Wykonane i planowane do realizacji
zadania na drogach krajowych
na terenie działania GDDKiA Rejon Zamość

Mapa sieci dróg krajowych w województwie lubelskim
w tym teren działania Rejonu Zamość

Długość odcinków dróg
75 km
98 km

Wielkość nakładów przyznanych w 2017 r. dla Rejonu Zamość

Nakłady na utrzymanie dróg ogółem: 17,2 mln zł
w tym asortymenty robót:

 bieżące utrzymanie dróg

11,8 mln zł

 bieżące utrzymanie obiektów mostowych 0,9 mln zł
 zimowe utrzymanie dróg

4,1 mln zł

 remont zaplecza technicznego

0,2 mln zł

 wydatki administracyjne

0,2 mln zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Budowa obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu DK74
Długość odcinka: 9,3 km.
Zadanie zrealizowane w ramach Programu
Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
21.10.2015 r. oddano obwodnicę do ruchu
Koszt: 232,6 mln zł

HRUBIESZÓW

Ważniejsze zadania zrealizowane w 2017 r.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w ramach PBDK
- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
• DK 74 w m. Horyszów
Wybudowany został chodnik o długości 250 m po
prawej stronie drogi łączący istniejący ciąg pieszy
ze szkołą.
Wartość inwestycji: 106 tys. zł

• DK 74 w m. Płoskie
‐ wykonany został lewoskręt do drogi
powiatowej
nr 3248L z poszerzeniem jezdni i odnową
nawierzchni na długości 0,5 km;
‐ wykonano 2 szt. zatok autobusowych i
ciągów pieszych na długości 0,250 km;
‐ poprawiono odwodnienie (rów kryty,
wpusty przykrawężnikowe, przepusty pod
zjazdami).
Wartość inwestycji: 1,3 mln zł

Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów
• DK 17 m. Stary Zamość
‐ odnowa nawierzchni na dł. 0,310 km wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu;
‐ połączenie istniejących ciągów pieszych wraz z przejściem dla pieszych co poprawiło
bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły oraz przełożenie istniejących chodników na dł. 0,65 km;
‐ montaż oznakowania aktywnego na dwóch przejściach dla pieszych wraz z ich doświetleniem;
‐ renowacja systemu odwodnienia (pobocza, rowy odpływowe).
Wartość robót: 495 tys. zł

Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów
• DK 17 m. Sitaniec

‐ odnowa nawierzchni na dł. 0,725 km wraz z odnową oznakowania poziomego;
‐ remont chodników o dł. 0,310 km wraz z remontem 2 zatok autobusowych;
‐ renowacja systemu odwodnienia (pobocza, rowy odpływowe).
Wartość robót: 665 tys. zł
• DK 17 odc. Tarnawatka Tartak - Dąbrowa Tomaszowska
‐ odnowa nawierzchni na dł. 0,795 km wraz z odnową oznakowania poziomego;
‐ renowacja systemu odwodnienia (pobocza, rowy odpływowe, przepust pod drogą gminną),
Wartość robót: 637 tys. zł
•

DK 74 odc. Szczebrzeszyn-Klemensów
‐ odnowa nawierzchni na dł. 0,400 km wraz z odnową oznakowania poziomego,
‐ renowacja systemu odwodnienia (pobocza, udrożnienie wpustów kanalizacji deszczowej),
‐ remont chodników na dł. 0,550 km oraz 2 sztuk zatok autobusowych.
Wartość robót: 439 tys. zł

Ważniejsze zadania zrealizowane w 2017 r.
Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów
• DK 74 m. Horyszów
‐ odnowa nawierzchni na dł. 1,255 km wraz z odnową oznakowania poziomego,
‐ renowacja systemu odwodnienia (pobocza, rowy).
Wartość robót: 723 tys. zł
• Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego 31,0 tys. m2
Wartość robót: 1,6 mln zł
• Poprawa widoczności miejsc niebezpiecznych poprzez montaż punktowych elementów
odblaskowych w osłonach żeliwnych – 3000 sztuk
Wartość robót: 424 tys. zł

• Montaż oznakowania aktywnego D-6 na dwóch przejściach dla pieszych wraz z ich doświetleniem
m. Kol. Hostynne i m. Tarnawatka Tartak
Wartość robót: 149 tys. zł
• Poprawa równości dróg poprzez wykonanie:
remontów cząstkowych 17,2 tys. m2, uszczelnień nawierzchni 48 km, powierzchniowego
utrwalenia DK 17 na odcinku Lubycza Królewska - Hrebenne w ilości 64 tys. m2
Wartość robót: 2,4 mln zł

Zadania ujęte w PBDK w perspektywie finansowej 2014-2023
Budowa drogi ekspresowej S17: obwodnica Tomaszowa Lubelskiego
Długość odcinka: 9,58 km
Planowane wydatki: 291,7 mln zł
Stan zadania: rozstrzygnięty został przetarg na P&B,
uzyskano dodatkową Decyzję Środowiskową w zakresie
odcinków dwujezdniowych planowanej obwodnicy
10.01.2017 r.
Podpisanie umowy P&B: 17.11.2017 r.

W. TOMASZÓW LUBELSKI PÓŁNOC

TOMASZÓW
LUBELSKI

Wartość umowy P&B: 193,5 mln zł
Planowane zakończenie robót: 2021 r.
W. TOMASZÓW LUBELSKI POŁUDNIE

ZADANIA ujęte w PBDK w perspektywie finansowej 2014-2023
Droga ekspresowa S17: odcinek Piaski – Hrebenne z wyłączeniem obw. Tomaszowa Lubelskiego
Długość: 113,3 km
w tym na terenie Rejonu Zamość ok. 72,9 km
Stan zadania: uzyskano DUŚ – 08.04.2016 r.
W 2018r. zlecone zostanie opracowanie Koncepcji
Programowej.
Lata realizacji: 2023 - 2025
Planowane wydatki: 4,6 mld zł
Odcinki realizacyjne:
1. Piaski (w. „Piaski Wschód”) - w. „Łopiennik”
2. w. „Łopiennik" - w. „Krasnystaw Północ”

PIASKI
W. PIASKI WSCHÓD
W. PIASKI
POŁUDNIE

CHEŁM

W. FAJSŁAWICE

W. ŁOPIENNIK

W. KRASNYSTAW PÓŁNOC
W. KRASNYSTAW POŁUDNIE

W. IZBICA
W. STARY ZAMOŚĆ

15,9 km
10,8 km

3. w. „Krasnystaw Północ” - w. „Zamość Sitaniec” 27,1 km
(w tym na terenie Rejonu Zamość 13,4 km) )*

W. ZAMOŚĆ PÓŁNOC

W. ZAMOŚĆ SITANIEC

ZAMOŚĆ

W. ZAMOŚĆ WSCHÓD

W. ZAMOŚĆ POŁUDNIE

4. w. „Zamość Sitaniec” - w. „Zamość Wschód” )* 12,9 km
5. w. „Zamość Wschód” – w. „Tomaszów Lub. Północ” )*
29,3 km
6. w. „Tomaszów Lub. Południe” – Hrebenne (pocz. obw.) )*
17,3 km
)*

Odcinki realizacyjne na terenie działania Rejonu w Zamościu

W. TARNAWATKA
W. TOMASZÓW LUB. PÓŁNOC

W. TOMASZÓW LUB.
POŁUDNIE
W. BEŁŻEC

skrz. Hrebenne

W. LUBYCZA
KRÓLEWSKA

Remonty i przebudowy: lata 2016-2020
1. Rozbudowa DK17 na odc. gr. m. Zamość – Łabunie (5,5 km)
stan zadania: dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania
lata realizacji robót:
2019-2020
koszt zadania:
42,4 mln zł
2. Rozbudowa DK74 na odc. Jarosławiec – Miączyn (4,3 km)
stan zadania: dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania
lata realizacji robót:
2019-2020
koszt zadania:
12,7 mln zł
3. Rozbudowa DK74 na odc. Gorajec – Szczebrzeszyn
wraz z korektą przebiegu przez Gorajec (17,4 km)
stan zadania: dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania
lata realizacji robót:
2019-2023
koszt zadania:
140 mln zł
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubelskim
na DK 74 w m. Zawada w ramach PBDK – PLMN (1,3 km)
stan zadania: opracowany Program Inwestycyjny jest
w trakcie weryfikacji przez Centralę GDDKiA
lata realizacji robót:
2019
koszt zadania:
2,4 mln zł
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Długość łącznie: 28,5 km
Wartość łącznie: 197,45 mln zł

Rozbudowy i korekty przebiegu dróg krajowych: lata 2020 -2025
1. Korekta przebiegu DK 74 przez miejscowość Szczebrzeszyn (4 km)
stan zadania: uzgodniony został przez MIiB Program Inwestycji
lata realizacji robót:
2024-2025
koszt zadania:
62 mln zł
2. Rozbudowa DK 74 na odc. Klemensów - Zamość (14,8 km)
stan zadania: uzgodniony został przez MIiB Program Inwestycji
lata realizacji robót:
2022-2024
koszt zadania:
70,5 mln zł
3. Rozbudowa DK 74 na odc. Zamość - Miączyn (7,3 km)
stan zadania: uzgodniony został przez MIiB Program Inwestycji
lata realizacji robót:
2020-2022
koszt zadania:
35,5 mln zł
4. Rozbudowa DK 74 na odcinku Horyszów - Hrubieszów (18,8 km)
stan zadania: uzgodniony został przez MIiB Program Inwestycji
lata realizacji robót:
2022-2024
koszt zadania:
94 mln zł
5. Rozbudowa DK 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin (13,8 km)
stan zadania: opracowany Program Inwestycji jest w trakcie
uzgadniania przez MIiB.
lata realizacji robót:
2022-2024
koszt zadania:
69 mln zł
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Długość łącznie: 58,7 km
Wartość łącznie: 331 mln zł
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Zadania zgłoszone do planu „nakładek” na rok 2018

• DK 17 odcinek Stary Zamość – Sitaniec (7,8 km)
• DK 17 w m. Tomaszów Lubelski (1,1 km)
• DK 74 odcinek Teptiuków – Strzyżów (4,4 km)

Wartość planowanych robót 15 mln zł

Zadanie zgłoszone do realizacji w latach 2021-2027
Budowa obwodnicy m. Zamość w ciągu DK 74 (7,9 km)
stan zadania: zadanie zgłoszone do Centrali GDDKiA
lata realizacji zadania:

2021-2027

koszt orientacyjny zadania:

150 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel.: 81 532 70 61

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
www. gddkia.gov.pl
www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia

