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Pani 

Ewa Panowicz 

Radna 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

 Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wykonania 

remontu drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Leszno – Góra uprzejmie informuję,           

że wskazany odcinek drogi, ze względu na stan techniczny można podzielić na dwie części. 

 Odcinek od km 4 + 400 (granica m. Leszno) do km 6 + 000 w 2020 roku został 

wyremontowany przez firmę BUDIMEX S.A., na mocy zawartego porozumienia                    

z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Spółka BUDIMEX będąc 

wykonawcą inwestycji pn.: „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Radomicko – 

Kaczkowo, etap II: odcinek Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo”, korzystała                           

z ww. odcinka DW 323 na potrzeby ruchu technologicznego, co wpłynęło na pogorszenie  

stanu technicznego wskazanego odcinka drogi. Stan nawierzchni wyremontowanego 

odcinka jezdni o długości 1600 mb, obecnie jest w dobrym stanie technicznym. 

 Odcinek od km 6+000 do km 8 + 505 (granica województwa wielkopolskiego          

i dolnośląskiego) na skutek wieloletniej eksploatacji uległ znacznemu pogorszeniu.              

Na jezdni występują koleiny, inne miejscowe odkształcenia powierzchni, spękania warstwy 

ścieralnej oraz ubytki, są to typowe objawy powstałe na skutek użytkowania drogi oraz 

wykonywanych corocznie remontów cząstkowych likwidujących uszkodzenia jezdni 

mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na tym odcinku w latach 2019 -2021 

wykonano remont cząstkowy nawierzchni. 

 Mając powyższe na uwadze, odcinek do granicy województwa wymaga remontu. 

Aktualnie w trakcie opracowania jest projekt dla planowanej inwestycji, która z uwagi           

na wysokie koszty robót będzie realizowana etapowo. Po opracowaniu dokumentacji 

technicznej zostanie podjęta decyzja, jaki odcinek powyższego przedsięwzięcia zostanie 

wykonany w bieżącym roku. 

 

           Z poważaniem 

          Z up. Marszałka Województwa 

          Wojciech Jankowiak 

          Wicemarszałek 

 

 Poznań, 13 czerwca 2022 r. 
MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
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