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Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w latach 
2016 - 2018 dysponował budżetem  

w wysokości 4,5 mld zł 
 
 
 

  

  

 

 

2016 – 1,8 mld zł 

2017 – 1,7 mld zł 

2018 – 1,0 mld zł 
 

Budżet przewidziany na rok 2019 – 1,0 mld zł 
 



 
Wydatki GDDKiA O/Olsztyn w latach 

2016 - 19  
    

 

 

 
 

  
wydatki w okresie 

od 2016 do 11.09.2019 r.   
w mln zł 

w tym środki UE 
w mln zł 

drogi ekspresowe 3 842,4 1 997,7 

obwodnice 488,7 353,4 

przebudowa dróg i mostów wraz z 
zadaniami poprawiającymi BRD 

107,4 0,0 

RAZEM 4 438,5 2 351,1 



Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 
w województwie warmińsko-mazurskim 
objęte jest 55 zadań o łącznej wartości 1 mld 
zł. 

 

Wykonano już do tej pory 19 zadań za 63 mln 
zł, natomiast w trakcie budowy znajduje 7 
inwestycji o łącznej wartości 81 mln zł. 
 

 

  

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 
                             



Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 
                             



• S7 Nidzica Północ - Nidzica Południe /9,1km/247,1 mln zł 

• S7 Nidzica Południe – Napierki/13,0km/272,1 mln zł 

• S7 Miłomłyn – Ostróda Płn./9,2km/307,7 mln zł 

• S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą 
Ostródy w ciągu DK16/18,8km/1,4 mld zł 

• S7 Ostróda Południe – Rychnowo/8,8km/341,9 mln zł 

• S7 Rychnowo – Olsztynek/11,2km/429,9 mln zł 

• S51 Olsztyn – Olsztynek/13,3km/444,8 mln zł 

• S51 Olsztyn Wsch. – Olsztyn Płd./16km/1,0 mld zł 

• DK16 obwodnica Olsztyna/10km/486,5 mln zł  

Łącznie – 110 km o wartości 5 mld zł 

W latach 2016 - 2019 r.  oddano do użytku 
następujące odcinki dróg ekspresowych  
i obwodnic: 



Drogi ekspresowe i obwodnice 
                             



Zadania na etapie realizacji 

Kontynuacja budowy drogi 
ekspresowej S7 na terenie woj. 
mazowieckiego w kierunku stolicy 

 

Na przełomie lat 2017 i 2018 
podpisano umowy na projekt i 
budowę 4 odcinków drogi 
ekspresowej S7 realizowanej przez 
olsztyński oddział GDDKiA na terenie 
Mazowsza, tj.:  

Napierki – Mława (14 km) 

Mława – Strzegowo (21,5 km) 

Strzegowo – Pieńki (23,4 km) 

Pieńki – Płońsk (13,8 km)  

 

Łączna wartość to ok. 1,7 mld zł, 
długość: 72,7 km 

 



W lutym 2018 r. Podpisano umowę na projekt i budowę 
obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 
(17,7 km) o wartości 392,7 mln zł. Obwodnica o dł. 18 km 
ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie 
drogą klasy GP o przekroju 2+1. 

 
 

  Zadania na etapie realizacji 



Latem 2018 r. podpisano umowy na projekt i budowę 
trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – 
Raczki (66,4 km) w ciągu Via Baltica o łącznej wartości ok. 
2 mld zł.  

 

  Zadania na etapie realizacji 



Zadania na etapie realizacji                             



Zadania na etapie przetargu 

Sierpień 2019 – ogłoszenie przetargu na PiB S16 
Borki Wielkie – Mrągowo o dł. 16 km z czego 13 km 
w ciągu S16. Realizacja  w latach 2020-23.  

 

 

 
 

 

   



Zadania na etapie przetargu 

S5 Ornowo – Wirwajdy o dł. 5,6 km. Realizacja w 
latach 2020-23. 

 

 

 
 

 

   



4 września 2017 r. podpisano umowę na aktualizację STEŚ i koncepcję programową dla 
budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk o dł. ok. 80 km. 

Czas realizacji zadania - 37 miesięcy, koszt – 12,9 mln zł. 
 
W ramach zamówienia wykonawca  
ma zaktualizować materiały do  
decyzji środowiskowej obejmujące  
m.in. inwentaryzację przyrodniczą,  
ponowną analizę akustyczną i ocenę  
uwarunkowań bezpieczeństwa  
ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy  
dokumentacji będzie też należało uzyskanie  
decyzji środowiskowej dla tej inwestycji  
oraz opracowanie rozwiązań drogowych  
i mostowych umożliwiających ogłoszenie  
przetargu na realizację inwestycji  
w systemie „projektuj i buduj”. 

Inwestycje na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej 



   

Inwestycje: 
 
zrealizowane 
w realizacji 
w przetargu 
w przygotowaniu 

Inwestycje drogowe - podsumowanie                    



 

 

Sieć autostrad i dróg ekspresowych 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 

tel. 22 375 88 88 

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie 

al. Warszawska 89 

10-083 Olsztyn 

tel. 89 521 28 00 

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl  

 

www. gddkia.gov.pl 

www.facebook.com 

www.twitter.com/gddkia 
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