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Odpowiadając na Pana interpelację z 21 maja 2021 roku w realizacji programu 

budowy mostów w Wielkopolsce informuję, że celem Rządowego Programu „Mosty dla 

Regionów” jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego 

na budowie przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi do najbliższej drogi 

publicznej. Na realizację prac przygotowawczych przewidziano termin do końca 2022 r. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w drodze analiz w ramach Rządowego Programu 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów 

przedstawiło wykaz zadań zindentyfikowanych, wskazując m.in. rekomendowaną 

lokalizację mostów. Przedstawione lokalizacje i odcinki rzeki Warty nie wpisywały się w 

sieć dróg wojewódzkich będących w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

W 2019 roku złożono wnioski dla zadań, które wpisywały się  w rekomendowaną  w 

Programie lokalizację na rzece Noteć, na odcinku Czarnków – Wieleń pomiędzy gminami 

Czarnków i Lubasz tj.: 

- Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 178 w Czarnkowie, 

- Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 153 w m. Ciszkowo. 

 

Poznań, 08 czerwca 2021 r. 

MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
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Jednocześnie zgłoszono dodatkowe zadania:                                 

- Budowa mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie, 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez 

kanał Ślesiński, 

- Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

190 w m. Białośliwie, 

- Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

242 w m. Żuławka. 

 

Z wszystkich ww. projektów pozytywną opinię oraz dofinansowanie z  Programu 

uzyskały: „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo” oraz „Budowa mostu na Noteci z 

rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”. 

Pozostałe z wymienionych zadań nie otrzymały dofinansowania. 

Obecnie dla tych tytułów opracowywane są  koncepcje projektowe wraz z 

uzyskaniem decyzji środowiskowej, następnie zostanie zlecone opracowanie projektów 

technicznych i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.  

 

 

                                                                       Z poważaniem 

                                                            Z up. Marszałka Województwa 

                                                                    Wojciech Jankowiak 

                                                                        Wicemarszałek 
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