Lp.

Lokalizacja drogi
(miejscowość, gmina,
powiat)

Nazwa zadania

Krótki opis zakresu
zadania
Projekt budowlany + projekt
wykonawczy Zadanie 1 od drogi woj.
nr 967 do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 966 Zadanie 2 od
skrzyżowania z drogą wojewódzką
966 do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 967

Przewidywany termin
złożenia wniosku o wydanie
decyzji DUŚ, ZRiD, PnB

967, powiat wielicki

Budowa obwodnicy Gdowa z podziałem na
dwa zadania

kwi.10

768, powiat: Brzeski, Bocheński,
gmina: Brzesko, Borzęcin,
Szczurowa, Rzezawa

Wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego Zadanie 1 -odc. od
skrzyżowania z drogą powiatową nr
Budowa połączenia autostrady A-4 na odc.
Wniosek o DUŚ został złożony w
43103 do skrzyżowania z drogą
Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką nr 768
gminną nr 250691- dł. trasy ok. 5 400 Urzędzie Miejskim w Brzesku w maju
Koszyce -Brzesko - odcinek drogi
m Zadanie 2 - odc. od skrzyżowania z 201 0r
wojewódzkiej nr 768 z podziałem na zadania.
drogą gminną nr 250691 do przecięcia
z istniejącą drogą wojewódzką nr 768 dł trasy ok. 5 500 m

maj.10

791 powiat Olkuski

Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza połączenie DW nr

sty.10

Wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego

783 z DW nr 791

cze.10 933 powiat: chrzanowski

lip.10 783 powiat olkuski

794, powiat krakowski,

lis.10 gmina Skała

Termin wydania decyzji DUŚ -III
kwartał 201 0r

Planowany termin
realizacji zadania

Termin realizacji umowy upływa I
kwartał 2011r

Termin realizacji umowy upływa w
sierpniu 2011 r

Wniosek o wydanie decyzji DUŚ został Termin realizacji umowy upływa w
złożony w sierpniu 2008 r

marcu 2011 r

Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w
ciągu DW nr 933

Wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego Planowane
przedsięwzięcie polegać będzie na
Wniosek o DUŚ został złożony w lutym Termin realizacji umowy upływa w
budowie odcinka drogowego o dł. ok.
201 0r
maju 2011 r
3,0 km od ul. Śląskiej DK nr 79 do
włączenia do ul. Oświęcimskiej DW nr
933 w Kroczymiechu

Budowa obwodnicy Wolbromia

Wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego, obejmujący zakres od Termin wydania decyzji DUŚ I kwartał Termin realizacji umowy przewiduje
2011r
się na lipiec 2011 r
projektowanej obwodnicy do
skrzyżowania z ul. Brzozowską

Budowa obwodnicy Skały w

Opracowanie projektu

Termin realizacji

ciągu dw nr 794

budowlanego i wykonawczego.
Planowana obwodnica według MPZP
przebiegać będzie po wschodniej
stronie m. skała od skrzyżowania z
DW nr 794 w pobliżu m. Cianowice,
przecina z dw nr 773, a nastepnie od
północnej strony Skała łączy się z
istniejącą DW nr 794

umowy upływa w marcu 2012r

Data ogłoszenia na
stronie ZDW/ data
składania wniosków
do ZDW

16/2010

949,powiat oświęcimski

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 w m.
Osiek wraz z budową ciągu pieszoOpracowanie projektu budowlanego i
rowerowego oraz przebudową trzech obiektów wykonawczego
mostowych

Wielowariantowa koncepcja
połączenia drogi powiatowej nr K 1656
z drogą wojewódzką nr 958 wraz z
programem funkcjonalno-użytkowym
oraz ekspertyza statycznowytrzymałościowa wraz z projektami
przebudowy estakady w ciągu drogi
powiatowej nr K 1656 oraz
uzyskaniem decyzji administracyjnych
pozwalających na realizację
przebudowy estakady, sprawowanie
nadzoru autorskiego.

17/2010

Zakopane, gmina Zakopane, powiat
tatrzański

„Budowa obwodnicy Zakopanego"

18/2010

Bochnia, gmina Bochnia, powiat
bocheński

Opracowanie studium techniczno„Połączenie drogowe węzła autostradowego Aekonomiczno-środowiskowego i
4 Bochnia z drogą krajową nr 4"
projektu wstępnego

19/2010

Babice, gmina Babice, powiat
chrzanowski

„Obejście gminy Babice w ciągu dróg
wojewódzkich nr 780 i 781"

20/2010

Borusowa, gmina Gręboszów,
powiat dąbrowski, Nowy Korczyn,
gmina Nowy Korczyn, powiat buski,
woj. świętokrzyskie
Bukowska Wola,

21/2010

22/2010

23/2010

gmina Miechów, powiat miechowski

Kraków, gmina Liszki, powiat
krakowski

Tuchów, gmina Tuchów, powiat
tarnowski

Wniosek o wydanie decyzji DUŚ został
Termin realizacji umowy kwiecień
złożony w urzędzie gminy Osiek w
2011r
listopadzie 2009 roku

lis.10

Termin realizacji umowy Grudzień
2010

lis.10

Termin realizacji umowy Marzec
2011

„Opracowania studium wykonalności z
elementami koncepcji wraz z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia"

sty.11

Termin realizacji umowy Grudzień
2011

„Budowa przeprawy mostowej (wraz z
dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973
łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn"

Opracowania wstępnego studium
wykonalności wraz z elementami
koncepcji programowej i decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

gru.09

Termin realizacji umowy Marzec
2011

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na
odcinku Bukowska Wola -granica
województwa"

Wielowariantowa koncepcja wraz z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji

lis.10

Termin realizacji umowy Wrzesień
2011

Opracowanie studium wykonalności
„Połączenie ul. Księcia Józefa (DW 780) z
wraz z koncepcją programową i
południową autostradową obwodnicą Krakowa decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji
poprzez Węzeł Mirowski"
przedsięwzięcia.

„Wschodnie obejście Tuchowa w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 977"

„Opracowanie studium
komunikacyjnego z elementami
koncepcji programowej i wstępnego
studium wykonalności wraz z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia"

sty.13

Termin realizacji umowy Czerwiec
2014

lip.09

Termin realizacji umowy Czerwiec
2011

Opracowanie studium wykonalności i
koncepcji wraz z oceną oddziaływania
na środowisko i decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji.

24/2010

Miechów, gmina Miechów, powiat
miechowski

„Północne obejście Miechowa w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 783"

25/2010

Biskupice -Przebieczany, gmina
Biskupice, powiat wielicki

„Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr
Opracowanie studium wykonalności
966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem
wraz z decyzją o środowiskowych
drogi wojewódzkiej w miejscowości Biskupice uwarunkowaniach realizacji inwestycji"
Przebieczany"

26/2010

„Wielowariantowa koncepcja z decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach i programem
DW 774 Balice, gmina Zabierzów, powiat funkcjonalno użytkowym poprawy bezpieczeństwa,
krakowski
płynności i przepustowości istniejącego układu
drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie MPL
Balice”

27/2010

DW 964, Kasina Wielka, gmina
Mszana Dolna, powiat limanowski

sty.11

953, powiat krakowski, gmina
Skawina

lis.10

Termin realizacji umowy Październik
2011

Przewidywany termin złożenia
wniosku o DUŚ 01-06-2011

Wykonanie ronda na połączeniu DW
964 i powiatowej K1626 wraz z
odwodnieniem

Budowa chodnika w Rzozowie

gru.10 Termin realizacji umowy Maj 2011

Termin złożenia wniosku o wydanie
ZRiD - 30.04.2011r.

Planowany termin złożenia wniosku o
Projekt budowlany budowy chodnika w ZRID – IV kwartał 2011
m. Rzozów w ciągu DW 953 w odc.
010 km 1+300 do odc. 020 km 0+500
Planowany termin złożenia wniosku o
wraz ze skrzyżowaniem z drogą
DUŚ – II kwartał 2011
powiatową nr. 1939K i drogą gminną

Termin zakończenia zadania
10.12.2011r.

Termin realizacji umowy upływa w
grudniu 2011

lut.11

Projekt Budowlany
Sękowa, Ropica Górna, DW 977, Budowa chodnika w ciągu DW 977 w m.
odc 260 km 1+650 do km 2+450 DW
powiat gorlicki
Sękowa i w m. Ropica Górna
977

mar.11

DW 975 powiat tarnowski, gmina
Zakliczyn

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz
odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Borowa

dokumentacja geologiczno-inżynierska
oraz projekty budowlano i
wykonawcze odc. 230 od km 3+080
do km 3+150

mar.12

kwi.11

DW 975 powiat tarnowski, gmina
Zakliczyn

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz
odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Bieśnik

dokumentacja geologiczno-inżynierska
oraz projekty budowlano i
wykonawcze odc. 240 od km 0+410
do km 0+476

mar.12

IX 2011r

maj.11

DW 975 powiat nowosądecki gmina
Gródek n/Dunajcem

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz
odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Lipie

dokumentacja geologiczno-inżynierska
oraz projekty budowlano i
wykonawcze odc. 280 od km 4+340
do km 4+365

mar.12

cze.11

DW 977 powiat tarnowski gmina
Gromnik

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz
odbudowy drogi woj. nr 977 w m. Gromnik

dokumentacja geologiczno-inżynierska
oraz projekty budowlano i
wykonawcze odc. 120 od km 2+139
do km 2+179

mar.12

lip.11

DW nr 975 powiat tarnowski, gmina
Gromnik

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz
odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Sienna
(Zbyszyce)

dokumentacja geologiczno-inżynierska
oraz projekty budowlano i
wykonawcze odc. 290 od km 2+065
do km 2+095

mar.12

sie.11

DW nr 965 powiat bocheński, gmina
Bochnia

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz
odbudowy drogi woj. nr 975 w m. Bochnia ul.
Wiśnicka

dokumentacja geologiczno-inżynierska
oraz projekty budowlano i
wykonawcze odc. 120 od km 2+160
do km 2+230

mar.12

nr drogi 964, województwo
paź.11 małopolskie, powiat brzeski gmina
Szczurowa

opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody
właściwego organu na prowadzenie
robót w oparciu o Program
Funkcjonalno Użytkowy oraz
obowiązujące przepisy, wykonanie
specyfikacji technicznej, przedmiaru
Przebudowa DW 964 na odcinku Uście Solne robót i robót budowlanych na
Rylowa
podstawie opracowanej przez
wykonawcę dokumentacji
obejmującej przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 964 na odcinku Uście
Solne - Rylowa, jako drogi klasy „G”,
jedno-jezdniowej, 2-pasowej, o łącznej
długości odcinków 7354 m

30.10.2012 r.

nr drogi 768 województwo
lis.11 małopolskie, powiat brzeski, gmina
Szczurowa

Przebudowa DW 768 na odcinku Górka –
Szczurowa – Rudy Rysie

30.10.2012 r.

zadanie polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem zgody właściwego
organu na prowadzenie robót, w
Przebudowa DW 982 wraz z mostem na rzece oparciu o obowiązujące przepisy oraz
Breń
wykonanie robót budowlanych
obejmujących przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 982 wraz z mostem
na rzece Breń, jako drogi klasy „G”,
jedno-jezdniowej, 2-pasowej .

nr drogi 982, województwo
gru.11 małopolskie, powiat dąbrowski,
gmina Szczucin

975

Gmina Chełmiec

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr
975 w m. Kurów

13/2011

975
POW. NOWOSĄDECKI
965

30.10.2012 r.

Przedmiotem zadania jest:
- opracowanie projektu prac
geologicznych dla rozpoznania
charakteru i zasięgu osuwiska oraz
opracowanie dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej na terenie
osuwiska
- opracowanie projektów
budowlanych i wykonawczych oraz
pozyskanie wszelkich wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i
uzgodnień pozwalających wykonać
roboty budowlane,

powiat nowosądecki

16/2011

opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody
właściwego organu na prowadzenie
robót, w oparciu o obowiązujące
przepisy oraz wykonanie robót
budowlanych obejmujących
przebudowę DW 768 na odcinku
Górka – Szczurowa – Rudy Rysie jako
drogi klasy „G”, jedno-jezdniowej, 2pasowej na długości 7 843 m

14.06.2011

14.08.2011

- wykonanie robót budowlanych w
oparciu o opracowaną dokumentację i IV kwartał 2011
pozyskane decyzje administracyjne
polegających na przywróceniu
ciągłości drogi wojewódzkiej na
odcinku przerwanym w wyniku
osunięcia się mas ziemi, właściwym
odwodnieniu obszaru osuwiska wraz
z zabezpieczeniem drogi przed
skutkami ewentualnych kolejnych
ruchów masowych oraz remoncie
istniejącej drogi wojewódzkiej na
niezbędnej długości koniecznej do
prawidłowego dowiązania
sytuacyjnego i wysokościowego do
zastosowanego sposobu odbudowy
drogi.

Wykonanie dokumentacji geologicznoWykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
inżynierskiej oraz projektów budowlanych i
dla zabezpieczenia osuwiska przy drodze woj. Nr
wykonawczych oraz odbudowa drogi woj.
975 w m. Lipie
nr 975
Wykonanie dokumentacji geologiczno-

15.11.2012

lut.12

maj.12

17/2011

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inżynierskiej oraz projektów budowlanych i
dla zabezpieczenia osuwiska w m.Laskowa Górna I wykonawczych oraz odbudowa drogi woj.
nr 965

lut.12

maj.12

Wykonanie dokumentacji geologicznoWykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inżynierskiej oraz projektów budowlanych i
dla zabezpieczenia osuwiska w m.Laskowa Górna II wykonawczych oraz odbudowa drogi woj.
nr 965

lut.12

maj.12

Wykonanie dokumentacji geologiczno965 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
inżynierskiej oraz projektów budowlanych i
dla zabezpieczenia osuwiska w m.Laskowa Górna
wykonawczych oraz odbudowa drogi woj.
III
nr 965

lut.12

maj.12

POW. LIMANOWSKI
965

18/2011
POW. LIMANOWSKI

19/2011
POW.LIMANOWSKI

20/2011

21/2011

981

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonawczych oraz odbudowa drogi woj.
dla zabezpieczenia osuwiska w m. Kąclowa
nr 981

965

Wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz projektów budowlanych i
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
wykonawczych zabezpieczenia osuwiska
zabezpieczenia osuwiska m. Bochnia ul. Wiśnicka
oraz odbudowy drogi wojewódzkiej nr 965
w m. Bochnia ul. Wiśnicka

POW. NOWOSĄDECKI

POW. BOCHEŃSKI

966
23/2011

POW.BOCHEŃSKI

975/964
BISKUPICE RADŁOWSKIE
RADŁÓW
24/2011
POW. TARNOWSKI

DW 966

25/2011

Miejscowość – Ropica Górna
gmina - Sękowa

Wykonanie wielowariantowej koncepcji wraz z
programem funkcjonalno-użytkowym oraz
pozyskaniem decyzji środowiskowej dla odbudowy
dw nr 966 w m. Łapanów

lut.12

Opracowanie wielowariantowej koncepcji
wraz z programem funkcjonalno uzytkowym oraz pozyskaniem DUŚ
odbudowy dw nr 966 wraz z przebudową
skrzyżowań tej drogi z drogami
powiatowymi

lut.12

lip.12

975/964

Przebudowa skrzyżowania DW 964 z DW
975 w m. Biskupice Radłowskie oraz
Opracowanie projektu budowlanego
budowa stanowiska do ważenia pojazdów
i wykonawczego przebudowy skrzyżowania DW 964
I kwartał 2012
w obrębie opracowania. Dostosowanie
z DW 975 w m. Biskupice Radłowskie oraz budowy
skrzyżowania do natężeń i struktury
stanowiska do ważenia pojazdów
rodzajowej ruchu oraz poprawa warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1. Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 977 Tarnów – projekt budowlany + projekt wykonawczy
Gorlice – Konieczna w odc. 260 km 3+114,00 do
2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie
Termin wydania decyzji ZRID – I kwartał
km 3+451,00 – przebudowa mostu na potoku
z projektem budowlanym i wykonawczym.
2012r
Sękówka w km 8+450, w miejscowości Ropica
Górna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów
– Gorlice – Konieczna w odc. 260 km 3+216,41

BISKUPICE RADŁOWSKIE
RADŁÓW
2013
POW. TARNOWSKI

13.12.2011 r.

Termin realizacji umowy upływa IV
kwartał 2012 r.

11.02.2012 r.

powiat - gorlicki
DW 966
26/2011

Miejscowość - Zagórzany gmina - Gdów

Usuwanie skutków powodzi
w ciągach dróg
wojewódzkich – Przebudowa mostu na potoku w
m. Zagórzany w ciągu DW 966

1. Wykonanie dokumentacji projektowej projekt budowlany + projekt wykonawczy

13.12.2011 r.

Termin wydania decyzji ZRID – I kwartał
2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie 2012r
z projektem budowlanym i wykonawczym.

Termin realizacji umowy upływa IV
kwartał 2012 r.

powiat - wielicki
DW781
sty.12 ZATOR
POW. OŚWIĘCIMSKI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie
Studium Wykonalności z elementami koncepcji
Studium Wykonalności z elementami
budowy obwodnicy
m. Zator jako drogi gminnej o parametrach drogi
koncepcji budowy obwodnicy m. Zator
klasy G na odcinku DK nr 44 – Podolsze wraz z
jako drogi gminnej o parametrach drogi
pozyskaniem decyzji o środowiskowych
klasy G na odcinku DK nr 44 – m. Podolsze
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
wraz z uzyskaniem decyzji
o
środowiskowych uwarunkowaniach

III kwartał 2012

2013

11.02.2012 r.

DW981

Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie Studium wykonalności z
elementami koncepcji budowy obwodnicy
Grybowa wraz z pozyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia. Obwodnica
drogowa ma być alternatywą drogi klasy
technicznej G (głównej) dla odcinków
drogi wojewódzkiej nr 981
przebiegających przez centrum miasta
Grybowa w powiązaniu również z drogą
krajową nr 28

I kwartał 2013

2014

Opracowanie studium wykonalności z
elementami koncepcji budowy obejścia
Gorlic wraz z pozyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia. Obwodnica
Budowa obejścia Gorlic – studium wykonalności z
drogowa ma być alternatywą drogi klasy
elementami koncepcji i decyzją środowiskową
technicznej G (głównej) dla odcinków dróg
wojewódzkich
nr 977, 993
przebiegających przez centrum miasta
Gorlice, w powiązaniu również z drogą
wojewódzką nr 979.

I kwartał 2013

2014

Budowa obwodnicy Grybowa – studium
wykonalności z elementami koncepcji i decyzją
środowiskową

lut.12

GRYBÓW
POW. NOWOSĄDECKI
DW 977, 993, 979
GORLICE

mar.12
POW. GORLICKI

„Budowa chodnika wzdłuż DW nr 948 w
miejscowości Grojec – etap III”.

Zadanie obejmuje budowę odcinka
chodnika o długości około 590 mb,
budowę 1 zatoki autobusowej, zjazdów do
posesji oraz skrzyżowania z ulicami.

III kwartał 2014r.

do III kwartał 2014r.

Wielowariantowa koncepcja budowy nowego
odcinka DW nr 964 od skrzyżowania z drogą
gminną nr 200164K odc. 580 km 0+328,00 do
skrzyżowania z DW nr 975 odc. 580 km około
2+259,00.

Wielowariantowa koncepcja wraz z
uzyskaniem decyzją środowiskową

wrz.12

gru.12

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr
964 z ul. Obwodową w m. Dobczyce” –
opracowanie wielowariantowej koncepcji.

Wielowariantowa koncepcja wraz z
uzyskaniem decyzją środowiskową

wrz.12

gru.12

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr
968 Lubień - Mszana Dolna - Zabrzeż odc. nr 050
968
km 0+00 km 1+714 w m. Mszana Górna –
wykonanie aktualizacji projektów budowlanych,
opracowanie projektów wykonawczych

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych

paź.12

gru.12

wrz.12

„Droga współpracy Regionalnej – Budowa
obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w
933 m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej
w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji
technicznej”.

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych

wrz.14

gru.14

paź.12

967

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych

mar.13

maj.13

kwi.12

DW 948 na odcinku o długości ok.
590mb, tj. odc. Nr 10 od km 3+443 do
km 4+012, gmina Oświęcim, powiat
oświęcimski.

maj.12

964,975

cze.12

964

lip.12

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu dw nr 967 odc.
ref. 050 km 0+922 – 1+022 w m. Borzęta”wykonanie projektów budowlanych i
wykonawczych.

do 30.04.2012r.

lis.12

948

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr
948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr
510053K w m. Nowa Wieś (gm. Kęty)-wykonanie
projektów budowlanych i wykonawczych”.

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych

gru.12

948

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr
948 (ul. Jagiełł) z ul. Kamieniec na rondo wraz z
budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy
Batorego w Oświęcimiu.”

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych

Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na
skrzyżowania typu rondo

Zadanie obejmuje przebudowę pięciu
skrzyżowań w ciągu drogi woj. nr 774 na
odcinku Zabierzów – Kryspinów wraz z
budową, przebudową i zabezpieczeniem
infrastruktury technicznej, realizacja w
systemie zaprojektuj i wybuduj.

sty.13 Choleryn, Balice

paź.12

gru.12

Termin wydania decyzji ZRID – I kwartał
2014r

Termin realizacji umowy upływa IV
kwartał 2014 r.

maj.13 Miasto i gmina Wolbrom

Budowa obwodnicy Wolbromia

opracowanie projektów budowlanych i
wykonawczych wraz z pozyskaniem
niezbędnych decyzji administracyjnych
Decyzja DUŚ wydana 19.10.2012 na zakres
etap II połączenie ul. Brzozowskiej z ul.
od ul.Miechowskiej do Żwirki i wigury wraz
Skalską etap III połączenie ul. Skalskiej z
z połączeniem ciągu z ul. Krakowską etap I- grudzień 2014r
ul. Olkuska szosa (odcinek zachodni) etap
IV
Przewidywany termin złożenia
IV - budowa połączenia ul. Olkuska szosa
decyzji ZRID II-III kwartał 2014r
z ul. Żwirki i Wigury wraz z połączeniem
ciągu ul. Krakowskiej (odcinke poludniowozachodni)

maj.13 powiat nowosądecki gmina Krynica

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m.
Krynica Zdrój odc. 010 km0+000 do km 3+248

opracowanie projektów budowlanych i
wykonawczych wraz z pozyskaniem
niezbędnych decyzji administracyjnych

decyzja DUŚ - III kwartał 2013r decyzja
ZRID - I kwartał 2014r

maj 2014r

paź.13 Powiat Tarnowski Gmina Radłow

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 964 z drogą powiatową nr 1338K w m. Wał
Ruda
Koncepcja+DUŚ

IV kwartał 2013r

Luty 2014r

paź.13 Powiat Tarnowski , Gmina Żabno

Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr
973 na odc. Tarnów-Żabno
Koncepcja+DUŚ

II kwartał 2014r

IV kwartał 2014r

paź.13 Gmina Gdów

II etap obwodnicy GDOWA

II kwartał 2014r

IV kwartał 2014r

41548 Gmina Trzebinia

Wykonanie chodnika prawostronnego na
odcinku od skrzyżowania ul. Polnej do
przystanku autobusowego ze skrzyżowaniem z
ul. Sportową w m. Lgota
PB+PW

I kwartał 2014r

Marzec 2014r

41548 Gmina Nowy Wiśnicz

Przebudowa przepustu pod drogą 965 w N.
Wiśniczu przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną

I kwartał 2014r

II kwartał 2014

Koncepcja+DUŚ

PB+PW

11.02.2013 r. 10.04.2013 r.

41653 Gmina Targowisko

Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967
stanowiące drogowy łącznik pomiędzy
miejscowościami Pierzchów- KsiążniceŁężkowice z drogą krajową nr 4 w
miejscowości Targowisko

Koncepcja+DUŚ

I kwartał 2014r

I kwartał 2015

10.paź Gmina Zielonki, powiat Krakowski

Opracowanie wielowariantowej koncepcji
budowy obwodnicy Zielonek wraz z
pozyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Koncepcja+DUŚ

II kwartał 2014r

IV kwartał 2014

13.sty Gmina Skawina

Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul.
Energetyków do włączenia do DW nr 953
Koncepcja+DUŚ

II kwartał 2014r

II kwartał 2015

19.sty powiat Nowotarski

Budowa obwodnicy Waksmund‐ Ostrowsko‐
Koncepcja+DUŚ
Łopuszna w ciągu DW nr 969

I kwartał 2014r

grudzień 2014r

cze.14 Gmina Gromnik

Wykonanie dokumentacji
geologiczno‐inżynierskie+ Koncepcja IVkwartał 2014r.
Studium, Wielowariantowa
koncepcja, DUŚ, PFU
I kwartał 2015
Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
Przebudowa mostu w miejscowości Gromnik niezbędnych decyzji
na potoku Poznianka w ciągu DW 977
administracyjnych
IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

cze.14 Gmina Raba Wyżna

Stabilizacja osuwiska oraz zabezpieczenie
DW 958 w m. Bielanka

Wykonanie dokumentacji
geologiczno‐inżynierskie+ Koncepcja IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

cze.14 Powiat Gorlicki

Przebudowa przepustu w m.Małastów w
ciągu DW nr 977

Projekt budowlany wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjn

IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

Wykonanie dokumentacji
geologiczno‐inżynierskie+ Koncepcja IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

Projekt budowlany i wykonawczy

IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

Koncepcja+DUŚ

I kwartał 2014r

kwi.14 Gmina Skawina
cze.14 Gmina Lisia Góra

Stabilizacja osuwiska oraz zabezpieczenie
DW 953 w m. Polanka Hallera
Budowa obwodnicy Lisiej Góry w ciągu DW
984

cze.14 Gmina Gromnik

Projekt budowlany wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjn
Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
Przebudowa mostu w miejscowości Gromnik niezbędnych decyzji
administracyjnych
na potoku Poznianka w ciągu DW 980

cze.14 Gmina Raba Wyżna

Stabilizacja osuwiska oraz zabezpieczenie
DW 958 w m. Raba Wyżna

cze.14 Powiat Suski

sie.14 Gmina Bukowina Tatrzańska
sie.14 Gmina Gdów

Przebudowa mostu w m. Kuków na
potoku Kocońka w ciągu DW nr 946

Rozbudowa układu drogowego w m.
Bukowina Tatrzańska
Modernizacja DW 968 Lubień‐ Zabrzeż oraz
DW 969 Gdów‐ Tymowa

grudzień 2014r
30 kietnia 2015

maj.15

sie.14 Gmina Kościelisko
sie.14 powiat bocheński
sirpień
2014
Gmina Lisia Góra

sie.14 powiat tatrzański
sie.14 gmina oświęcim

Rozbudowa układu drogowego w m.
Kościelisko
Projekt budowlany i wykonawczy
Modernizacja DW 966 Wieliczka‐ tymowa
oraz DW 965 Bochnia‐ Limanowa
Koncepcja+DUŚ
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia
Góra‐ granica województwa
Koncepcja+DUŚ
Modernizacja DW 958 Chabówka‐ Zakopane
oraz DW 957 Czarny Dunajec‐Jabłonka
Koncepcja+DUŚ
Modernizacja DW nr 948 Oświęcim‐ Kęty
Koncepcja+DUŚ

IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r

IV kwartał 2014r.
IV kwartał 2014r.

grudzień 2014r
grudzień 2014r

Wykonanie dokumentacji geologiczno‐
Wykonanie dokumentacji
inżynierskiej wraz z koncepcją stabilizacji
geologiczno‐inżynierskie+ Koncepcja
osuwiska oraz odbudowy odcinka DW 981 w
lut.15 powiat nowosądecki, Gmina Grybów m. Kąclowa odc. 100 km 3+890 do km 3+980
IV kwartał 2015
Projekt budowlany i wykonawczy
Odbudowa korpusu drogowego DW 965 wraz wraz z uzyskaniem wszystkich
z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia niezbędnych decyzji
w m. Limanowa
administracyjnych
IV kwartał 2015
sie.15 powiat limanowski
Projekt budowlany i wykonawczy
Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowy
wraz z uzyskaniem wszystkich
odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 w m.
niezbędnych decyzji
sie.15 Powiat Gorlicki
Bednarka
administracyjnych
IV kwartał 2015

gr 15

gru.15

lis.15

gru.15

wrz.15 powiat krakowski

Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
Przebudowa DW 780 z DP 2186K Tenczynek‐ niezbędnych decyzji
Czerniechów w m. Przeginia Duchowna
administracyjnych

IV kwartał 2015

wrz.15 powiecie oświęcimskim

Przebudowa mostu w m. Łęki
na
rz. Soła w ciągu DW 949 odc. 050 km 1+361
wraz z dojazdami

Koncepcja+DUŚ

IV kwartał 2015

gru.15

wrz.15 powiat nowosądecki

Stabilizacja osuwiska wraz
odbudową DW 981 w m. Kąclowa

Projekt budowlany z koncepcją
organizacji ruchu

IV kwartał 2015

gru.15

wrz.15 gmina Trzebinia

Wykonanie chodnika na odcinku od
skrzyżowania ul. Polnej do przystanku
autobusowego w m. Lgota

Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych decyzji
administracyjnych

IV kwartał 2015

gru.15

gmina Poronin powiat Tatrzański

Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr
961 w Poroninie

Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych decyzji
administracyjnych

IV kwartał 2015

gru.15

DW 973, gmina Gręboszó, gmina
Żabno, powiat Dąbrowski, powiat
sty.16 Tarnowski

Wielowariantowa koncepcja przebudowy
DW 973 na odcinku Żabno‐Borusowa wraz z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU

Koncepcja + DUŚ

III kwartał 2016

gru.16

z

grudzień 2015r

DW 975, gmina Chełmiec, Gródek
sty.16 nad Dunajcem,

Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina
Wojnicz – Gmina Chełmiec (DK75) –
opracowanie koncepcji
przebudowy/rozbudowy DW 975 wraz
z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz opracowaniem
programu funkcjonalno – użytkowego

Koncepcja + DUŚ

III kwartał 2016

gru.16

DW 977, gmina Gorlice, Sękowa,
sty.16 Uście Gorlickie, powiat Gorlicki

Koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej
nr 977 wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz
opracowaniem programu funkcjonalno –
użytkowego na odcinku Gorlice – granica
państwa

Koncepcja + DUŚ

III kwartał 2016

gru.16

DW 977, gmina Gorlice,
Moszczenica, Rzepiennik
Strzyżewski, Tuchów, Tarnów,
sty.16 powiat Tarnowski, powiat Gorlicki

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 –
wielowariantowa koncepcja
przebudowy/rozbudowy DW 977 na odcinku
od granicy miasta Tarnowa do granicy miasta
Gorlice
Koncepcja + DUŚ

III kwartał 2016

gru.16

DW 780, DW 781, Gmina Babice,
sty.16 powiat chrzanowski

Opracowania studium wykonalności
z elementami koncepcji budowy obejścia
gminy Babice w ciągu dróg wojewódzkich nr
780 i 781

Koncepcja + DUŚ

III kwartał 2016

gru.16

DW 783, gmina Miechów, powiat
sty.16 Miechowski

Opracowania studium wykonalności
i koncepcji programowej północnego
obejścia Miechowa w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 783 wraz z oceną
oddziaływania na środowisko i decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji
Koncepcja + DUŚ

III kwartał 2016

gru.16

DW 958, gmina Czarny Dunajec,
sty.16 powiat Nowotarski

Wielowariantowe Studium Techniczno‐
Ekonomiczno‐Środowiskowe z elementami
koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa
wraz
z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz
opracowaniem programu funkcjonalno‐
użytkowego

III kwartał 2016

gru.16

DW 971, gmina Muszyna, powiat
sty.16 Nowosądecki

Wielowariantowe Studium Techniczno‐
Ekonomiczno‐Środowiskowe budowy II etapu
obwodnicy miasta Muszyna
STEŚ

III kwartał 2016

gru.16

DW 977, gmina Tuchów, powiat
sty.16 tarnowski

Opracowanie studium komunikacyjnego
wschodniego obejścia Tuchowa w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 977 z elementami koncepcji
programowej i wstępnego studium
wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
Koncepcja + DUŚ
realizację przedsięwzięcia

III kwartał 2016

gru.16

Koncepcja + DUŚ

DK94, A4, gmina Bochnia, powiat
sty.16 bocheński
A4, DK79, gmina Krzeszowice,
sty.16 powiat krakowski

16.mar powiat brzeski

16.mar powiat krakowski

Opracowanie studium techniczno‐
ekonomiczno‐środowiskowego i projektu
wstępnego dla zadania „Połączenie drogowe
węzła autostradowego A‐4 Bochnia z drogą
krajową nr 94
STEŚ + DUŚ
Budowa nowego połączenia drogowego
pomiędzy Węzłem Rudno w ciągu autostrady
A4 a drogą krajową nr 79
Koncepcja + DUŚ
Koncepcja mostu na rzece Dunajec w
ciągu DW 969 odc. 070 km 1+962 w m.
Dębno
Koncepcja+DUŚ
Koncepcja przebudowy mostu na potoku bez
nazwy w ciągu DW 773 odc. 120 km 1+138 w
m. Iwanowice”
Koncepcja+DUŚ

III kwartał 2016

gru.16

III kwartał 2016

gru.16

IV kwartał 2016

gru 2016

IV kwartał 2016

gru 2016

IV kwartał 2016

gru 2016

IV kwartał 2016

gru 2016

IV kwartał 2016

gru 2016

IV kwartał 2016

gru 2016

16.mar powiat tarnowski

Projekt budowlany przebudowy przepustu w
m. Poręba Radlna w ciągu DW nr 977

16.mar gmina Poronin powiat Tatrzański

Projekt budowlany przebudowy mostu na
potoku Cicha Woda w ciągu DW 961 odc. 010
km 3+178 (3+220) w m. Kośne Hamry

16.mar gmina Poronin powiat Tatrzański

Projekt budowlany przebudowy mostu w m.
Poronin na potoku Poroniec w ciagu DW 961
odc. 010km 2+259

16.mar powiat nowotarski

Projekt budowlany mostu na potoku
Ochotnickim w ciągu DW 969 odc. 090 km
10+557 w m. Tylmanowa

Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych decyzji
administracyjnych
Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych decyzji
administracyjnych
Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych decyzji
administracyjnych
Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych decyzji
administracyjnych

16.maj powiat proszowicki

Budowa obwodnicy Proszowic‐ Etap II

Koncepcja+DUŚ

gru.17

16.maj powiat tarnowski

Budowa wezła autostrady A4 w
Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie

Koncepcja+DUŚ

17.gru IV kwartał 2017

16.maj powiat wielicki

Przebudowa skrzyzowania DW 966 z drogą
gminną oraz instalację sygnalizacji świetlnej
w m. Lednica Górna

PB+ PW

gru.16

gru.16.

powiat tarnowski

mar.17 powiat gorlicki

inwestycji polegającej na odbudowie
odcinków DW 795 w rejonie istniejących
osuwisk Zadanie 1‐ 3
Opracowanie koncepcji przebudowy
obiektów mostowych na pot. Sękówka w
ciągu DW 977 odc. 240 0+022 w m. Siary
oraz odc. 260 km 0+048 w m.Sękowa

gru.17

gru.16

PB+ZRID

marzec.2017.

marzec.2017.

Koncepcja+DUŚ

gru.17.

gru.17.

mar.17 powiat olkuski

mar.17 powiat chrzanowski

Rozbudowa/ przebudowa DW 791 na odc.
Rodaki‐ Olkusz‐ opracowanie
wielowariantowej koncepcji, uzyskanie DUŚ
Rozbuowa/przebudowa DW 781 na odcinku
Chrzanów‐ Zator‐ Wieprz opracowanie
wielowariantowej koncepcji wraz z
uzyskaniem DUŚ

Koncepcja+DUŚ

gru.17.

gru.17.

Koncepcja+DUŚ

gru.17.

gru.17.

gru.17.

gru.17.

gru.17.

gru.17.

maj.17.

powiat chrzanowski

maj.17.

powiat wadowicki

Projekt budowlany przebudowy mostu na
potoku Płazianka w ciągu DW 781 odc. 080
km 0+156 w m. Wygiełzów
PB+ZRID
Projekt budowlany przebudowy mostu przez
rzekę Wieprzówka w ciągu DW 781 odc. 220
km 0+544 w m. Andrychów
PB+ZRID

czer.17.

powiat proszowicki

Budowa obwodnicy Koszyc

PB+ZRID

maj.18

maj.18

czer.17.
lip.17.

gmina Bochnia
gmina szczurowa

Budowa połączenia drogowego węzła
autostradowego A‐4 "Bochnia" z DK nr 94
Etap I‐ odcinek od węzła autostradowego A4
"Bochnia" do skrzyżowania z ul. Krzeczowską PB+ZRID
Budowa obwodnicy Szczurowej
PB+ZRID

gru.18
paź.18

gru.18
paź.18

wrze.17.

gmina Nowe Brzesko

paźdz.17.

gmina Gorlice

paźdz.17.

gmina Gdów

przebudowy mostu na rz. Wi sle w m. Nowe
Brzesko
przebudowa dw 977 polegająca na budowie
chodnika w m. Stróżówka
przebudowa dw 967 polegająca na budowie
chodnika w m. Winiary Górki

gmina Krynica Zdrój

Koncepcja+DUŚ

12.2018

12.2018.

Koncepcja

8.2018

III‐IV kwartał 2018.

PB

6.2018

III‐IV kwartał 2018.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 981 –
koncepcja przebudowy/rozbudowy DW nr
981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój
wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz
opracowaniem programu funkcjonalno
użytkowego”.
koncepcja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

lis.17 gmina Olkusz

Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewódzkie
791 z DP 1079K w m. Żurada
PB+ ZRID

6.2017

IV kwartał 2018

lis.17 gmina Olkusz

Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewódzkie
791 z ul. Osiecką‐ koncepcja przebudowy
sygnalizacji świetlnej
koncepcja

IV kwartał 2017

IV kwartał 2017

lis.17 gmina Brzeszcze

Przebudowa skrzyżowania dw 933 z dg ul.
Kościelną i ul. Romantyczną oraz ul.
Dąbrowskiego i ul. Przecieszyńską w
Brzeszczach

15.12.2017

15.12.2017

paźdz.17.

koncepcja

15.02.2018 gmina Babice

Budowa ciągu pieszo‐ rowerowego przy dw
nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska‐ Dąbrowa
w miejscowoścoi Roztoka
Przebudowa skrzyzowania dw 933 z ul.
Przemysłową i Słowiańską w m. Rajsko
Budowa ciagu pieszo rowerowego przy dw
933 w m. Kryg
Rozbudowa DW 993 Gorlice‐ Dukla
Budowa chodnika w ciągu DW 775 w m.
Brończyce i Waganowice
Budowa I etapu zintegrowanej sieci tras
rowerowych z podziałem na zadania: Zadanie
nr 8 Velo Rudawa (VRU)
Przebudowa chodnika w m. Kalwaria
Zebrzydowska DW 953
Obwodnica Muszyny
przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP w
m. Wieliczka
przebudowa mostu nad kanałem
żeglugowym Smolice w m. Jankowice DW
781

PB+ ZRID

IV kwartal 2018

IV kwartal 2018

15.02.2018 gmina Sękowa

Projekt budowlany przebudowy mostu na
rzece Sękówka wc DW 977 w m. Siary wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę
PB+ ZRID

IV kwartal 2018

IV kwartal 2018

15.02.2018 gmina Sękowa
15.02.2018 gmina Gdów

Projekt budowlany przebudowy mostu na
rzece Sękówka wc DW 977w m. Sękowa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę
PB+ ZRID
Zabezpieczenie osuwiska w m. Winiary
dokumentacja

IV kwartal 2018

IV kwartal 2018
IV kwartal 2018

08.12.2017
12.12.2017
14.12.2017
19.12.2017

w powiecie limanowskim, w gminie
Łukowica
w pow. brzeskim, w gminie
Szczurowa
w powiecie gorlickim, w gminie
Lipinki
gmina Gorlice

23.01.2018 powiat krakowski gmina Słomniki

24.01.2018 gmina Zabierzów
15.02.2018 gmina Kalwaria Zebrzydowska
15.02.2018 gmina Muszyna
15.02.2018 gmina Wieliczka

15.02.2018 gmina Laskowa
19.02.2018 gmina Skawina
20.02.2018 gmina Iwanowice
09.03.2018 gmina Koniusza

14.03.2018 gmina Muszyna

14.03.2018 gmina Czernichów i Alwernia
21.03.2018 gmina Klaj

Zabezpieczenie osuwiska w m. Laskowa
Przebudowa DW 953 w miejscowościach
Gołuchowice i Polanka Hallera
Przebudowa chodnika w ciągu DW 773 w m.
Iwanowice Włościańskie
Budowa zatok autobusowych przy DW 775 w
m. Przesławice

konc4epcja

IVkwartał 2018.

IVkwartał 2018.

konc4epcja

IVkwartał 2018.

IVkwartał 2018.

koncepcja
koncepcja

IVkwartał 2018.
IVkwartał 2018.

IVkwartał 2018.
IVkwartał 2018.

koncepcja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

zaprojektuj wybuduj

I kwartał 2018

II kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018
IV kwartal 2018

IV kwartał 2018

koncepcja

2019
IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartal 2018

PB+ PNB

IV kwartal 2018

IV kwartal 2018

dokumentacja

IV kwartal 2018

IV kwartal 2018

dokumentacja

IV kwartal 2018

IV kwartal 2018

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971
Krynica ‐ Muszyna ‐ Piwniczna, polegająca na
budowie zatoki autobusowej w miejscowości
Milik, gmina Muszyna
dokumentacja

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

Budowa zatok autobusowych oraz chodnika
na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2187K
(droga w kierunku na Kamień) w
miejscowości Przeginia Duchowna, gmina
Czernichów oraz Brodła, gmina Alwernia
dokumentacja
Przebudowa DP nr 2007K Cichawa‐ Kłaj w m.
Targowisko
dokumentacja

21.03.2018 gmina Zator
21.03.2018 gmina Wolbrom
21.03.2018 gmina Bochnia

23.03.2018 gmina Proszowice

23.03.2018 gmina Proszowice

29.03.2018 gmina Poronin
12.04.2018 gmina Liszki
18.04.2018 gmina Wolbrom

18.04.2018 gmina Iwanowice

26.04.2018 gmina Gromnik

Budowa połączenia planowanej obwodnicy
Podolsza z planowanym obejściem dla
miejscowości Olszyny i Jankowice
Budowa zatok autobusowych przy DW 794 w
m. Strzegowa
Przebudowa DW 967 na odcinku Myślenice‐
Łapanów
Budowa ciągu pieszo‐rowerowego przy ul.
Brodzińskiego na odcinku od ronda do
skrzyżowania z ul. Zamkową w Proszowicach,
DW 775
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w
miejscowości Opatkowice polegająca na
budowie chodnika odc. 110 km 0+000 –
0+627,30
Budowa I etapu zintegrowanej sieci tras
rowerowych z podziałem na zadania: Zadanie
nr 5 Velo Dunajec (VD)
Budowa chodnika wc. DW 780 w m. Kaszów
Budowa chodnika przy DW 794 w m.
Strzegowa
Remont pobocza wc. DW 773 w m.
Sułkowice, Iwanowice Włościńskie i
Iwanowice Dworskie
Budowa chodnika wraz z wykonaniem
kanalizacji deszczeowej wc. DW 980 w m.
Siemiechów

dokumentacja

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

dokumentacja

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

dokumentacja

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

dokumentacja

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

dokumentacja

III kwartał 2018

IV kwartal 2018

zaprojektuj wybuduj

II kwartał 2018

II/III kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

08.06.2018 gmina Radłów

Przebudowa drogi powiatowej nr 1433K
Mokrzyska ‐ Bucze Mokrzyska polegającej na
budowie chodnika w m. Mokrzyska
Projekt przejścia dla pieszych wc. DW 975 w
m. Morzychna
Budowa chodnika w ciągu DW 979 w m.
Zagórzany
Budowa chodnika przy DW nr 775 w
Przesławicach
PRZYBORÓW (budowa chodnika) – droga
wojewódzka nr 768
ZABAWA (budowa chodnika) – droga
wojewódzka nr 964

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

08.06.2018 gmina Radłów

NIWKA (wykonanie przejścia dla pieszych
wraz z budową zatoki autobusowej i
fragmentem chodnika stanowiącego dojście)
– droga wojewódzka nr 975
dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

09.05.2018 gmina Brzesko
15.05.2018 gmina Dąbrowa Tarnowska
18.05.2018 gmina Gorlice
22.05.2018 gmina Koniusza
08.06.2018 gmina Borzęcin

08.06.2018 gmina Iwanowice

08.06.2018 gmina Lipinki
08.06.2018 gmina Gręboszów
18.06.2018 gmina Brzeszcze
18.06.2018 gmina Rzepiennik Strzyżewski

Budowa ścieżek i tras rowerowych na terenie
gminy Iwanowice w ramach projektu
"Współpraca międzygminna na rzecz
niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności
mieszkańców"
dokumentacja
Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem
ruchu dla pieszych w pasie drogowym, przy
DW 993 w m. Bednarka
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa
wraz z dojazdami w ciągu DW 973
Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłóż DW
933 w m. Brzeszcze
Budowa chodnika przy DW 980 w m.
Rzepiennik Biskupi

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

04.07.2018 gmina Czernichów

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
964 w miejscowości Wierzbanowa i
Wiśniowa odc. ref. 030 km 1+400 – 2+600
Budowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II z
drogą wojewódzką nr 980 w miejscowości
Biecz
Budowa chodnika wzdłuż DW 775 w m.
Piotrkowice Małe
Budowa chodnika przy DW 780 w m.
Czułówek

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

04.07.2018 gmina Dobczyce

Przebudowa DW 964 polegajaca na budowie
chodnika i kanalizacji deszczowej w m.
Dziekanowice, Sieraków
dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

09.07.2018 gmina Czernichów

Przebudowa DW 964 polegajaca na budowie
oświetlenia przejścia dla pieszych w.c. DW
780 w m. Przeginia Duchowna
dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

28.06.2018 gmina Wiśniowa

28.06.2018 gmina Biecz
02.07.2018 gmina Koniusza

07.08.2018 gmina Zakliczyn

Rozbudowa skrzyżowania DW 781 ul.
Beskidzka z DP ul. Tkacka w Andrychowie w
ramach "Koncepcji rozbudowy układu
komunikacyjnego w Andrychowie"
Budowa ciągu pieszo‐rowerowego
lewostronnego szer. 3,0m wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 980 od skrzyżowania z
droga gminną G25 (K203325) w m.
Charzewice do wyjazdu z parkingu na dz.
125/7 w m. Melsztyn

dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

09.08.2018 gmina Liszki

Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Kaszów dokumentacja

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

21.08.2018 gmina Osiek

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
nr 949 w miejscowości Osiek
dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

27.07.2018 gmina Andrychów

23.08.2018 gmina Liszki

30.08.2018 gmina Brzeszcze

30.08.2019 gmina Brzeszcze

17.09.2018 gmina Brzeszcze

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
miejscowości Kaszów odc. ref. 060 km
0+575,50 DW 780
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 933
ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach na
odcinku od ul. Obozowej, Lisowce,
Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 933
ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach na
odcinku od ul. Klonowej do ul. Budy
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 949
ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach do ul.
Kostka Jagiełły w Zasolu Brzeszczach na
odcinku od ul. Klonowej do ul. Budy
„Budowa chodnika w ciągu DW 966 od
strony ul. Cmentarnej w kierunku ronda na
ul. Krakowskiej w Gdowie i od ronda w
kierunku Bilczyc do skrzyżowania z DG
nr 560120K”

08.10.2018 gmina Gdów

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

„Budowa chodnika w ciągu DW 967 od ronda
na ul. Myślenickiej
w Gdowie do skrzyżowania z DG 560195K”
08.10.2018 gmina Gdów

16.10.2018 gmina Sułkowice

Budowa dwukierunkowego ciągu pieszo‐
rowerowego w ciągu DW 773 w m.
Iwanowice Włościańskie”
Budowa chodnika przy DW nr 781 w m.
Sułkowice

dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

08.11.2018 gmina Biskupice

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w
m. Przebieczany, gm. Biskupice
dokumentacja

I kwartał 2019

I kwartał 2019

I kwartał 2019

II kwartał 2019

I kwartał 2019

II kwartał 2019

I kwartał 2019

II kwartał 2019

I kwartał 2019

II kwartał 2019

08.10.2018 gmina Iwanowice

Budowa lewostronnego ciągu pieszo
Faściszowa/ gmina Zakliczyn/ powiat ‐rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 980 w m. Faściszowa
04.12.2018 tarnowski/ woj. Małopolskie

Melsztyn, Zawada Lanckorońska /
gmina Zakliczyn/ powiat tarnowski/
04.12.2018 woj. Małopolskie

dokumentacja

Budowa lewostronnego ciągu pieszo
‐rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 980 w m. Melsztyn, Zawada Lanckorońska dokumentacja
Budowa ciągu pieszo‐rowerowego
Bieśnik i Zakliczyn/ gmina Zakliczyn/ wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 975
04.12.2018 powiat tarnowski/ woj. Małopolskie w m. Bieśnik i Zakliczyn
dokumentacja
Gorlice/ miasto Gorlice/ powiat
Budowy ciągu pieszo‐rowerowego wzdłu
ż drogi wojewódzkiej nr 993 w m. Gorlice
04.12.2018 gorlicki/ woj. Małopolskie
dokumentacja

