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Adam Bogrycewicz 

Radny 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie 

modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190 uprzejmie informuję, że przedmiotowa droga 

przewidziana jest do rozbudowy na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 

w m. Krajenka do Miłosławic. Z uwagi na długość odcinka wynoszącą 79 km zadanie 

zostało podzielone na następujące etapy: 

 odc. Krajenka – Wysoka – posiadamy opracowaną dokumentację w podziale na 

podetapy i rozpoczęliśmy procedurę uzyskiwania decyzji ZRID ; 

 odc. Wysoka – droga krajowa nr 10 – dokumentacja jest w trakcie opracowania            

z terminem realizacji w br. Po zakończeniu prac projektowych wystąpimy                      

z wnioskiem o decyzję ZRID; 

 odc. droga krajowa nr 10 – Margonin – posiadamy opracowaną koncepcję                     

z nieostateczną decyzją środowiskową z uwagi na złożone odwołanie; 

 odc. Margonin – Wągrowiec – dokumentacja jest w trakcie opracowania z terminem 

realizacji w br. Po zakończeniu prac projektowych wystąpimy z wnioskiem o decyzję 

ZRID; 

 odc. Wągrowiec - Miłosławice – przygotowujemy się do zlecenia opracowania 

dokumentacji. 

 

Poznań, 11 maja 2022 r. 

MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
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 Jednocześnie pragnę poinformować, że w roku 2021 pozyskaliśmy dofinasowanie 

ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+ dla rozbudowy drogi wojewódzkiej 

nr 190 na odc. od skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Krajenka do skrzyżowania 

w kierunku m. Leśnik. Procedura przetargowa dla tego odcinka została zakończona,                

a obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z Wykonawcą, zgodnie z którą termin 

zakończenia prac przewidziany jest na sierpień 2023 r. Planowane nakłady na realizację     

ww. zadania wynoszą 18,8 mln zł. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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