
 

 

W dniu 8 sierpnia 2022r. zawarta została umowa wraz z późniejszym aneksem pomiędzy 

Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg inwestycji „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki 

Wielkie, gmina Kostrzyn” w kwocie 2.228.192,53 zł, co stanowi 36% kosztów kwalifikowalnych 

określonych na kwotę 6.196.644,00 zł. Wkład własny Powiatu Poznańskiego - pozostała część kosztów 

kwalifikowalnych oraz całość kosztów niekwalifikowalnych, finansowana jest z budżetu Powiatu 

Poznańskiego i Gminy Kostrzyn. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowany został na kwotę 

7.808.944,84 zł.  

W ramach inwestycji oddalone od siebie o ok. 35 m skrzyżowania dróg powiatowych 2439P                  

i 2429P, zostaną przebudowywane na skrzyżowanie skanalizowane z ruchem okrężnym.  

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: pieszych, 

rowerzystów, pojazdów samochodowych. Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo i warunki 

ruchu tranzytowego między węzłem drogi krajowej nr 92 we wsi Paczkowo, a węzłem Kleszczewo na 

drodze ekspresowej S5 (kierunek północ - południe) oraz na drogach powiatowych (kierunek wschód - 

zachód) na odcinku Kostrzyn – Siekierki Wielkie – Gowarzewo – Tulce – granica powiatu (miasto 

Poznań). Rozbudowa dróg powiatowych 2439P i 2429P przyczyni się do zwiększenia dostępności 

komunikacyjnej planowanych terenów inwestycyjnych, w szczególności terenów zabudowy 

mieszkaniowej w rejonie m. Siekierki Wielkie i m. Gowarzewo oraz polepszenia funkcjonowania 

komunikacji publicznej realizowanej przez Kostrzyńską Komunikację Publiczną. Planowana rozbudowa 

zagwarantuje podniesienie komfortu dojazdu lokalnej społeczności do miasta Kostrzyn (Urząd Gminy, 

obiekty użyteczności publicznej, szkoły, dworzec PKP, obiekty służby zdrowia, zakłady pracy, usługi, 

handel, itp.). Ułatwi to dostępność komunikacyjną do istniejących obiektów użyteczności publicznej na 

terenie miasta Kostrzyn oraz wpłynie na zmniejszenie peryferyjności m. Siekierki Wielkie i innych 

okolicznych miejscowości. Inwestycja pozwoli również mieszkańcom na bezpieczniejszy dojazd do dróg 

wyższej kategorii, tj. do drogi krajowej nr 92 we wsi Paczkowo w Gminie Swarzędz  

oraz do drogi ekspresowej S5 (węzeł Kleszczewo na Wschodniej Obwodnicy Poznania). 

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2022-2023.  

Informacje o postępach prac można znaleźć tutaj. 

 

 

 

 

https://zdp.poznan.pl/zbudujemy-trzy-ronda-z-dofinansowaniem-rzadowym/

