
 

 

NAZWA PROJEKTU: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Pogrodzie - 
Frombork " 

UCZESTNICY PROJEKTU: 

BENEFICJENT: 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 
 

PODMIOT REALIZUJĘCY PROJEKT: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
 

INŻYNIER KONTRAKTU 

PHU BAUMARK, ul. Świętojańska 106,  07-202 Wyszków  

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH:  

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A;  Ul. Pomorska 26a;  
83-200 Starogard Gdański  

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,  

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.; ul. Zabytkowa 2; 80-253 Gdańsk 

 

 

 

 

 

Frombork 

Pogrodzie 

 
21+346 km 

29+710,47 km 



 

Lokalizacja: 

• Województwo: warmińsko-mazurskie; 

• Powiat: elbląski, braniewski 

• Gmina: gmina Tolkmicko  i gmina Frombork 

Inwestycja jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu 

państwa. 

Całkowita wartość projektu ok:  38 285 032,65 zł, w tym: 

Planowane dofinansowanie UE - 85%    - 31 728 750,22 zł 

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa –  5%  - 1 866 397,07 zł 

Okres realizacji robót budowlanych: 

• Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych:  10.09.2018r. 

• Planowane zakończenie robót:       10.06. 2020r. 

Zakończenie finansowe realizacji        31.12.2020r. 

Ogólna charakterystyka projektu: 

Inwestycja położona jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie elbląskim (gmina 

Tolkmicko), w powiecie braniewskim (gmina Frombork)  na odcinku od skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 

503, bez rozbudowy skrzyżowania)– do ulicy Elbląskiej stanowiącej granicę robót odcinka przebudowanego 

w 2010 roku w m. Frombork,  łączna długość ok. 8,364 km i stanowi I etap rozbudowy dw 504 Pogrodzie –

Braniewo. 

 

Zakres rozbudowy obejmuje m.in.: 

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu    

   użytkowników ruchu drogowego, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych; 

- przebudowę mostu na rz. Narusa w km 27+670; wpisanego do rejestru zabytków; 

- doprowadzenie drogi do parametrów drogi klasy G; 

- wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez  

   dobudowę górnych warstw nawierzchni; 

- przebudowę skrzyżowań, wraz  z budową pasów lewo i prawo skrętnych: 

- budowę chodników, lub ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości; 

- przebudowę i budowę zatok postojowych, w tym budowę parkingu w m. Braniewo;  

- wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy przydrożne i szczelny system kanalizacji  

   deszczowej); 

- budowa oświetlenia drogowego na terenie przyległych miejscowości; 

 

 

Cele realizowanego Projektu: 

Głównym celem projektu jest poprawa wewnętrznej dostępności transportowej woj. warmińsko-

mazurskiego poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo 

-poprawa jakości i nośności nawierzchni, 

-poprawa stanu technicznego obiektów mostowych, 

-poprawa płynności jazdy, 

-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

-poprawa parametrów geometrycznych zgodnych z wymaganiami normatywnymi, 

-usprawnienie systemu odwodnienia nawierzchni, 

-zwiększenie sprawności skrzyżowań. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


