną granicę między dwoma państwami i był całkowicie zamknięty. Dopiero po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej most udostępniono
dla ruchu samochodowego i pieszego.
Obecny most na Odrze Zachodniej podobnie jak
most na Odrze Wsch. powstał w połowie lat 50-tych.
Jego ustój nośny stanowi stalowa kratownica o zmiennej wysokości od 4,5 m do 6,5 m (nad filarami środkowymi). Długość mostu w osi podpór skrajnych wynosi
132 m.
Projektanci tego obiektu wykorzystali istniejące filary, które pozostały po starym, poniemieckim obiekcie.
Wcześniejsza konstrukcja pochodziła z lat 1911-1913
i została zniszczona w 1945 r., podczas wycofywania
wojsk niemieckich.
Dzięki zakończonej w 2012 r. przebudowie obiektu,
zmodernizowano przejście graniczne oraz bezpośrednie połączenie miejscowości Mescherin i Gryfino. Most
został podniesiony o 95 cm na filarach i 90 cm na przyczółkach, dzięki czemu dostosowano go do aktualnych
wymogów żeglugi polskiej i niemieckiej. Podnoszenie
konstrukcji przeprowadzono jednocześnie w ośmiu
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punktach podparcia, usytuowanych na podporach.
Projekt techniczny zakładał podniesienie, wzmocnienie, naprawę, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie konstrukcji stalowej oraz wymianę nawierzchni drogowej na nieprzepuszczalną i bardziej
komfortową dla użytkowników. W ramach prowadzonych robót wykonano odwodnienie całego obiektu,
przebudowano chodniki a także umocniono skarpy
i rowy. Modernizacji poddano także sieć teletechniczną, oświetlenie mostu i oznakowanie nawigacyjne.
Aktualnie most jest przeznaczony dla ruchu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.
• Wartość inwestycji - 6,2 mln zł
• Dofinansowanie z programu INTERREG IVA – 5,1 mln zł
• Niemiecki partner projektu - Urząd Budowy Dróg w
Neustelitz
• Wykonawca - INTOP Szczecin Sp. z o.o.
• Czas realizacji - 20.06.2011 r. - 30.09.2012 r.
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Przebudowa przejścia drogowego przez
Pilchowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115

Pilchowo to niewielka wieś położona w powiecie polickim, na północ od Szczecina, przylegająca
do szczecińskiego osiedla o tej samej nazwie. Przez
wieś przebiega droga wojewódzka nr 115, która
prowadzi ze Szczecina na północny-zachód do granicy z Niemcami.
Zadanie zrealizowane w Pilchowie stanowiło
część pierwszego z czterech wspólnych polskoniemieckich projektów prowadzonych w ramach
unijnego programu INTERREG IVA, wspierającego
działania mające na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej w rejonie przygranicznym.
Dzięki przebudowie podniesiono walory turystyczne miejscowości. Poprawiono również bezpieczeństwo na drodze dzięki zastosowaniu licznych
elementów uspokojenia ruchu, takich jak wyspy spowalniające ruch i azyle dla pieszych. W miejscowości
powstała sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa
oraz nowa przepompownia ścieków. Na długości
kilometra modernizowanej drogi wykonano także
oświetlenie oraz nowe ciągi pieszo-rowerowe.
Po stronie niemieckiej projekt zakładał przebudowę oraz rozbudowę drogi L283 na odcinku od
Löknitz do Rothenklempenow.
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• Całkowita wartość inwestycji po stronie polskiej – 2,8 mln zł
• Dofinansowanie z programu INTERREG IV A (EFRR) -  2 mln zł
• Partner projektu  – Urząd Budowy Dróg w Neustrelitz
• Wykonawca - STRABAG Sp. z o.o.
• Okres realizacji - 12.03.2010 r. - 02.12.2010 r.
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Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego
przez Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122

Drugi wspólny polsko-niemiecki projekt, przygotowany i zrealizowany w ramach środków przyznanych z unijnego programu INTERREG IV A zakładał poprawę infrastruktury drogowej powiatu
Uckermark i województwa zachodniopomorskiego
w rejonie przejścia granicznego Schwedt – Krajnik
Dolny. Po stronie polskiej, projekt obejmował przebudowę i rozbudowę przejścia przez Krzywin - niewielką miejscowość w powiecie gryfińskim.
W ramach projektu przebudowano 1,2 – kilometrowy, niebezpieczny i mocno obciążony ruchem
pojazdów ciężkich, odcinek ulicy Królewieckiej
w Krzywinie. Poprzez zastosowanie licznych elementów uspokojenia ruchu, takich jak wyspy kanalizujące ruch, odgięcia jezdni, azyle dla pieszych
i ograniczenie prędkości do 40 km/h, poprawiono
bezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i mieszkańców Krzywina. Projekt przewidywał też budowę
kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnej i energetycznej, a także ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych.
Niemiecki partner projektu równolegle prowadził roboty budowlane na odcinku drogi powiatowej K 7318 – Potzlow – Uckermark.
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• Całkowita wartość inwestycji po stronie polskiej – 5, 95 mln zł
• Dofinansowanie z programu INTERREG IVA (EFRR) –
5,06 mln zł
• Niemiecki partner projektu – Powiat Uckermark
• Wykonawca - STRABAG Sp. z o.o.
• Okres realizacji - 09.08.2010 r. - 31.08.2011 r.
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Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego
przez Żarczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122

To ostatni, czwarty projekt, który znalazł się wśród
inwestycji, realizowanych w ramach INTERREGu IVA
czyli programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
W przypadku drogi wojewódzkiej nr 122 przechodzącej przez Żarczyn i prowadzącej do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym, projekt przewidywał również przebudowę drogi K 7318 na odcinku Seehausen
– Blankenburg w Niemczech.
Budowa nowego przejścia przez Żarczyn odbywała się dwuetapowo. Rozpoczęto ją we wrześniu
2011 r. gdy zapadła decyzja o unijnym dofinansowaniu. Dotychczasowa droga była w bardzo złym stanie
technicznym i przebiegała przez miejscowość licznymi zakrętami. Projektant uprościł jej przebieg tak, że
nowe odcinki przecięły starą drogę w kilku punktach.
W ramach przebudowy wymieniono kostkę brukową
na nawierzchnię bitumiczną, zbudowano kanalizację
deszczową, powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Zadbano o oświetlenie i elementy spowalniające ruch pojazdów.
Podczas realizacji drugiego etapu inwestycji, obejmującego remont starego przebiegu drogi przez Żarczyn, zmodernizowano nawierzchnię, zbudowano
nowe miejsca parkingowe, zatokę autobusową i miejsce do ważenia pojazdów. Całkowita długość przebudowanych odcinków wyniosła 1,8 kilometra.
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• Całkowita wartość inwestycji po stronie polskiej – 5,5 mln zł
• Dofinansowanie z programu INTERREG IV A (EFRR) -  4,7 mln zł
• Niemiecki partner projektu  – Powiat Uckermark
• Wykonawca – MALDROBUD S.J.
• Okres realizacji –  19.01.2010 – 31.12.2013 r.
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Inwestycje prowadzone w ramach programu
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
od 2002 r. prowadzi program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakłada on budowę chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych. Większość zadań dofinansowują gminy.
W latach 2007 – 2012 w ramach BRD wykonano
łącznie 260 zadań inwestycyjnych, w ramach których
zbudowano lub przebudowano 105, 8 km ciągów
pieszych i pieszo-rowerowych, 60 zatok autobusowych i postojowych, 1699 m2 - parkingów i miejsc
postojowych. Ogółem koszt realizacji tych inwestycji
wyniósł ponad 42.6 mln zł, w tym ponad 15.6 mln zł
to wkład samorządów w postaci dotacji, pomocy rzeczowej oraz opracowanej dokumentacji technicznej.
Na 2013 rok zaplanowano do realizacji 36 zadań na
kwotę blisko 4 mln zł.
Jednym z większych zadań realizowanych w ramach środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego były projekty w gminie Stepnica. Gmina położona nad wodami Zalewu
Szczecińskiego, zwana Krainą Żagli i Orła Bielika otoczona jest lasami Puszczy Goleniowskiej. Sama miejscowość Stepnica tworzy kompleks z sąsiadującymi
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miejscowościami – Stepniczką i Bogusławiem. Właśnie przez te trzy sąsiadujące ze sobą miejscowości
przebiega droga wojewódzka nr 112, stanowiąca
alternatywną trasę nad morze. Ze względu na typowo turystyczny charakter miejscowości oraz prężny
rozwój gminy Stepnica, ZZDW w Koszalinie wspólnie
z gminą postanowił przeprowadzić remonty chodników położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 112.
W 2010 roku rozpoczęto remont chodnika w miejscowościach Stepniczka i Stepnica. Zastosowany tu
starobruk nadał miejscowości swoisty klimat i podniósł jej walory estetyczne.
W 2011 roku remont objął chodniki zlokalizowane od ulicy Ludwiczaka do miejscowości Bogusławie.
W 2012 r. na podobnych zasadach, przeprowadzono remont chodników w samym centrum Stepnicy
- od zajezdni autobusowej do granic miejscowości
Stepnica/Stepniczka. W trakcie tej przebudowy,
oprócz wymiany chodników i zjazdów, całkowitej
przemianie uległo główne skrzyżowanie w centrum
Stepnicy. Wymieniono na nim ciągi starych barier
łańcuchowych i zastąpiono je nowymi barierami
segmentowymi.

Stepnica

Całkowity koszt wykonanych inwestycji w latach
2010 - 2012 wyniósł blisko 1,3 mln zł, przy udziale finansowym gminy Stepnica wynoszącym ponad 705
tys. zł. Na 2013 rok zaplanowano w ramach BRD budowę chodnika w miejscowości Bogusławie.
Innym zadaniem, realizowanym w 2012 r. w ramach budżetu BRD, była przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 102 na odcinku łączącym dwie nadmorskie miejscowości wypoczynkowe Dziwnów i Dziwnówek.
Dzięki temu rowerzyści zyskali bezpieczny szlak
wzdłuż innej, mocno obciążonej ruchem turystycznym drogi.
Zadanie zostało zrealizowane przy znacznym
udziale finansowym gminy Dziwnów. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł blisko 552 tys. zł z czego 350 tys. zł
pochodziło z budżetu gminy. Ponadto gmina Dziwnów sporządziła we własnym zakresie projekt techniczny przebudowy oraz dokonała naprawy i wymiany istniejącego oświetlenia wzdłuż ciągu.
W ramach projektu wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,8 m i długość 1,6 km z wydzielonymi pasami ruchu dla rowerów i pieszych.

Stepnica

Dziwnów

Dziwnów
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Inwestycje prowadzone
w ramach przebudów

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie od 2008 r. realizował w ramach
tzw. zadań inwestycyjnych jednorocznych - przebudowy dróg. W ramach tych inwestycji wykonano do tej pory łącznie 192 zadania, przebudowano
345 km dróg, a wartość inwestycji wyniosła 160 mln
zł. W realizacji zadań brały niejednokrotnie udział
samorządy - gminy, miasta i starostwa powiatowe,
udzielając dotacji lub przekazując dokumentację
techniczną. Do realizacji w 2013 roku zaplanowano
25 zadań. Środki finansowe przeznaczone na ten cel
to 24,5 mln zł.
W 2009 r w ramach zadań jednorocznych – przebudowano 4-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 144 od Chociwla do Mokrzycy. Wartość
tej inwestycji wyniosła blisko 3 mln zł. Rok później
przebudowa objęła kolejny 2,7- kilometrowy odcinek od Mokrzycy do Dobropola. Ta przebudowa
kosztowała blisko 2,4 mln zł.
W ramach obu projektów poszerzono jezdnię,
zamontowano nowe bariery energochłonne i oznakowanie. Ponadto na odcinkach leśnych, na łukach
jezdni zamontowano punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka”.
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Wśród innych zadań jednorocznych warto wspomnieć o realizowanej w 2011 r. przebudowie głównej ulicy w Nowym Warpnie, która stanowi fragment
drogi wojewódzkiej nr 114. Zadanie było częścią
projektu rewitalizacji miasta polegającej na przywróceniu miejscowości historycznego wizerunku.
Nowe Warpno położone jest na Półwyspie Nowowarpieńskim nad Zalewem Szczecińskim i Jeziorem
Nowowarpieńskim. Przebudowa była realizowana przy
udziale gminy, która przekazała 500 tys. złotych w formie dotacji. W ramach zadania przebudowano 3,6 km
drogi a wartość inwestycji wyniosła blisko 2 mln zł.

Drogi przed i po przebudowie.

W latach 2007-2013 w woj. zachodniopomorskim przebudowano łącznie ponad 583 km dróg wojewódzkich. Całkowity koszt wszystkich zadań wyniósł blisko 833,6 mln złotych, w tym dofinansowanie unijne to
ponad 318 mln zł. Koszty te obejmowały przebudowę dróg, wykonanie dokumentacji, wykup gruntów, budowę obiektów mostowych, chodników, zatok autobusowych oraz przebudowę instalacji technicznych.
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