
Najważniejsze inwestycje 
infrastrukturalne 

  



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

 

„Budowa Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy Dworcach 
Kolejowych - Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice wraz z 
budową niezbędnej dla ich funkcjonowania infrastruktury, zakup taboru 
transportu publicznego oraz promocja projektu”  

Wartość  projektu  33 389 280,42 zł        Dofinansowanie 28 380 888,35 



 
 
 
 
W ramach dofinasowania zrealizowano 
 
 ul. Władysława Jagieły       ul. Kazimierz Odnowiciela 

 
 



Węzeł Przesiadkowy Pobiedziska  

W dniu 23.03.2017 roku podpisano umowę z firmą 
STRABAG Sp. z o.o.  

na realizację budowy parkingów i zjazdów dla 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Pobiedziskach. 

 

 Całkowita wartość umowy wynosi 6.533.433,85 zł 

 Termin realizacji wyznaczono na dzień 31.12.2017 r. 

 

 



 





Ścieżki rowerowe 
i podziemne 
przejście w 

Pobiedziskach 
 W dniu 05.04.2017 roku podpisano umowę 

z firmą STRABAG Sp. z o.o.  

na budowę ścieżki rowerowej od 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w 
Pobiedziskach w rejonie szkoły i 
przedszkola oraz parkingu przy ul. 
Podgórnej w Pobiedziskach. Zostanie 
wytyczona jeszcze druga ścieżka rowerowa 
od Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
w Pobiedziskach w rejonie ul. Kiszkowskiej. 
W ramach działania dodatkowo 
wybudowane zostanie podziemne przejście 
dla pieszych i rowerzystów pod drogą 
wojewódzką. 

 Całkowita wartość umowy wynosi 
3.948.697,39 zł 

 Termin realizacji wyznaczono na dzień: 

• ścieżka rowerowa w rejonie szkoły i ul. 
Podgórnej - koniec września 2017 roku 

• ścieżka rowerowa w rejonie ul. 
Kiszkowskiej -  31.12.2017 roku. 

 

 



Realizowane roboty  
 
ul. Różana                                ul. Wojska Polskiego 



Podziemne przejście dla pieszych i 

 rowerzystów 



Podpisanie umowy na realizację Węzła Przesiadkowego w 
Pobiedziskach Letnisko zaplanowano na dzień 01.09.2017 
roku z firmą: 

• Roboty Drogowo – Mostowe Infradrog Sp. z o.o. – etap I 
budowa Węzła Przesiadkowego Pobiedziska Letnisko część 
południowa w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Kolejowej 

Kwota inwestycji: 2.080.032,73 zł brutto 

• STRABAG Sp. z o.o. – etap II budowa Węzła 
Przesiadkowego Pobiedziska Letnisko część północna w 
rejonie ul. Poznańskiej i ul. Gajowej 

Kwota inwestycji: 1.731.601,27 zł brutto 

 

Termin realizacji: 11.05.2018 r. 

 

Węzeł Przesiadkowy 
  
Pobiedziska Letnisko 



 



W ramach dofinasowania zrealizowano 
 
 ul. Kolejową 



Węzeł Przesiadkowy Biskupice 

W dniu 23.05.2017 r. podpisano umowę z firmą  

COLAS Polska Sp. z o.o.  

na realizację zadania realizowanego w ramach Projektu:  

polegającego na wybudowaniu 

Zintegrowanego Węzeł Przesiadkowego w Biskupicach. 

 
Wartość inwestycji wynosi: 4.075.000,00 zł  
Termin realizacji wyznaczono na dzień 11.12.2017 r. 

W ramach inwestycji wykonane zostaną: 

– przebudowa ul. Nowej i Popiela w Biskupicach, 
– dwa parkingi o łącznej powierzchni 2000m2, 
– 68 miejsc parkingowych 
– 30 miejsc postojowych dla rowerów, 
– ścieżki rowerowe, chodniki 

 

 

 

 

 





   



Modernizacja Placu Piastowskiego  
w Jerzykowie 

W dniu 17.05.2017 roku podpisano umowę z firmą  

Infradrog Roboty Drogowo – Mostowe Sp. z o.o.  

na realizację zadania realizowanego w ramach Projektu:  

polegającego na  

modernizacji Placu Piastowskiego w Jerzykowie.   

 

Wartość inwestycji wynosi 1.897.534,20 złotych  

Termin realizacji wyznaczono na dzień 31.10.2017 r. 

 

W ramach inwestycji wykonane zostaną: miejsca parkingowe, stojaki dla 
rowerów, przystanek komunikacji publicznej, nowa sieć oświetlenia, 
elementy małej architektury, monitoring. Zrealizowany zostanie remont 
nawierzchni bitumicznej jezdni i miejsc parkingowych. 

 





Transport  

W dniu 09.06.2017 roku podpisano umowę z firmą 

SOLARIS BUS & COACH S.A. z siedzibą w Bolechowie 

– Osiedle  na zakup trzech niskoemisyjnych środków 

transportu – autobusów hybrydowych w ramach projektu 

pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie 

gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej 

infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w 

Biskupicach, Pobiedziskach i  

Pobiedziskach Letnisko wraz z  

zakupem środków transportu  

publicznego”, Zadanie 5.  

 

Wartość: 4.471.500,00 złotych netto 

Termin realizacji wyznaczono na dzień: 

31.01.2018 roku 

  
 



Transport  



„Budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego 

pod linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa w 

Pobiedziskach,  
 



Transport 

W dniu 29.08.2016 roku podpisano umowę na realizację  

budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 

Poznań – Skandowa w miejscowości Pobiedziska, budowę wiaduktu 

kolejowego oraz układu drogowego w ramach budowy zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz Pobiedziskach – Letnisko w 

Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z firmą  

STRABAG Sp. z o.o. 

Wartość inwestycji:  10.640.259,19 złotych brutto 

Termin realizacji wyznaczono na dzień: 31.05.2018 roku 

 

Wiadukt kolejowy wybudowany na trasie kolejowej Poznań – Skandawa 

ukończony został zgodnie z planowanym terminem tj. 11.05.2017 roku. W 

dalszej części prac wybudowane zostaną ronda i przekierowany zostanie ruch 

pojazdów na dawnej DK 5.  

W kolejnych etapach planowana jest budowa obwodnicy Pobiedzisk  

od ul. Poznańskiej do ul. Kostrzyńskiej. 

 



„Budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią 
kolejową nr 353 Poznań - Skandawa w Pobiedziskach, 
modernizacja infrastruktury przystankowej oraz zakup 
autobusu niskoemisyjnego w ramach budowy 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” 



„Budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią 
kolejową nr 353 Poznań - Skandawa w Pobiedziskach, 
modernizacja infrastruktury przystankowej oraz zakup 
autobusu niskoemisyjnego w ramach budowy 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” 



„Budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią 
kolejową nr 353 Poznań - Skandawa w Pobiedziskach, 
modernizacja infrastruktury przystankowej oraz zakup 
autobusu niskoemisyjnego w ramach budowy 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” 



Kanalizacja 

5 kwietnia 2017 r. w Warszawie Zarząd Związku podpisał umowę o 
dofinansowanie na realizację czwartego już etapu projektu kanalizacyjnego 
pod nazwą „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic – etap IV”.  

 

• Dofinansowanie w wysokości prawie 27,4 miliona złotych zostało 
przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 

 

• Przedsięwzięcie pod nazwą „Kanalizacja Obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” stanowi 
kontynuację trzech zakończonych i rozliczonych  Projektów 
realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. 

 



Kanalizacja 
Celem Projektu  jest  przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej   

2 940 nowych użytkowników. 

Zakres rzeczowy PZ IV stanowi: 

•     sieć kanalizacji grawitacyjnej – ok. 27,41 km; 

•     sieć kanalizacji tłocznej – ok. 3,93 km; 

•     przyłącza sieci kanalizacyjnej – ok. 4,19 km; 

•     10 pompowni ścieków. 

Nowa kanalizacja powstanie na terenie Aglomeracji Poznań w następujących miejscowościach: 

•     Gmina Czerwonak: Miękowo, Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra; 

•     Gmina Pobiedziska: Pobiedziska, Jerzykowo, Tuczno, Stęszewko. 

•     Gmina Swarzędz: Swarzędz, Kruszewnia, Zalasewo, Gortatowo, Paczkowo, Gruszczyn, 
Janikowo, Łowęcin, Kobylnica, Rabowice, Jasin; 

Całkowity koszt Projektu to 53 123 002,77 zł brutto, z czego 27 393 782,60 zł to 
dofinansowanie z Unii Europejskiej (dofinansowanie stanowi 63,7% kosztów 
kwalifikowanych). 

Projekt „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” 
realizowany będzie w latach 2017-2020. 











W dniu 30.08.2017 roku podpisano  

umowę na dofinansowanie projektu  

„Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej 
w Biskupicach”  

realizowanego w ramach poddziałania 9.3.3.  

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji 
ogólnokształcącej”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.  

W ramach Projektu powstanie stołówka, sala wielofunkcyjna i 
nowe sale lekcyjne. Najstarsza część budynku zostanie 
wyposażona w windę osobową.  

Wartość  projektu  4.749.009,42 zł   

Dofinansowanie      3.999.537,03 zł 



„Rozbudowa z przebudową 

budynków Szkoły Podstawowej 

w Biskupicach”  



W dniu 30.08.2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie 
projektu: „Podniesienie jakości edukacji w Szkole 
Podstawowej w Biskupicach poprzez szkolenie kadry, 
realizację projektów edukacyjnych i zakup wyposażenia”. 

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni 
przyrodniczej, matematycznej  i logopedycznej. 
Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, prowadzone 
będzie doradztwo edukacyjne i wsparcie psychologiczne oraz 
zajęcia wyrównawcze i logopedyczne, a także matematyczno-
przyrodnicze, językowe.  

Wartość  projektu  346.787,00 zł   

Dofinansowanie     316.119,00 zł 

 



Kompleksowa termomodernizacja budynku 
Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej i c.o. oraz 
przebudową wewnętrznej instalacji gazowej 

W dniu 26.06.2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania polegającego na „Kompleksowej 
termomodernizacji budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji 
elektrycznej i c.o. w ramach osi Priorytetowej 3 „Energia”, działanie 3.2. „Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Podziałanie 3.2.3. „Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”. W ramach 
inwestycji przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w 
Pomarzanowicach. Wykonane zostaną między innymi: wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana źródeł ciepła na energooszczędne, termomodernizacja dachu.  

Termin realizacji –  31.08.2018 r. 

Całkowita wartość Projektu wynosi 772.343,22 złotych a kwota dofinansowania stanowi 533.733,11 
złotych.  

 



Modernizacja kąpieliska i zagospodarowanie 
terenu nad Jeziorem Biezdruchowo – Pobiedziska 

 



Modernizacja kąpieliska i 
zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 

Biezdruchowo – Pobiedziska 
 

W dniu 09.03.2017 roku podpisano umowę z firmą Navimor Invest S.A. na 
budowę zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach. 

Nastąpiło odstąpienie od umowy przez Spółkę NAVIMOR-INVEST S.A. 

oraz 

podjęte zostały czynności w  

celu zabezpieczenia placu  

budowy.   

 

W dniu 31.08.2017 roku  

rozpoczęto przegląd placu  

budowy i spis jego  

zawartości. 

 



 

 

       

       

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego  

województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”  

w którym Gmina Pobiedziska jest partnerem 

 

 w zakresie „Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach”  

 

Szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi 668.009,72 złotych brutto, w tym koszt 

opracowanej dokumentacji projektowej opiewa na kwotę 34.759,80 złotych brutto.  Uzyskano 

pozwolenie na rozbudowę Skansenu Miniatur oraz zawarto w dniu 20.07.2017 roku umowę o 

dofinansowanie projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa 

wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” na łączną kwotę 6.082.621,06 złotych brutto.  

Termin realizacji  30.05.2018 



Dziękuję za uwagę 


