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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie złożenia 

wniosku o dofinansowanie budowy obwodnicy Trzcianki w ciągu drogi wojewódzkiej 178, 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uprzejmie informuję, że w celu pozyskania 

środków Funduszu wspierających budowę obwodnic w naszym regionie brano pod uwagę 

następujące zadania: budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, 

budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184   i 187, budowa 

obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308, budowa obwodnicy Łobżenicy 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 oraz budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 178.  

Z  uwagi  na  ustalony  limit  wniosków  przypadających  na  jednego  wnioskodawcę 

- można złożyć nie więcej niż trzy propozycje - a także z powodu oceny wniosków w 

oparciu o stan przygotowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych 

zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią 

dokumentację przygotowano dla pierwszych trzech wymienionych powyżej przedsięwzięć, 

ze względu na bardziej zaawansowany charakter prac zmierzający do uzyskania zezwoleń 
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na realizację inwestycji drogowych. Dwie pozostałe obwodnice przedstawione zostaną jako 

propozycje rezerwowe. 

Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej 178 jest w 

początkowej fazie przygotowań do osiągnięcia wszelkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych, mimo to pozostaje przedsięwzięciem istotnym i kluczowym do 

zrealizowania. W dniu 19 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na 

opracowanie projektu koncepcyjnego, z terminem zakończenia przewidzianym na koniec 

2022 roku. 

 

                                                                        Z poważaniem 

                                                            Z up. Marszałka Województwa 

                                                                    Wojciech Jankowiak 

                                                                        Wicemarszałek 
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