
Załącznik nr 2 
do raportu o stanie 

powiatu średzkiego za 2018 rok

Lp. Nazwa zadania
Nakłady 

inwestycyjne 
poniesione w 2018 

Zakres zadania

1
Przebudowa DW432 na odcinku od ul. 
Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie Wlkp. w 
zakresie budowy ścieżki rowerowej

19 680,00
W 2018 r. została wykonana dokumentacja projektowa dla 
zadania.  Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego. 
Roboty budowlane będą realizowane w 2019 r.

2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze 
powiatowej nr 3718P na odcinku ul. 
Brodowska w Środzie Wlkp. - Kijewo

69 495,00
W ramach zadania została wykonana dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa dot. budowy ścieżki pieszo-
rowerowej. 

3
Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów 
inwestycyjnych stanowiących własność 
powiatu średzkiego

26 110,00
Opracowano dokumentację projektową drogi dojazdowej do 
terenów inwest. Powiatu - od dz. nr 3747 do dz. nr 3780 ul. 
Fabryczna w Środzie Wlkp.

4
Budowa drogi powiatowej stanowiącej 
wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp.

23 985,00

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja 
projektowa której wartość wynosi  146.901,36 zł. Całkowita 
dokumentacja powinna zostać oddana przez projektanta do 
końca 2019r. W  2018 r. środki finansowe wydatkowano na 
wykonanie podziałów działek. 

5
Budowa wiaduktu nad torami PKP w rejonie 
ul. Niedziałkowskiego w Środzie 
Wielkopolskiej

15 000,00

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej. Wartość umowy 129.799,44 zł. Z uwagi na 
niedotrzymanie przez projektanta terminu realizacji umowy - 
do 15.12.2018 r. - w 2019 r. Powiat odstąpił od umowy. W 
2018 r. w ramach zadania wydatkowano środki finansowe na 
wykonanie podziałów działek.  

6
Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P 
Chwalęcin-Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na 
odcinku Szypłów granica powiatu

59 190,06

Wykonano dokumentację projektową. Dotyczyła ona 
rozbudowy drogi na dł. 5.687 m. Wartość całej dokumentacji to 
67.800 zł. Na realizację zadania - I etapu - odc. o dł. 3.017 m - 
został w 2018 r. złożony wniosek o dofinansowanie w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej. 

7
Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. 
Topolską w Środzie Wlkp.

19 188,00

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Całkowita 
wartość dokumentacji to 63.960 zł, z tego w 2018 r. 
wydatkowano środki w kwocie 19.188 zł. Dokumentacja 
zostanie oddana w 2019 r.

Razem wydatki 232 648,06

Wykaz opracowanych dokumentacji w 2018 r.
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