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WPROWADZENIE 

Podstawę prawną do opracowania „Projektu planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich 
województwa lubelskiego na lata 2012 – 2020” stanowią zapisy art. 20 pkt 1, 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przepisy te nakładają na zarządcę drogi obowiązek 
opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych 
planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Ponadto zarządcy dróg zobowiązani zostali do opracowania projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów 
inżynierskich. 

1. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

1.1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), jednego z najważniejszych dokumentów 
dotyczących ładu przestrzennego Polski. 

W KPZK określony został cel strategiczny polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju, tj: „Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 
potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, 
zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

Osiągnięcie celu strategicznego będzie się odbywało poprzez realizację celów 
cząstkowych, tj: 

• Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 
struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

• Poprawę spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 
tworzenie warunków dla rozprzestrzenienia się czynników rozwoju oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

• Poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

• Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej  
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

• Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utraty  
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających zdolności obronne państwa. 

• Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
W omawianym dokumencie obszar polski wschodniej do którego zaliczone zostało 

m.in. województwo lubelskie, zaliczony został do obszarów o niskim potencjale rozwojowym 
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oraz o wysokim stopniu peryferyjności w skali kraju jak i europy. Obszar ten ze względu na 
brak odpowiedniej ilości jak i jakości powiązań transportowych jest w niewielkim stopniu 
zintegrowany z Polską Centralną  jak i pozostałymi krajami Europy Zachodniej. 

Stąd zachodzi konieczność poprawy dostępności wewnętrznej na terenie kraju, 
 a szczególności duże znaczenie będzie miała rozbudowa powiązań infrastrukturalnych 
łączących główne ośrodki miejskie położone na obszarach peryferyjnych z głównymi 
węzłami metropolii sieciowej. 

Transport jest kluczowym elementem wpływającym pozytywnie na rozwój gospodarczy 
regionu, intensywność produkcji, sprzedaży wytworzonych towarów jak i mobilności 
mieszkańców. 

W kontekście zapisów powyższego dokumentu należy ocenić, że podejmowane 
działania na terenie województwa lubelskiego są komplementarne do wymienionych celów 
strategicznych wyszczególnionych w KPZK. 

1.2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Odnosząc się do opracowywanego obecnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  
dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Kraju 2020” należy ocenić, że drogi wojewódzkie 
stanowią nie tylko uzupełnienie sieci dróg krajowych, ale również ważny element w całym 
systemie komunikacji publicznej. Z zapisów tego dokumentu wynika, że „Polska 
infrastruktura transportowa stanowi jeden z najsłabszych elementów polskiej gospodarki. Jest 
ona niedostosowana do przedsiębiorczości Polaków, intensywności produkcji i wymiany oraz 
mobilności ludności.” Stąd według tego opracowania „Najważniejszym celem Polski  
w perspektywie do roku 2020 jest zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej (międzyregionalnej 
i lokalnej) dostępności terytorialnej. Działania ukierunkowane powinny być zatem na 
likwidację peryferyjności, zarówno całego kraju, jak i poszczególnych regionów”. 

Poddając analizie zapisy wyżej cytowanych dokumentów można jednoznacznie 
stwierdzić, że poprawiając dostęp komunikacyjny do ważnych z punktu gospodarczego 
obszarów Lubelszczyzny jaki i terenów atrakcyjnych pod względem turystycznym, rozwój 
sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa jest jednym z najważniejszych priorytetów, 
służącym rozwojowi gospodarczemu regionu. 

1.3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 to dokument 
przygotowany na podstawie wytycznych Unii Europejskiej, które określają główne cele 
polityki spójności oraz z uwzględnieniem, uwarunkowań społeczno-gospodarczych Polski. 
NSRO są podstawą opracowania programów operacyjnych. Celem strategicznym 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla 
wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
Do realizacji celu głównego NSRO przyczyniać się ma 6 celów szczegółowych: 
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1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa. 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. 
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług. 
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 
Planowane do realizacji projekty wpisują się w 3 cel horyzontalny „Budowa  

i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 
wzrostu konkurencyjności Polski”. Przedsięwzięcia infrastrukturalne, mające na celu poprawę 
jakości sieci drogowej, są przedsięwzięciami, które poprawiają także warunki lokalizacji 
inwestycji oraz wykorzystanie atutów miast i gmin w procesie rozwoju społeczno-
gospodarczego. Odpowiednio rozwinięta sieć dróg jest jednym z czynników poprawiających 
atrakcyjność danej jednostki dla inwestorów. Podmioty gospodarcze, niezależnie od typu 
prowadzonej przez nich działalności, muszą mieć dostęp do dobrze rozwiniętej sieci 
drogowej. Potencjalni inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji biorą 
pod uwagę poziom rozwoju infrastruktury w danym terenie, a poziom rozwoju i sieć dróg jest 
jednym z ważniejszych elementów, które mają wpływ na wybór miejsca lokalizacji 
inwestycji. 

1.4. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 

Polityka Transportowa Państwa jest długofalową strategią rozwoju systemu transportu 
w Polsce. Wstąpienie do struktur Unii Europejskiej przyczyniło się do wytyczenia nowych 
kierunków rozwoju transportu oraz określenia zasad regulujących obecny stan. Konieczne 
stało się wprowadzenie działań mających na celu odwrócenie degradacji majątku trwałego  
i wzmocnienie konkurencyjności usług transportowych nieuciążliwych dla otoczenia, budowa 
nowego systemu kolejnictwa, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem Polityki 
Transportowej Państwa jest spełnienie racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych 
wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania na dostępność transportową, 
uwzględniając przy tym wieloletnie niedoinwestowanie systemu transportu oraz następujące 
czynniki: 

• tempo wzrostu gospodarczego, przekraczające obecnie 5% PKB rocznie, które 
spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na transport; 

• przekształcenia przestrzenne oraz zmiany stylu podróży; 
• konieczność zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko 

przyrodnicze i warunki życia. 
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Długoterminowe cele opisywanej polityki skupiają się wokół następujących kierunków 
działań: transport drogowy, transport kolejowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
wodny śródlądowy, transport intermodalny, bezpieczeństwo w transporcie, transport  
w miastach, postęp techniczny oraz zaawansowane systemy organizacji i zarządzania  
w transporcie. Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowaną 
poprawę jakości systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, ponieważ jakość systemu transportowego jest jednym  
z kluczowych czynników, decydujących o warunkach życia mieszkańców i o rozwoju 
gospodarczym kraju i regionów. 

W ramach działań na rzecz transportu drogowego, zadania w zakresie rozwoju 
podstawowej sieci drogowej będą koncentrować się na: 

• budowie wybranych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (z weryfikacją obecnego 
programu inwestycyjnego i koncentracją na odcinkach najbardziej istotnych dla 
systemu transportowego i najbardziej efektywnych ekonomicznie), 

• programie wzmocnień konstrukcji nawierzchni dróg (głównie w korytarzach sieci 
transeuropejskiej oraz na pozostałych drogach obciążonych intensywnym ruchem 
samochodów ciężarowych), 

• likwidacji zaległości w utrzymaniu istniejącej sieci drogowej, 
• programie budowy obejść miejscowości, z zachowaniem dbałości o ochronę tych obejść 

przed nową zabudową, 
• przebudowie odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu,  

w tym uruchomienie programu uspokojenia ruchu na przejściach dróg przez małe 
miejscowości oraz na jednopoziomowych skrzyżowaniach z koleją (przejazdy), 

• poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu źródłowo-
docelowego w obszarach metropolitarnych i dużych miastach. 
Planowane do realizacji projekty wpisują się w powyższe założenia, w szczególności  

w zakresie wzmocnień konstrukcji nawierzchni dróg obciążonych intensywnym ruchem.  

1.5. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

Uchwałą Nr XXXI/545/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 
2009r. została przyjęta do realizacji „Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2006 – 2020”. Strategia ta jest najważniejszym dokumentem przygotowanym przez samorząd 
województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie 
regionu. 

Obowiązek opracowania strategii został nałożony na województwa w ustawie z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, która stanowi również, że strategia 
województwa powinna uwzględniać następujące cele: 

• pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie 
tożsamości lokalnej, 
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• pobudzanie aktywności gospodarczej, 
• podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, 
• zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 

potrzeb przyszłych pokoleń, 
• kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Z przedstawionych powyżej zapisów wynika, że podstawowa odpowiedzialność 
województwa skoncentrowana jest na rozwoju gospodarczym, szeroko rozumianej sferze 
kulturowej oraz zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią. 

Uchwalona Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego zawiera trzy szczeblowy 
układ celów, podporządkowanych  realizacji  określonej misji strategii. 

Misję Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego stanowi: 
Uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umożliwiających 

trwały i zrównoważony rozwój Województwa, przyczyniających się do poprawy jakości życia 
i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny. 

Celem nadrzędnym Strategii na lata 2006 – 2020 jest: 
Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne 
wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. 

Z zapisów tego dokumentu wynika, że cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację czterech określonych celów 
pośrednich stanowiących zarazem priorytetowe kierunki rozwoju województwa lubelskiego 
na lata 2006 – 2020, którymi są: 

• Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolność do tworzenia miejsc 
pracy. 

• Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów 
gospodarki opartej na wiedzy. 

• Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego. 
• Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki 

rozwoju regionalnego. 
Z przeprowadzonej w Strategii analizie SWOT wynika, że województwo lubelskie 

cechuje się niskim poziomem atrakcyjności i spójności terytorialnej, jest postrzegane jako 
region peryferyjny, cechujący się słabą dostępnością komunikacyjną.  

 Strategia ukierunkowana jest  na podejmowanie  działań  mających na celu 
przyspieszenie tempa przebudowy sieci dróg zarówno krajowych jak i sieci dróg 
wojewódzkich, poprzez dostosowanie nawierzchni tych dróg do standardów technicznych, 
wynikających z obowiązujących w  tym zakresie przepisów, radykalnej poprawy na nich 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja tych zadań wiązać się będzie z dalszą 
rozbudową, przebudową i budową sieci dróg, efektem czego będzie zauważalna dla 
społeczeństwa Lubelszczyzny poprawa jakości infrastruktury drogowej. 
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2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

2.1. Obszar i ludność 

Województwo lubelskie położone we wschodniej części Polski zajmuje obszar  
25 122 km², co stanowi około 8% powierzchni kraju. Lubelskie jest jednym z największych 
regionów w kraju, zajmując pod względem wielkości 3 miejsce w Polsce. Jest 
województwem przygranicznym charakteryzującym się zróżnicowanym ukształtowaniem, 
północna część regionu należy do pasa nizin środkowopolskich, część środkowa zaliczana jest 
do pasa wyżyn południowopolskich, natomiast część południowa stanowi obszar zaliczany  
do pasa obniżeń podgórskich Kotliny Sandomierskiej. 

Głównymi rzekami województwa są: Wisła (stanowiąca znaczną część granicy 
zachodniej województwa), Wieprz oraz rzeka Bug (wyznaczająca jego granicę wschodnią). 
Pozostałe ważne rzeki regionu to Krzna, Bystrzyca i Huczwa. We wschodniej części 
województwa znajduje się malownicze skupisko jezior, bagien i lasów tworzące Pojezierze 
Łęczyńsko–Włodawskie. 

Położenie województwa między dwoma rzekami Wisłą i Bugiem znacznie ogranicza 
dostępność komunikacyjną regionu. Istotną barierą jest brak mostów, co powoduje nadmierną 
koncentrację ruchu na trasach z istniejącymi przeprawami mostowymi i wydłużenie czasu 
podróżowania. 

Województwo lubelskie rozciągnięte jest w kierunku południkowym na dystansie około 
226 km, natomiast rozciągłość równoleżnikowa wynosi około 176 km. Lubelszczyzna 
graniczy od południa z województwem podkarpackim na odcinku 321 km, od północy  
i częściowo od zachodu z województwem mazowieckim na odcinku 372 km i od zachodu  
z województwem świętokrzyskim na odcinku o długości 33 km. Ponadto na krótkim 
czterokilometrowym odcinku Lubelszczyzna graniczy z województwem podlaskim. 
Wschodnia granica regionu jest jednocześnie granicą państwową Polski z Republiką Białorusi 
na odcinku 171,3 km i Republiką Ukrainy na odcinku 296,3 km. Obecnie jest to także 
zewnętrzna granica Unii Europejskiej. 

Stolica województwa – Lublin leży w odległości około 170 km od Warszawy  
i Rzeszowa i 100 km od granicy z Ukrainą i Białorusią. Odległość między Lublinem a innymi 
dużymi miastami w kraju jest dość znaczna i wynosi: 269 km do Krakowa, 323 km  
do Katowic, 428 km do Wrocławia, 465 km do Poznania, 500 km do Gdańska i 683 km  
do Szczecina. 

Na obszarze województwa lubelskiego przebiega wiele granic naturalnych: 
geomorfologicznych, klimatycznych, hydrologicznych, przyrodniczo – leśnych, 
zoogeograficznych i glebowych. Największe znaczenie dla charakteru warunków naturalnych 
ma przebieg granicy pomiędzy dwiema podstawowymi w Europie jednostkami fizyczno –
geograficznymi: obszarem Europy Wschodniej i obszarem Europy Zachodniej. 
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Zmiany ludnościowe 

Na koniec 2010 roku województwo lubelskie liczyło 2 151,9 tys. mieszkańców,  
co stanowiło 5,7% ludności kraju (8 miejsce w Polsce). Od 2005 roku liczba mieszkańców 
województwa zmniejszyła się o 1,3%. W miastach zamieszkiwało 1 002,6 tys. osób (4,3% 
ogółu ludności miejskiej kraju), a na wsi 1 149,3 tys. (7,7% ogółu ludności wiejskiej kraju). 
Województwo lubelskie należy do najsłabiej zurbanizowanych regionów (14 miejsce  
w kraju). Współczynnik urbanizacji jest znacznie niższy od średniej krajowej i wynosi 46,6% 
(kraj 60,9%). Województwo jest regionem słabo zaludnionym (14 miejsce w kraju). Gęstość 
zaludnienia w województwie wynosi 86 osób/km² (kraj 122 osoby/km²). 

 
Rys. 1 Gęstość zaludnienia w województwie lubelskim w 2010r. (źródło: Biuro Planowania 
Przestrzennego w Lublinie) 

Migracja i przyrost naturalny 

Analiza wskaźników demograficznych wskazuje na szereg niekorzystnych tendencji 
rozwojowych. W ostatnich latach pogłębiło się w regionie ujemne saldo migracji. 
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Współczynnik migracji ogółem wzrósł z -2,20‰ w roku 2005 do -2,27‰ w 2010 r. 
Szczególnie było to widoczne w miastach województwa, gdzie saldo migracji w 2010 roku 
osiągnęło poziom 5,0‰ (4,6‰ w 2005 roku). Saldo migracji na terenach wiejskich było 
niższe i wynosiło 0,1‰ (-0,2‰ w 2005 roku). Od kilku lat obserwuje się kierunek migracji, 
ludności miejskiej przenoszącej się na tereny wiejskie. Jest to związane głównie z utratą 
miejsc pracy w miastach oraz nową funkcją osiedlania się zamożnych grup społecznych  
w gminach podmiejskich. Migracja dotyczy głównie osób młodych (20–35 lat)  
z wykształceniem wyższym i średnim. Osoby te wyjeżdżały do aglomeracji w środkowej  
i zachodniej części Polski. Najwięcej osób ubyło w podregionie chełmsko–zamojskim,  
a najmniej w bialskopodlaskim. 

Okres ostatnich lat charakteryzował się spadkiem przyrostu naturalnego. W 2010 roku 
przyrost naturalny wynosił -0,2‰ (kraj -0,9‰). W miastach województwa lubelskiego 
przyrost naturalny był dodatni i wzrósł z +0,89‰ w 2005 roku do +1,45‰ w 2010 roku.  
Na terenach wiejskich przyrost naturalny zwiększył się z -2,3‰ w 2005 roku do -1,6‰  
w 2010 roku. Dodatni przyrost naturalny w województwie w 2010 roku odnotowano  
w 4 powiatach ziemskich (lubelskim, łęczyńskim, łukowskim i biłgorajskim) oraz trzech 
miastach na prawach powiatu (Biała Podlaska, Zamość, Lublin). Ujemny przyrost naturalny 
ma zasadniczy wpływ na równowagę struktury wiekowej społeczeństwa województwa.  
W najbliższych latach spowoduje to, że znacznie zmniejszy się liczba ludności w grupie 
produkcyjnej, a wzrośnie w grupie poprodukcyjnej. 

Struktura ludności 

Począwszy od 2000 roku zaobserwować można gwałtowne zmniejszenie się liczby 
ludności w wieku przedprodukcyjnym. Udział tej grupy w ogólnej liczbie ludności obniżył się 
z 25,6% w 2000 roku do 19,2% w 2010 roku. Udział dwu pozostałych grup wiekowych 
ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności zwiększył się  
i wynosił odpowiednio 63,2% i 17,6%, przy czym udział pierwszej z nich rósł szybciej. 

Zmiany dotyczące struktury wiekowej ludności potwierdzają zjawisko starzenia się 
społeczeństwa. Spowodowane są one przede wszystkim spadkiem liczby urodzeń  
i zwiększającą się długością trwania życia. 

Rynek pracy 

W 2010 roku w województwie lubelskim zatrudnionych było 729,6 tys. osób (5,8% 
zatrudnionych w kraju). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zatrudnionych w regionie 
wzrosła o 13,8%. Pomimo wielu pozytywnych zmian w kształtowaniu nowoczesnej struktury 
rynku pracy, województwo lubelskie nadal utrzymuje rolniczy charakter z dominującym 
udziałem pracujących w tym sektorze 38,8% (kraj 17,3%). Pod względem liczby 
zatrudnionych w rolnictwie województwo zajmuje 1 miejsce w kraju. Udział zatrudnionych  
w przemyśle i budownictwie należał do najniższych w kraju i wynosił 17,5% (kraj 27,3%). 
Sektor usług zatrudniał 43,7% pracujących (kraj 55.4%). 
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W całym regionie występuje istotna nadwyżka popytu na pracę nad podażą. W 2010 
roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie wynosiła 119,7 tys. osób  
(co stanowiło 6,1% wszystkich bezrobotnych w kraju) i była niższa niż w roku 2005 o 23,7%. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie wynosiła 13% i była wyższa od średniej 
krajowej (12,3%), na co bez wątpienia wpływa wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie. 

Znaczne zmniejszenie liczby bezrobotnych będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu 
istotnych zmian. Szansą może być odpowiednie wykorzystanie dość dobrze rozwiniętych 
instytucji edukacyjnych, tworzenie nowych kierunków kształcenia (szczególnie dotyczy to 
szkół wyższych) oraz stosunkowo dobrze wykształcona ludność regionu. Pozwoli to na lepsze 
przygotowanie się do funkcjonowania na rynku pracy. Warunkiem koniecznym będzie też 
dalsze dostosowywanie programów nauczania do zapotrzebowania rynku oraz wzrastający 
udział nowoczesnych gałęzi produkcji opierających się na wiedzy. 

 
Rys. 2 Ośrodki koncentracji zatrudnionych w województwie lubelskim (źródło: Biuro 
Planowania Przestrzennego w Lublinie) 
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Podsumowanie 

Analiza zjawisk demograficznych wykazała w większości z nich pogłębiające się 
procesy niekorzystne. Należą do nich: 

• ujemny przyrost naturalny, 
• dalsze zmniejszanie się liczby ludności województwa, 
• pogłębiająca się niekorzystna struktura ludności, 
• niski poziom urbanizacji i znacznie niższa od średniej krajowej gęstość zaludnienia, 
• wzrastające ujemne saldo migracji oraz stosunkowo niekorzystne przemieszczanie się 

ludności wewnątrz województwa, 
• duży udział ludności zamieszkałej na terenach wiejskich, 
• niska dynamika przybywania nowych miejsc pracy w mniejszych ośrodkach miejskich 

(poniżej 10 tys. mieszkańców), 
• przerost zatrudnienia w gospodarce rolnej i ukryte bezrobocie. 

W regionie niezbędne jest podjęcie szeregu działań, które służyłyby dostosowaniu 
zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy, zwiększeniu dostępu do edukacji, rozwoju 
nowoczesnych form organizacji pracy, dostosowaniu pomocy finansowej przy rozpoczynaniu 
działalności gospodarczej oraz wprowadzeniu projektów mających na celu zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenie kadr. Niezbędna jest ściślejsza 
współpraca między światem nauki i edukacji, a gospodarką oraz wyrównanie szans 
edukacyjnych różnych grup społecznych. 

Zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, jak też lepszemu 
skomunikowaniu regionu z otoczeniem, sprzyja w znaczny sposób kształtowanie układów 
komunikacyjnych. Poprawa dostępności komunikacyjnej zgodnie z potrzebami gospodarki  
i społeczeństwa stymuluje wzrost gospodarczy województwa i podnosi poziom życia 
mieszkańców. Głównym zadaniem komunikacji jest zapewnienie mobilności (dostępu  
do poszczególnych miejsc) społeczeństwa, zmniejszenie zagrożeń wynikających z wypadków 
drogowych oraz zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców.  

Na obecnym etapie system komunikacji nie spełnia wymagań pod względem gęstości  
i jakości sieci drogowej. W 2010 roku wskaźnik gęstości dróg publicznych twardych  
w województwie lubelskim wynosił 80,5 km/100 km2 (w kraju – 87,6 km/100 km2). Łączna 
długość dróg wojewódzkich twardych w województwie w 2010 roku liczyła 2 208,1 km 
natomiast wskaźnik gęstości był niższy niż w kraju i wynosił 8,8 km/100 km2  
(kraj – 9,1 km/100 km2). 

Migracja ludności miejskiej na tereny wiejskie, lokalizacja terenów przemysłowych  
i budowlanych na terenach podmiejskich oraz intensywniejsze korzystanie z usług 
turystycznych i rekreacyjnych w sferach wypoczynku sobotnio–niedzielnego (m.in. ogrody 
działkowe) wymaga stworzenia sieci szeroko pojętych usług i powiązań transportowych dla 
mieszkańców tych obszarów. Ułatwią one zarówno dostęp do pracy i nauki, jak i możliwość 
korzystania z usług wyższego rzędu przez mieszkańców wsi i terenów podmiejskich. 
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Ponadto, w celu zapobiegania degradacji społecznej i gospodarczej mniejszych ośrodków 
miejskich i zwiększenia dostępności obszarów wiejskich konieczne jest usprawnienie sieci 
połączeń wewnątrzregionalnych (drogi powiatowe, gminne, lokalne). Ocena województwa 
lubelskiego nie wypada pod tym względem korzystnie, występują obszary o cechach 
peryferyjnych zwłaszcza południowo-wschodnia część regionu. 

Województwo lubelskie zaliczane jest do regionów, gdzie występuje najwięcej 
odcinków krytycznych na drogach krajowych. Odcinki te charakteryzują się największym 
natężeniem ruchu, lokalizacją w pobliżu dużych aglomeracji miejskich i głównych 
skrzyżowań w sieci drogowej, a także niskimi standardami bezpieczeństwa. Rosnące 
natężenie ruchu drogowego jest jedną z przyczyn zwiększonego zagrożenie wypadkami. 
Liczba wypadków drogowych, które miały miejsce w 2010 roku plasuje województwo 
lubelskie na 9 miejscu w kraju. W liczbie ofiar śmiertelnych województwo znalazło się  
na 5 miejscu, a w liczbie rannych na 10 miejscu w kraju. 

Niezbędne są rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Do rozwiązań 
takich należą między innymi: 

• budowa obwodnic terenów zurbanizowanych, 
• budowa chodników przy trasach o dużej intensywności, 
• budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,  
• oświetlenie ciągów drogowych, 
• oznaczenie przejść dla pieszych. 

2.2. System osadniczy 

Struktura funkcjonalna miast odzwierciedla pozycję jaką zajmują poszczególne ośrodki 
w sieci osadniczej, ich wyposażenie w usługi, infrastrukturę i powiązania komunikacyjne. 
Dominującą rolę w strukturze funkcjonalnej obszaru pełni Lublin, w którym zamieszkuje 
350,4 tys. mieszkańców (16,2% liczby ludności województwa) ze swoją aglomeracją 
odgrywając wiodącą rolę w obszarze pogranicza z Białorusią i Ukrainą. Miasto położone jest 
na osi uzupełniających międzynarodowych korytarzy transportowych Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej TEN-T południe-północ i wschód-zachód. Wspomagającą i uzupełniającą 
funkcję wymiany gospodarczej, turystycznej i kulturalnej pełnią byłe miasta wojewódzkie: 
Chełm (67 tys. mieszkańców), Zamość (66 tys. mieszkańców) i Biała Podlaska (58 tys. 
mieszkańców). 

Sieć osadniczą regionu tworzy 213 gmin, w tym 42 miasta. W hierarchii miast 
wyodrębniają się 4 miasta na prawach powiatu (Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość),  
16 gmin miejskich i 22 gminy miejsko-wiejskich. W regionie funkcjonuje 171 gmin 
wiejskich. Sieć osadnicza na wsi liczy 4 283 miejscowości, a średnia gęstość zaludnienia  
na 1 km2 wynosi 48 osób. 

Sieć miejska regionu jest bardzo rzadka (na jedno miasto przypada obszar o ponad 70% 
większy niż w kraju), ze słabnącą dynamiką demograficzną wielu ośrodków (malejący 
przyrost naturalny, w większości miast występuje ujemne saldo migracji), co implikuje gorsze 
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warunki obsługi otoczenia oraz koniecznej restrukturyzacji obszarów wiejskich. Jedno miasto 
średnio obsługuje 613 km² (kraj 349 km²), a średnia odległość między miastami wynosi około 
25 km (kraj około 19 km). Duże rozproszenie powoduje, iż funkcja małych miast, sprowadza 
się głównie do dostarczania podstawowych dóbr i usług, co nie stwarza zbyt korzystnych 
perspektyw rozwoju. Rozmieszczenie ludności w poszczególnych grupach miast wskazuje  
na zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Około 18% ludności zamieszkuje ośrodki 
najmniejsze, 24% - ośrodki małe, a 58% - miasta średnie i duże. 

Rozmieszczenie miast na obszarze województwa jest zróżnicowane. Podział przebiega 
w układzie południkowym: w części zachodniej położone są 23 miasta, z Lublinem włącznie, 
natomiast w części wschodniej znajduje się 19 miast, co poważnie zmniejsza możliwość 
generowania przedsiębiorczości, aktywności i innowacji, a tym samym jest jedną z przyczyn 
marginalizacji tych obszarów.  

Lublin jest dziesiątą (w Polsce) pod względem wielkości stolicą regionu. Położony jest 
peryferyjnie i posiada relatywnie słabe połączenia komunikacyjne. Jest jednak największym 
miastem Polski Wschodniej i już teraz pełni szereg funkcji miasta metropolitalnego.  
Jest największym centrum akademickim przy granicy z Ukrainą, a jednocześnie miastem  
o największym potencjale naukowym na całej wschodniej granicy Unii Europejskiej. 
Znajduje się tutaj kilkanaście wyższych uczelni, w tym 5 państwowych. W Lublinie działa 
Centrum Targowo–Wystawiennicze Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A., gdzie 
organizowane są targi. Na targach prezentowane są innowacyjne rozwiązania i rozwijają się 
kontakty gospodarcze. Jednakże infrastruktura targowo–wystawiennicza nadal wymaga 
wsparcia tak, aby Lublin mógł pełnić rolę „okna Unii Europejskiej na Wschód”. Rozwijają się 
również zalążki sieci współpracy (Dolina Lotnicza, Dolina Ekologiczna Żywności). Istotnym 
problemem potencjalnego obszaru metropolitalnego jest niedoinwestowanie infrastruktury 
miejskiego transportu zbiorowego oraz zdekapitalizowany tabor. Utrudnia to sprawne 
przemieszczanie się ludności na terenie miasta i obszaru potencjalnej metropolii. Lublin jest 
miastem pełnym zabytków, ale jego walory turystyczne nie są w pełni wykorzystane. 

Podsumowanie 

Województwo lubelskie na tle innych regionów odznacza się słabą strukturą systemu 
osadniczego. Świadczy o tym: 

• najrzadsza w Polsce sieć miast, 
• znaczna dysproporcja ludnościowa pomiędzy centrum aglomeracji lubelskiej,  

a pozostałymi miastami, 
• występowanie obszarów słabo obsługiwanych przez miasta w części północno–

wschodniej i wschodniej województwa (promień obsługi ponad 22 km), 
• słaba drożność komunikacyjna miast (brak obwodnic drogowych, słabo rozwinięta sieć 

uliczna, brak segregacji ruchu) oraz niski standard powiązań między miastami, 
• nadmierne rozproszenie zabudowy na terenach podmiejskich, co utrudnia organizację 

zintegrowanych systemów transportowych. 
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Sytuację łagodzi korzystnie oceniony poziom rozwoju społeczno – gospodarczego 
ośrodków średnich, liczący się w konkurencyjności (chłonność rynku lokalnego, jakość rynku 
pracy, klimat społeczny, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, infrastruktura 
techniczna, infrastruktura otoczenia biznesu, aktywność marketingowa lokalnych władz 
samorządowych, możliwości wypoczynkowe). 

2.3. Struktura gospodarcza 

Wskaźnik Produktu Krajowego Brutto 

W 2009 roku wartość PKB na 1 mieszkańca województwa lubelskiego wynosiła  
23,6 tys. zł. Województwo zajmowało pod tym względem ostatnie 16 miejsce w kraju. 
Wskaźnik ten stanowił 67,2% wartości średniej krajowej (35,2 tys. zł.), podczas gdy  
w 2004 roku był wyższy o 2 pkt. procentowe, a w 2008 roku nawet o 2,3 pkt. procentowego. 
Świadczy to o tym, iż rozpiętość pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego regionu,  
a średnią krajową pogłębia się. Udział regionu w tworzeniu PKB zmniejszył się o 0,2 pkt. 
procentowego w porównaniu do roku 2004 i wynosił 3,8%. Usytuowało to województwo 
lubelskie na 10 miejscu w kraju. W znacznym stopniu jest to skutek przestarzałej struktury 
gospodarczej regionu z dominacją sfery rolnej. 

Wartość dodana brutto wytworzona w 2009 roku w regionie lubelskim osiągnęła 
poziom 45,4 mld zł, co stanowiło 3,8% WDB w kraju. W porównaniu z rokiem 2004 była ona 
wyższa o 39,3%. Największy udział w generowaniu WDB miały jednostki instytucjonalne 
związane z usługami 66,1%, a następnie działalnością przemysłową 19,7%, budownictwem 
7,7% i rolnictwem 6,5%. Wydajność pracy mierzona WDB na 1 pracującego kształtowała się 
na poziomie 458 420 zł (16 lokata w kraju). Wskaźnik ten stanowił 68,8% średniej krajowej. 

Podmioty gospodarcze w województwie 

W 2010 roku w województwie lubelskim zarejestrowanych było ponad 164,1 tys. 
podmiotów gospodarczych, z czego 77,7% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, spółki prawa handlowego 5,3%, w tym z udziałem kapitału zagranicznego 
zaledwie 0,6%. W latach 2005–2010 ilość podmiotów wzrosła o 10,1%, w tym osób 
fizycznych o 10,2%, a spółek prawa handlowego o 23,9% (w tym spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego zwiększyła się o 37,5%). Świadczy to o wzroście zainteresowania inwestorów 
zagranicznych regionem. Nasycenie przedsiębiorczością w regionie mierzone ilością 
zarejestrowanych firm na 1000 mieszkańców kształtowało się na poziomie 75 podmiotów 
gospodarczych na 1000 osób (wobec 95 podmiotów w kraju). Niekorzystnie kształtuje się 
również struktura podmiotów gospodarczych pod względem liczby zatrudnionych.  
W regionie podobnie jak w kraju dominują firmy małe i średnie, które stanowiły ponad 98% 
ogółu wszystkich podmiotów. Odgrywają one duże znaczenie w gospodarce regionu, 
ponieważ są głównym źródłem nowych miejsc pracy. Ilość podmiotów dużej i średniej 
wielkości ciągle spada, a ich udział w ogólnej liczbie wynosił odpowiednio 0,75% i 0,12%. 
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W 2009 roku wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarce 
narodowej w województwie lubelskim w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 3673 zł  
(16 lokata w kraju). Udział przemysłu w nakładach inwestycyjnych wynosił 29,1%. 

Wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych biegnących przez obszar województwa 
zlokalizowane są atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz strefy aktywności gospodarczej. 
Wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej Lubelszczyzny służy tworzenie podstref Specjalnych 
Stref Ekonomicznych. 

 
Rys. 3 Obszary i węzły aktywności gospodarczej (źródło: Biuro Planowania Przestrzennego  
w Lublinie) 
Przemysł 

Przemysł jest jednym z głównych działów gospodarki o istotnym udziale w tworzeniu 
Wartości Dodanej Brutto. W 2009 roku udział ten wynosił 19,3% i wykazywał tendencję 
rosnącą. Efektywność ekonomiczna lubelskiego potencjału przemysłowego nie należy jednak 
do najwyższych. W przemyśle województwa nadal dominują gałęzie tradycyjne, w tym 
najważniejszą rolę nieustannie odgrywa przemysł spożywczy (25,9% wartości produkcji 
sprzedanej). W następnej kolejności pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu 
znalazły się: produkcja mebli (6,4%) produkcja napojów (4,9%), produkcja maszyn  
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i urządzeń (4,7%) produkcja wyrobów z metali (4,2%). Produkcja sprzedana przemysłu  
w 2009 roku wynosiła 19 476 mln zł i w porównaniu z rokiem 2005 wzrosła o 21,7%. 
Przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa wytworzyły w 2009 roku 2,3% 
krajowej produkcji sprzedanej przemysłu.  

Na koniec 2009 roku w przemyśle było zatrudnionych 104,2 tys. osób (3,7% wielkości 
krajowej), co dało 10 miejsce w kraju. Tylko 4,6% produkcji przemysłowej w regionie 
wytwarzane jest w działach wysokiej techniki (kraj 4,8%), natomiast aż 59,7% w działach 
niskiej techniki (kraj 41,9%). 

Rolnictwo 

Rolnictwo stanowi jeden z głównych działów gospodarki województwa. Świadczą  
o tym duże zasoby ziemi (użytki rolne stanowią 59,1% powierzchni regionu) i wysoki udział 
pracujących w rolnictwie (38,8 %). Ze względu na korzystne warunki klimatyczne i urodzajne 
gleby region lubelski zalicza się do najważniejszych ośrodków produkcji rolnej w kraju i jest 
znaczącym eksporterem artykułów przetwórstwa rolno–spożywczego. 

Średni wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,1 pkt.  
(wg skali IUNG w Puławach) i jest wyższy od krajowego o 7,5 pkt. (kraj 66,6 pkt.). Grunty 
orne w klasach bonitacyjnych od I do IV stanowią 80,3% ich areału. Najżyźniejsze gleby 
(brunatne i czarnoziemy wytworzone z lessów) występują w centralnej i południowo–
wschodniej części województwa i określane są jako „główny obszar produkcji żywności”. 
Gleby słabej jakości (bielice, bagienne) zlokalizowane są głównie w północnej części 
województwa. 

Powierzchnia użytków rolnych w 2010 roku wynosiła 1 408,9 tys. ha, z czego  
1 034,1 tys. ha - 73,4% (kraj 17%) to zasiewy, łąki trwałe zajmowały 205,2 tys. ha, tj. 14,6% 
(kraj 17%), sady - 70,0 tys. ha, tj. 5,0% (kraj 2,4%), pastwiska trwałe - 22,7 tys. ha, tj. 1,6% 
(kraj 4,2%), a grunty ugorowane - 27,1 tys. ha, tj. 1,9% (kraj 2,9%). Powierzchnia 
pozostałych użytków rolnych wynosiła 49,7 tys. ha i stanowiła 3,5% (kraj 5,8%) ogólnej 
powierzchni użytków rolnych. 

W województwie lubelskim dominują gospodarstwa indywidualne, które zajmują  
ok. 78,3% powierzchni użytkowanej rolniczo. W 2010 roku na obszarze województwa 
funkcjonowało 257,3 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia 
gospodarstwa wynosiła 5,5 ha (kraj 6,8 ha). Dominują gospodarstwa małe (do 5,0 ha UR - 
66,1%). Stosunkowo małe gospodarstwa oraz czyste i atrakcyjne środowisko przyrodnicze 
tworzą warunki do ekologizacji produkcji rolnej oraz rozwoju agroturystyki (Roztocze, 
Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie, okolice Kazimierza Dolnego i Wojciechowa). 

Na Lubelszczyźnie uprawia się głównie zboża, buraki cukrowe, rośliny przemysłowe, 
rośliny pastewne, ziemniaki, owoce, warzywa, chmiel i tytoń. W 2010 roku, podobnie jak  
w latach ubiegłych, w strukturze zasiewów dominowały zboża, których udział w stosunku  
do powierzchni obsiewanej wzrósł w latach 2005–2010 z 60,6% do 77,4%. Poziom plonów 
osiąganych w regionie 31,1 dt/ha, (pomimo wyższej jakości rolniczej przestrzeni 
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produkcyjnej) jest niższy od średniej krajowej 32,2 dt/ha. Głównym obszarem koncentracji 
produkcji rolnej (głównie roślinnej) jest centralna i południowo–wschodnia część 
województwa. Produkcja owoców miękkich skoncentrowana jest w zachodniej części 
województwa (rejon nadwiślański). 

W województwie dobrze jest rozwinięta hodowla trzody chlewnej i bydła  
(po ok. 7,5% produkcji krajowej), drobiu oraz koni (słynna na świecie stadnina koni czystej 
krwi arabskiej w Janowie Podlaskim, stadnina koni w Białce, a także hodowla koników 
polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym). Znaczna część gospodarstw nastawiona jest  
na specjalizację (produkcja mleka, uprawy: owoców, warzyw, chmielu, tytoniu), co znajduje 
odbicie w przestrzennym rozmieszczeniu zakładów przetwórstwa rolno–spożywczego  
na obszarze województwa. Głównym obszarem koncentracji produkcji zwierzęcej jest jego 
północna część z dużym areałem łąk i pastwisk. 

Średni wskaźnik intensywności produkcji rolniczej dla województwa lubelskiego był 
nieco wyższy od krajowego i wynosił 225,5 pkt. (w kraju 221,4 pkt.). Rolnictwo regionu 
charakteryzuje się wyższą od krajowego intensywnością produkcji roślinnej – 126,2 pkt.  
(kraj 108,5 pkt.), niższą produkcji zwierzęcej – 99,3 pkt. (w kraju 112,9 pkt.). Wysoką 
intensywnością produkcji roślinnej wyróżniają się powiaty o dużym udziale produkcji 
sadowniczej (opolski, kraśnicki, puławski i lubelski). Natomiast pod względem produkcji 
zwierzęcej wyróżniają się powiaty o wyższej niż średnio w regionie obsadzie zwierząt, 
głównie bydła mlecznego (rycki, łukowski, radzyński). 

Województwo lubelskie jest znaczącym w skali kraju producentem: buraków 
cukrowych, zbóż, owoców, warzyw, malin i porzeczek. Region plasuje się na pierwszym 
miejscu w kraju w produkcji chmielu (około 70% powierzchni upraw krajowych). 
Województwo to również duże zagłębie zielarskie. Największe plantacje ziół zlokalizowane 
są w gminach: Fajsławice, Trawniki i Krasnystaw. 

W ostatnich latach znacznie rozwinęła się też uprawa roślin energetycznych (produkcja 
biomasy). W województwie lubelskim głównym dostawcą biomasy jest rolnictwo, które – 
dotychczas postrzegane jedynie jako producent żywności – może stać się  
w przyszłości również producentem zasobów energetycznych. Szacuje się, że dla 
województwa roczny potencjał energetyczny odpadów z rolnictwa wynosi około 18,8 PJ (kraj 
19,5 PJ). Składają się na niego nadwyżki biomasy z odpadów rolnych w postaci słomy zbóż  
i rzepaku oraz siana z łąk i upraw roślin motylkowych. 

Rolnictwo województwa oprócz rozdrobnienia produkcji charakteryzuje również 
rozproszenie obrotu produktami rolnymi. Aby temu zapobiec podjęto w ostatnich latach 
pewne działania, które doprowadziły do budowy i organizacji rynku rolnego w oparciu  
o standardy europejskie. Efektem tego jest jedna z największych i najnowocześniejszych  
na wschodzie kraju giełda rolna w Elizówce k/Lublina. Rozpoczął się także proces organizacji 
producentów w grupy producencko–marketingowe. Tego typu działania w warunkach 
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rozdrobnionej produkcji aktywizują rynek i wpływają korzystnie na funkcjonowanie 
lokalnych kanałów dystrybucji produktów rolnych. 

Przetwórstwo rolno – spożywcze 

Przetwórstwo rolno spożywcze było i jest jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi 
gospodarki województwa. W 2010 roku działalność produkcyjną w zakresie produkcji 
artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych prowadziło 1100 zakładów. 
Przetwórstwo koncentrowało się w branżach: piekarniczo–cukierniczej, zbożowo–
młynarskiej, napojów i soków, mleczarskiej, a ponadto cukrowej, owocowo–warzywnej, 
piwowarskiej, tytoniowej, ziemniaczanej i mięsnej. Przemysł spożywczy w regionie bazuje 
głównie na lokalnych surowcach. Reprezentowany jest zarówno przez duże zakłady 
zatrudniające powyżej 1 000 pracowników (zakłady mięsne w Łukowie, firma cukiernicza 
„Solidarność” w Lublinie), jak i przez małe i średnie firmy. 

Na przemysł spożywczy przypada blisko 28% sprzedaży wyrobów i usług całego 
województwa. Region dostarcza ponad 15% krajowej produkcji cukru, 8% krajowej produkcji 
masła i 6% tłuszczów roślinnych. Lokalizacja zakładów przetwórstwa rolno–spożywczego  
na obszarze województwa wskazuje na występowanie określonych rejonów specjalizacji 
produkcji rolnej, które zaspokajają potrzeby surowcowe zakładów:  

• rejon nadwiślański (owoce, warzywa, chmiel, tytoń, ziemniaki), 
• główny rejon produkcji żywności, tzw. „zagłębie żywnościowe” (zboża, rośliny oleiste, 

buraki cukrowe), 
• rejon Roztocza i Kotliny Sandomierskiej (południowa i południowo–wschodnia część  

województwa – rozwój produkcji ekologicznej), 
• obszar północny województwa (ziemniaki, zioła oraz hodowla bydła mlecznego i trzody 

chlewnej).  
Istniejący na obszarze województwa przemysł rolno spożywczy jest 

niedoinwestowany, a jego zdolności przetwórcze nie zabezpieczają pełnego 
zagospodarowania surowców wyprodukowanych na terenie województwa. Z kolei brak 
rynków zbytu produktów powoduje, że obecnie zdolności przetwórcze branży rolno–
spożywczej nie są w pełni wykorzystane. Szanse rozwojowe przemysłu rolno–spożywczego 
wynikają z potencjalnie dużych możliwości rozwoju różnorodnej bazy surowcowej  
i istniejących dużych zasobów siły roboczej na terenach wiejskich. 

Wraz z rozwojem rolnictwa ekologicznego rozwija się także przetwórstwo zdrowej 
żywności. W 2011 roku na obszarze województwa funkcjonowało 36 przetwórni produktów 
rolnictwa ekologicznego. 

Lubelskie należy do grupy województw, które w wymianie towarów z zagranicą 
osiągają saldo dodatnie. Z regionu eksportuje się głownie wyroby chemiczne (nawozy 
sztuczne, melaninę), artykuły spożywcze (m.in. przetwory zbożowe i owocowo–warzywne, 
mięso, zioła), meble, wyroby przemysłu elektromaszynowego i węgiel. Głównymi 
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odbiorcami lubelskiego eksportu są: Rosja, Ukraina, Niemcy, Włochy i Stany Zjednoczone. 
Największy import pochodzi z Niemiec i krajów Azji Południowo–Wschodniej. 

Turystyka  

Walory krajobrazowe i przyrodnicze województwa oraz szereg zabytków stwarzają 
szerokie możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku. Przemysł turystyczny w regionie  
ma do spełnienia ważną rolę w aktywizacji gospodarczej. W celu zwiększenia wpływu 
turystyki na rozwój gospodarczy konieczne są znaczne inwestycje infrastrukturalne związane 
głownie z polepszeniem dostępności komunikacyjnej, rozwojem i doskonaleniem bazy 
turystyki i wypoczynku. 

Przeprowadzona analiza uwarunkowań w latach 2005–2010 pozwala stwierdzić, że 
pomimo zanotowania pozytywnych zjawisk i tendencji, region nie wykorzystuje w pełni 
istniejącego potencjału turystycznego. W 2010 roku województwo lubelskie dysponowało 
liczbą 20,3 tys. miejsc noclegowych (tj. 3,3% ogólnej liczby w kraju) w 322 obiektach 
noclegowych, (z czego zaledwie 49 to hotele o wyższej klasie); liczba tych obiektów  
w porównaniu z rokiem 2005 spadła o 2,7%. Barierą rozwoju turystyki w regionie jest niski 
stopień wykorzystania miejsc noclegowych (33,3%). Rozmieszczenie miejsc noclegowych 
związane jest z terenami atrakcyjnymi turystycznie; największą ich liczbą dysponują powiaty: 
włodawski, zamojski, puławski, lubartowski, tomaszowski, najmniejszą: powiaty: świdnicki  
i rycki. 
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W 2010 roku region odwiedziło 665,6 tys. turystów, z czego 13,5% to turyści 
zagraniczni. W porównaniu z rokiem 2005 liczba turystów w województwie lubelskim 
wzrosła o 22%, spadła zaś liczba turystów zagranicznych o 2,2%. Przeciętny pobyt turysty  
w obiekcie noclegowym trwał 2,4 dnia. Ruch turystyczny na obszarze województwa 
charakteryzuje się dużą sezonowością, około 44% pobytów przypada na miesiące letnie.  
Pod względem wielkości ruchu zdecydowanie wyróżniają się powiaty grodzkie: Lublin, 
Zamość i Biała Podlaska. Połowa ruchu turystycznego w województwie to podróże jego 
mieszkańców. Spośród 89,9 tys. turystów zagranicznych najwięcej osób pochodziło z Izraela, 
Ukrainy, Białorusi, Niemiec oraz z Rosji. 

W analizowanym okresie wyraźnie poprawiły się warunki do uprawiania turystyki 
aktywnej, szczególnie rowerowej. Na terenie województwa wyznaczonych jest ponad  
3 tys. km szlaków rowerowych, z czego 1 884 km posiada rangę regionalną. Ich sieć 
uzupełniona jest szlakami pieszymi o charakterze lokalnym, ścieżkami pieszymi oraz 
ścieżkami przyrodniczymi i dydaktycznymi na terenie parków narodowych i krajobrazowych.  

Rys. 4 Główne ośrodki ruchu turystycznego w Województwie Lubelskim (źródło: Biuro 
Planowania Przestrzennego w Lublinie) 
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Lubelskie jest regionem, który posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki 
wiejskiej, tj. agroturystyki i ekoturystyki. Obie te formy stwarzają możliwości odpoczynku  
w bliskim kontakcie z przyrodą i poznania najcenniejszych obszarów województwa. 
Różnorodny krajobraz i czyste, dobrze zachowane środowisko przyrodnicze, stwarzają 
możliwość wypoczynku zarówno na terenach nizinnych (Polesie, Podlasie, Mazowsze, 
Kotlina Sandomierska), jak i wyżynnych (Roztocze, Wyżyna Lubelska), nad jeziorami 
(Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie) i wśród dużych kompleksów leśnych (Puszcza Solska, 
Lasy: Włodawskie, Sobiborskie, Parczewskie, Janowskie). 

Podsumowanie 

W ramach atrakcyjności inwestycyjnej województwo lubelskie jest oceniane jako jedno 
z najmniej atrakcyjnych regionów. Inwestorzy, poza kompleksową oceną makroekonomiczną 
klimatu inwestycyjnego, dokonują także oceny niektórych aspektów charakteryzujących 
region (tzw. mikroklimatów). Ocena ta dotyczy m.in. chłonności rynku, zaplecza 
przemysłowego, rynku pracy transformacji gospodarki, otoczenia biznesu, atrakcyjności 
turystycznej i stanu środowiska przyrodniczego. Jednakże najważniejszym aspektem tej 
oceny wydaje się być dostępność komunikacyjna. Mimo usytuowania województwa 
lubelskiego na styku korytarzy transportowych Wschód–Zachód (Berlin–Warszawa–Moskwa 
i Warszawa–Lublin–Lwów) obecny stan dróg, dogodność połączeń kolejowych, a także 
znaczne odległości do najbliższych portów lotniczych znacznie zmniejszają atrakcyjność 
województwa. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że gospodarka regionu lubelskiego boryka się  
z wieloma poważnymi problemami o charakterze strukturalnym, organizacyjnym i zdolności 
do konkurowania na rynkach krajowych i zagranicznych. Do głównych barier, problemów  
i zagrożeń należy zaliczyć: 

• słabość sektora gospodarczego na tle innych regionów kraju, 
• bariery finansowo–prawne zakładania i funkcjonowania firm, 
• przestarzała struktura gospodarcza regionu, 
• niski udział województwa w tworzeniu WDB, 
• niewykorzystany w pełni istniejący potencjał turystyczny regionu, 
• duża sezonowość ruchu turystycznego, 
• niska atrakcyjność inwestycyjna województwa. 

Poprawa sytuacji w sferze gospodarczej nastąpić może m.in. poprzez modernizację  
i zmiany struktury gospodarczej na rzecz usług i nowych gałęzi produkcji, rozwój instytucji 
otoczenia biznesu, wspieranie inwestycji w parkach przemysłowych i naukowo–
technologicznych. 

Zasadniczy wpływ na wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki ma układ 
ciągów komunikacyjnych. Brak dróg szybkiego ruchu, nieodpowiednia nośność nawierzchni, 
brak obwodnic obszarów zurbanizowanych, słabość połączeń kolejowych, zbyt mała ilość  
i niewystarczająca przepustowość przejść granicznych oraz zły stan infrastruktury dojazdowej 
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wpływa niekorzystnie na konkurencyjność i atrakcyjność regionu. Pomimo rozbudowy 
przejść granicznych standard obsługi ruchu granicznego jest niezadowalający. Wskutek 
dużych odległości między przejściami, następuje koncentracja ruchu na przejściach 
istniejących, co znacznie zmniejsza ich przepustowość. Modernizacja istniejących przejść, 
budowa nowych oraz poprawa stanu dróg dojazdowych usprawnią ruch graniczny. Konieczna 
jest także rozbudowa przejść towarowych i zwiększenie ich przepustowości. Brak połączeń 
lotniczych i przepraw mostowych znacznie ogranicza rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu. Do regionów, w których rozwój ten znacznie ogranicza brak powiązań 
komunikacyjnych, należą powiaty; opolski, biłgorajski, parczewski, hrubieszowski  
i chełmski. Budowa i modernizacja dróg może udrożnić przepływ oraz znacznie skrócić czas 
przewozu towarów i osób. W pośredni sposób może to przyczynić się do stworzenia 
optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia zainteresowania 
kapitału krajowego i zagranicznego naszym regionem. 

Kompleksowo zmodernizowana sieć kolejowa regionu mogłaby w przyszłości odegrać 
znaczącą rolę w transporcie zarówno surowców jak i wyrobów przemysłowych i znacznie 
odciążyć transport drogowy. Dobrym przykładem jest tu Linia Hutnicza Szerokotorowa,  
o wielkości przewozów ponad 7 mln ton rocznie. Kolej można wykorzystać także do 
przewozu kontenerów i TIR-ów, co znacznie obniżyłoby koszt transportu, a co za tym idzie 
koszty produkcji. Uruchomienie dodatkowych połączeń regionalnych, a także realizacja kolei 
szybkiej, będzie dużym udogodnieniem dla podróżujących przedsiębiorców preferujących ten 
środek lokomocji.  

Bardzo ważną rolę w rolnictwie odgrywa transport drogowy. Obecnie barierą 
dostępności rejonów rolniczych jest zły stan techniczny dróg oraz utrudnienia wynikające  
z warunków fizjograficznych terenu. Drogi na terenach bogato urzeźbionych i podatnych na 
procesy erozyjne (wąwozy m.in. w okolicach Kazimierza Dolnego) posiadają jezdnie  
o nieodpowiedniej szerokości i stromych skarpach, co znacznie utrudnia transport i ogranicza 
wielkość przewożonych ładunków. Utrudnienia są także na obszarach występowania gleb 
zwięzłych (rędziny, czarnoziemy), gdzie w okresach wiosennych i jesiennych roztopów, 
(czyli okresach największej koncentracji prac polowych) przejazdy są bardzo utrudnione.  

Poprawy wymaga cała sieć drogowa regionu. Dla rolnictwa najważniejsza jest jednak 
poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonach dużego natężenia produkcji rolniczej  
i przetwórstwa rolno–spożywczego (rejon nadwiślański, rejon Roztocza i Kotliny 
Sandomierskiej, główny rejon produkcji żywności tzw. „zagłębie żywnościowe”, obszar 
północny województwa). Usprawnienie systemu transportowego znacznie skróci czas 
przewozu produktów rolnych i wyrobów gotowych. 

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania budową inwestycji związanych  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowi rolniczych. Ze względu na 
potrzebę dowozu surowców do biogazowi przez pojazdy o dużej ładowności konieczna jest 
modernizacja dróg znajdujących się w rejonie potencjalnych lokalizacji biogazowi. 
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Jak wcześniej podkreślono, na terenie województwa nie występują obszary  
o drastycznie słabej dostępności komunikacyjnej. Dla turystyki ważne znaczenie oprócz dróg 
krajowych mają także trasy o niższej randze. Dostępność do wielu obiektów o znaczeniu 
turystycznym na poziomie regionalnym i lokalnym zapewniają niektóre drogi wojewódzkie, 
drogi powiatowe i gminne. Ich stan jest zły i znacznie utrudnia przemieszczanie się turystów. 
Alternatywą dla turystów nieposiadających własnego środka transportu powinna być 
komunikacja zbiorowa i kolej. W województwie istnieje najdłuższa sieć połączeń 
autobusowych w kraju, a jej trzon stanowią regularne połączenia krajowe. Sieć kolejowa 
wymaga modernizacji. Brak przede wszystkim połączeń regionalnych i lokalnych. 

Znacznym ograniczeniem dostępności komunikacyjnej województwa lubelskiego jest 
brak pasażerskiej komunikacji lotniczej. Ta forma transportu jest szczególnie ważna dla 
rozwoju turystyki biznesowej, kongresowo–naukowej i krajoznawczej. Dość istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego może być zwłaszcza turystyka biznesowa, co znajduje 
odbicie w łącznych przychodach dewizowych generowanych dzięki turystyce. Na świecie 
gwałtownie rośnie znaczenie komunikacji lotniczej. Uruchomienie w regionie pasażerskich 
połączeń lotniczych wpłynie na wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego i znacznie 
zmniejszy izolację gospodarczą regionu. Bardzo ważna dla obsługi wycieczek autokarowych 
jest sieć parkingów dla autokarów; ich ilość jest niewystarczająca (istnieją głównie  
w miastach). 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DRÓG WOJEWÓDZKICH 

Zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych – do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art.  
5 ust. 1, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi 
o znaczeniu obronnym niezliczone do dróg krajowych. 

Siecią dróg wojewódzkich województwa lubelskiego składającą się 68 dróg 
wojewódzkich o łącznej długości 2172,023 km zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Lublinie  

Sieć dróg wojewódzkich dzieli się w zależności od klasy technicznej na: 
• drogi główne ruchu przyspieszonego (GP) – o długości 436,5 km, 
• drogi główne (G) – o długości 1118,2 km, 
• drogi zbiorcze (Z) – o długości 617,3 km.  

Szczególne znaczenie dla obsługi ruchu drogowego mają drogi: 
• 835 – Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów 

Grabownica Starzeńska, 
• 812 – Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw, 
• 747 – Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica, 
• 801 – Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy, 
• 842 – Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw, 
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• 815 – Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów. 
Ze względu na ważną funkcję w ruchu turystycznym ważną rolę odgrywają drogi:  

• 816 – Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin, 
• 820 – Sosnowica Dwór – Łęczna, 
• 824 – Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol, 
• 830 – Lublin – Nałęczów – Bochotnica, 
• 849 – Zamość – Jacnia – Józefów. 
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Część dróg wojewódzkich stanowi alternatywne połączenia (w stosunku do dróg 
krajowych) z województwami ościennymi (z podlaskim, mazowieckim i podkarpackim), stąd 
drogi te są obciążone znacznym ruchem drogowym. 

Pomimo wysokiego udziału długości dróg wojewódzkich w całej sieci drogowej 
zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego, drogi te są nierównomiernie 

Rys. 5. Istniejąca sieć dróg wojewódzkich 
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rozmieszczone , dotyczy to w szczególności  północnej i południowo – wschodniej części 
województwa. Sytuacja taka skutkuje określonymi problemami w skomunikowaniu z tymi 
obszarami województwa lubelskiego. Ponadto niedoinwestowanie istniejących dróg przekłada 
się na ich zły stan techniczny. 

3.1. Wykaz dróg z podaniem numeru, klasy oraz długości 
Tab. 1 Wykaz dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego 

Lp. Nr 
drogi Nazwa drogi 

Kilometr Długość 
odcinka          

[km] 

Klasa 
drogi od km do km 

1 2 3 5. 6. 4 5 

1 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol 53+880 102+385 48,505 G 

2 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska 17+000 25+064 8,064 G 

3 741 droga 738 - Bronowice Łęka - rz. Wisła - Wólka 
Gołębska - droga 801 0+000 6+460 6,460 Z 

4 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasilków - rz. 
Wisła - Bochotnica 0+000 9+115 9,115 Z 

5 747 Iłża - Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lubelskie - 
Bełżyce - Konopnica 40+772 96+587 55,815 GP 

6 755 Zawichost - Kosin (droga 854) 0+000 4+475 4,475 Z 

7 759 (droga 777) - Piotrowice - rz. Wisła - Zabełcze - Opoka 
Duża (droga 854) 0+000 5+139 5,139 Z 

8 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - 
Puławy 84+085 122+770 38,685 G 

9 803 Siedlce - Stoczek Łukowski 36+988 41+034 4,046 G 

10 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski 0+000 27+690 27,690 G 

11 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków 34+408 69+067 34,659 G 

12 808 Łuków - Serokola - Kock 0+000 36+551 36,551 G 

13 809 Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno 2+450 50+566 48,116 Z 

14 811 Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska 16+218 38+169 21,951 GP 

15 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm 6+150 120+517 114,367 GP 

 812 Chełm - Rejowiec - Krasnystaw 122+146 150+981 28,835 GP 

16 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - 
Łęczna 0+000 94+467 94,467 G 

17 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne 0+000 20+928 20,928 G 

18 815 Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów 0+000 61+620 61,620 G 

19 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - 
Horodło - Zosin 0+000 164+203 164,203 G 

20 817 Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga 747 4+600 10+200 5,600 Z 

21 818 Przewłoka - Wyryki - Adampol 0+000 40+598 40,598 G 

22 819 Parczew - Kołacze - Wola Uhruska 0+000 70+505 70,505 Z 
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Lp. Nr 
drogi Nazwa drogi 

Kilometr Długość 
odcinka          

[km] 

Klasa 
drogi od km do km 

1 2 3 5. 6. 4 5 

23 820 Sosnowica Dwór - Łęczna 0+000 29+688 29,688 G 

24 821 Klementynów - Ostrów Lubelski 0+000 13+680 13,680 Z 

25 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik 4+685 9+204 4,519 G 

26 823 droga 48 - Wola Wojcieszowska - rz. Wisła - Borowa 
(droga 801) 4+000 4+397 0,397 Z 

27 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol 12+018 79+042 67,024 G 

28 825 Kamień - Józefów 0+000 9+116 9,116 Z 

29 826 Markuszów - Nałęczów 0+000 10+934 10,934 Z 

30 827 Sadurki - Bełżyce 0+000 11+834 11,834 Z 

31 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz 0+000 27+853 27,853 Z 

32 829 Łucka - Łęczna - Biskupice 0+000 40+245 40,245 G 

33 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica 3+956 41+927 37,971 G 

34 831 Stacja kolejowa Dęblin Rycice - droga 801 0+000 1+165 1,165 Z 

35 832 Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła 0+000 17+349 17,349 Z 

36 833 Chodel - Kraśnik 0+000 26+679 26,679 G 

37 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III 0+000 34+461 34,461 Z 

38 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk 10+014 115+875 105,861 GP 

39 836 Bychawa - Kębłów 0+000 25+978 25,978 Z 

40 837 Piaski - Żółkiewka - Nielisz - Sitaniec 0+000 64+389 64,389 Z 

41 838 Głębokie - Dorohucza - Trawniki - Fajsławice 0+000 24+797 24,797 Z 

42 839 Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec 0+000 27+895 27,895 Z 

43 840 Stacja kolejowa Zarzeka - droga 801 0+000 1+581 1,581 Z 

44 841 Cyców - Wierzbica - Staw 0+000 29+117 29,117 Z 

45 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw 0+000 67+002 67,002 GP 

46 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość 1+552 50+694 49,142 Z 

47 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica 
państwa 6+714 89+239 82,525 G 

48 845 droga 801 - Gołąb Piaski - stacja kolejowa Gołąb 0+000 3+708 3,708 Z 

49 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn 0+000 42+549 42,549 GP 

50 847 droga 801 -Stacja kolejowa Puławy Azoty 0+000 2+100 2,100 Z 
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Lp. Nr 
drogi Nazwa drogi 

Kilometr Długość 
odcinka          

[km] 

Klasa 
drogi od km do km 

1 2 3 5. 6. 4 5 

51 848 Tarnawa Mała - Turbin - Sułów - Szczebrzeszyn 0+000 29+838 29,839 Z 

52 849 Zamość - Jacnia - Józefów 2+937 37+476 34,539 G 

 849 Józefów - Wola Obszańska 37+476 58+570 21,094 Z 

53 850 Tomaszów Lubelski -Józefówka - Alojzów 0+000 48+544 48,544 G 

54 851 Stacja kplejowa Puławy Ruda - droga 12 0+000 0+493 0,493 Z 

55 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków 0+000 35+549 35,549 G 

56 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski 0+000 51+533 51,533 G 

57 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce 0+000 14+273 14,273 G 

58 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola 0+000 10+964 10,964 G 

59 857 Zaklików - Modliborzyce 7+082 16+977 9,895 Z 

60 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn 32+464 33+168 0,704 G 

   33+979 76+873 42,594 G 

61 860 droga 830 - stacja kolejowa Małe Sadurki 0+000 2+600 2,600 Z 

62 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów 12+350 58+637 46,287 Z 

63 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec 68+296 73+007 4,711 G 

64 867 Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - 
Hrebenne 76+518 82+728 6,210 G 

65 877 Naklik - Leżajsk 0+000 1+510 1,510 Z 

66 900 Raj (droga 754) - rz. Wisła - Piotrawin - droga 825 2+740 3+470 0,730 Z 

67 747 
L lewa jezdnia 0+000 0+132 0,132 GP 

68 801 
L lewa jezdnia 0+000 0+424 0,424 G 

69 824 
L lewa jezdnia 0+000 0+225 0,225 G 

   RAZEM: 2172,803 
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3.2. Mapa przedstawiająca sieć dróg wojewódzkich w podziale na klasy 

Rys. 6 Sieć dróg wojewódzkich w podziale na klasy 
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3.3. Mapa przedstawiająca natężenie ruchu na sieci dróg wojewódzkich 

Rys. 7 Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w 2010r. 
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3.4. Mapa przedstawiająca standardy zimowego utrzymania 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8 Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH 

4.1. Wstęp 

W roku 2010 na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego kontynuowano 
pomiary cech eksploatacyjnych nawierzchni dróg w ramach Systemu Oceny Stanu 
Nawierzchni (SOSN). Badaniami objęto ok. 1/3 długości sieci tj. 712 km. 

Pomiary wykonywane były w miesiącach letnich i jesiennych. Na ich podstawie oraz 
przy uwzględnieniu w systemie zabiegów remontowych wykonanych w danym roku na 
drogach, opracowany został raport o stanie nawierzchni dróg.  

Z uwagi na to, że raport sporządzany jest w pierwszym kwartale roku, nie obejmuje on 
nowych zniszczeń nawierzchni powstałych w okresie zimowym.  

Systemem SOSN objęte są drogi o nawierzchni bitumicznej.  
W roku 2006 po raz pierwszy na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego 

wykonano w sposób półautomatyczny ocenę wizualną nawierzchni. W latach 2006-2008 
ocenę wizualną na nowych zasadach wykonano na całej długości sieci dróg wojewódzkich.  
W roku 2010 rozpoczęto kolejny trzyletni cykl pomiarowy cech eksploatacyjnych 
nawierzchni dróg wojewódzkich. 

Zaprezentowane w dalszej części raportu wyniki opierają się na pomiarach wykonanych 
w latach 2006, 2007, 2008 i 2010. 

4.2. Charakterystyka systemu SOSN 

Ocenę stanu nawierzchni dróg wykonuje się w oparciu o System Oceny Stanu 
Nawierzchni (SOSN). Celem tego systemu jest: 
− sformułowanie jednolitych zasad prowadzenia badań diagnostycznych i metody 

wnioskowania dla celów planowania, 
− uzyskanie danych do kształtowania polityki utrzymania dróg, 
− uzyskanie kryteriów technicznych dla podziału środków finansowych na remonty dróg, 
− uzyskanie danych do wstępnego zlokalizowania remontów nawierzchni drogowych 

i zakresu ich planowanego wykonania, 
− wdrażanie do stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych nawierzchni drogowych. 

W ramach systemu zbierane są informacje o następujących cechach eksploatacyjnych 
nawierzchni: 
− stanie spękań, 
− równości podłużnej, 
− głębokości kolein, 
− stanie powierzchni, 
− właściwościach przeciwpoślizgowych. 

4.3. Stan techniczny nawierzchni na drogach wojewódzkich na koniec 2010 r. 

Ocena oparta jest na badaniu ok. 2156 km dróg o nawierzchni bitumicznej. 
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Stan techniczny nawierzchni w rozbiciu na poszczególne cechy eksploatacyjne wg 
stanu na 31.12.2010 roku przedstawia rys.9. 

Rys. 9 Stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich województwa lubelskiego 

km A B C D 

stan spękań 510,67 1195,90 341,78 107,35 

równość 355,85 658,62 524,56 616,67 

koleiny 638,07 959,47 407,72 150,48 

stan powierzchni 1069,66 1079,76 6,27 0,00 
właściwości 
przeciwpoślizgowe 375,48 990,50 492,22 297,49 

% A B C D 

stan spękań 23,7 55,4 15,9 5,0 

równość 16,5 30,6 24,3 28,6 

koleiny 29,6 44,5 18,9 7,0 

stan powierzchni 49,6 50,1 0,3 0,0 
właściwości 
przeciwpoślizgowe 17,4 45,9 22,9 13,8 

Należy zaznaczyć, że w systemie stan odcinków, na których w ostatnim roku wykonano 
zabiegi remontowe, jest określany jako dobry. System SOSN zajmuje się jedynie oceną 
nawierzchni dróg. Nie ma w nim informacji dotyczących stanu odwodnienia i obiektów 
inżynierskich znajdujących się w ciągu drogi. 

Stan km % 

Stan dobry 691,01 32,1 

Stan niezadowalający 581,96 27,0 

Stan zły 882,72 40,9 
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Rys. 10 Ocena stanu technicznego nawierzchni sieci dróg wojewódzkich 

W latach 2005-2010 udało się zahamować proces degradacji nawierzchni dróg 
wojewódzkich. W stosunku do roku 2004 nie tylko nie nastąpiło pogorszenie stanu dróg,  
a nawet zanotowano pewną poprawę gdyż zwiększyła się długość dróg w stanie dobrym. 

Jednakże w dalszym ciągu na ponad połowie sieci (67,9%) należy zaplanować 
wykonanie zabiegów remontowych. a 40,9% domaga się wykonania zabiegów remontowych 
natychmiast.  

Wykonana ocena stanu nawierzchni pozwala na określenie rodzaju zabiegów 
remontowych zarówno do wykonania natychmiastowego, jak i do zaplanowania na najbliższe 
lata na obu poziomach (krytycznym – zabiegi konieczne i ostrzegawczym – zabiegi zalecane). 

Rodzaj zabiegu 
Zabiegi zalecane Zabiegi konieczne 

Km % Km % 

Wzmocnienie wg projektu 449,90 20,9 112,87 5,2 

Warstwa ścieralna z 
wyrównaniem 

838,62 38,9 608,14 28,2 

Zabiegi powierzchniowe 176,15 8,2 167,23 7,8 

Razem wymaga zabiegu 1464,67 67,6 888,24 41.2 

Nie wymaga zabiegu 691,01 32,1 1267,45 58,8 

Rysunek 11 przedstawia zabiegi, które należy wykonać na sieci dróg wojewódzkich na 
poziomie krytycznym.  

Zakładając, że do wykonania byłyby tylko zabiegi na poziomie krytycznym, łącznie do 
wykonania jest 112,87 km wzmocnień, 608,14 km wyrównań i 167,23 km zabiegów 
powierzchniowych. W sumie do natychmiastowego remontu daje to 888,24 km dróg. 

Biorąc pod uwagę asortyment robót do natychmiastowego wykonania to niezmiennie 
przodują wyrównania – 28,2%, wzmocnienia stanowią 5,2%, natomiast zabiegi 
powierzchniowe – 7,8%. 

32,1%

27,0%

40,9%

dobry niezadowalający zły
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Rys. 11 Potrzeby w zakresie robót nawierzchniowych na poziomie krytycznym 

Na rysunku nr 12 przedstawiono zabiegi na poziomie ostrzegawczym, łączącym  
w sobie zabiegi planowane i konieczne. 

 
Rys. 12 Potrzeby w zakresie robót nawierzchniowych na poziomie ostrzegawczym 

Wśród zabiegów do wykonania na poziomie ostrzegawczym największą ilość bo 38,9% 
stanowią wyrównania, wzmocnienia – 20,9%, natomiast zabiegi powierzchniowe stanowią tu 
jedynie 8,2%. 

Łącznie na 59,8% (1288,52 km) – czyli na ponad połowie długości sieci, należy 
zaplanować i wykonać wzmocnienie i wyrównanie z warstwą ścieralną. Należy podkreślić, że 
są to zabiegi niestety najbardziej kosztowne. 

Ewentualna rezygnacja z wykonywania wzmocnień spowoduje automatycznie wzrost 
zakresu niezbędnych wyrównań i zabiegów powierzchniowych i konieczność częstszego ich 
wykonywania. 

Jednocześnie „zastąpienie” niezbędnego wzmocnienia np. wyrównaniem oznaczać 
będzie, że zlikwidowano koleiny i nierówności podłużne, a także poprawiono cechy 
powierzchniowe. W dalszym ciągu jednak nośność nawierzchni będzie niska, chociaż  
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w pierwszym okresie po wykonaniu warstwa powierzchniowa nie będzie jeszcze spękana. 
Spękania pojawią się po krótkim okresie użytkowania nawierzchni. 

Stosunek niezbędnych do wykonania zabiegów remontowych na poziomie krytycznym 
i ostrzegawczym przedstawiono na rysunku 13. 

 
Rys. 13 Porównanie potrzeb w zakresie poszczególnych zabiegów na poziomie ostrzegawczym 
i krytycznym 

Jak widać na rys.11 proporcje zabiegów wymaganych natychmiast do zabiegów 
zalecanych są niekorzystne. Szczególnie alarmująco przedstawia się sytuacja jeśli chodzi  
o wzmocnienia. O ile na poziomie krytycznym dróg wymagających natychmiastowego 
wzmocnienia jest znikoma ilość bo 5,2%, to na poziomie ostrzegawczym jest ich już 20,9%. 
Należy więc się liczyć z bardzo szybkim wzrostem długości odcinków wymagających 
natychmiastowego wzmocnienia. 

Jeśli chodzi o wyrównania to do natychmiastowego wykonania kwalifikuje się aż 
28,2% sieci, a łącznie do zaplanowania na najbliższe lata i wykonania jest 38,9 %. 

Zabiegi powierzchniowe zarówno na poziomie krytycznym(7,8%) jak i ostrzegawczym 
(8,2%) nie mają zbyt dużego zakresu i jest to jedyny parametr o korzystnym rozkładzie. 

4.4. Stan techniczny nawierzchni w Rejonach Dróg Wojewódzkich 

Konieczność wykonania zabiegów koniecznych i zaleconych nie rozkłada się 
równomiernie na terenie całego województwa. Poniższe tabele i rysunki obrazują potrzeby 
poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich w zakresie zabiegów remontowych. 

% wzmocnienie wyrównanie zabiegi 
powierzchniowe 

nie wymaga 
zabiegu 

Biała Podlaska 3,3 27,7 2,3 66,7 

Chełm 10,8 13,1 7,0 69,2 

Hrubieszów 2,4 30,3 6,9 60,0 

Lublin 5,2 32,2 16,6 46,0 

Parczew 0 20,2 7,6 72,3 

8,2
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Puławy 2,2 37,7 12,8 47,4 

Włodawa 5,6 40,2 0,4 53,7 

Zamość 11,4 28,7 6,6 53,3 
 

 
Rys. 14 Potrzeby w zakresie robót nawierzchniowych na poziomie krytycznym 

W zakresie robót na poziomie krytycznym najwięcej należy zrobić na terenie RDW 
Lublin, RDW Puławy, RDW Włodawa i RDW Zamość. W dużej części są to zabiegi typu 
wyrównanie (w granicach od ok. 28 do ok.40%). Na terenie pozostałych rejonów również 
najwięcej do wykonania jest wyrównań. 

Na następnym rysunku przedstawiono potrzeby wynikające z zabiegów zalecanych. Są 
to łączne zabiegi, które należy wykonać natychmiast oraz zaplanować do wykonania w ciągu 
najbliższych kilku lat w poszczególnych rejonach. 

% wzmocnienie wyrównanie zabiegi 
powierzchniowe 

nie wymaga 
zabiegu 

Biała Podlaska 13,1 33,8 5,2 47,8 

Chełm 29,1 14,7 7,3 48,9 

Hrubieszów 12,8 50,1 12,0 24,7 

Lublin 14,7 51,4 14,5 19,4 

Parczew 16,0 38,3 10,3 35,5 

Puławy 14,4 50,9 8,0 26,7 

Włodawa 24,7 46,9 2,7 25,7 
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Zamość 38,6 30,3 5,0 26,1 
 

 
Rys. 15 Potrzeby w zakresie robót nawierzchniowych na poziomie ostrzegawczym 

Rozpatrując potrzeby łączne widać wyraźnie, że dominującą rolę w większości rejonów 
odgrywają potrzeby w zakresie wzmocnień i wyrównań – czyli jak wspomniano wcześniej 
zabiegów najbardziej kosztownych. 

Najwięcej wzmocnień należy wykonać na terenie RDW Zamość – 38,6%, RDW Chełm 
– 29,1% i RDW Włodawa – 24,7%. Najwięcej wyrównań zaś na terenie RDW Lublin – 
51,4%, RDW Puławy – 50,9% oraz i RDW Hrubieszów – 50,1%. 

W kolejnej tabeli przedstawiono zmiany, jakie w ciągu ostatnich lat nastąpiły  
w zakresie potrzeb natychmiastowych na sieci dróg wojewódzkich. 

% 2006 2007 2008 2009 2010 

wzmocnienie 9 8 10 8 5 

wyrównanie 32 26 28 26 28 

zabiegi 
powierzchniowe 

10 5 7 7 8 

nie wymaga zabiegu 49 37 55 59 59 

brak danych - 24 0 0 0 

Jak widać z powyższego zestawienia nastąpiło zwiększenie ilości dróg, które nie 
wymagają natychmiastowego wykonania na nich zabiegów remontowych (jest ich 59%). 
Jednak w dalszym ciągu ok.41% dróg wymaga różnych zabiegów (najwięcej, bo ok.28% to 
zabiegi typu wyrównanie). 
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Rys. 16 Potrzeby natychmiastowe w zakresie poszczególnych rodzajów zabiegów 
w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 

Analizując stan nawierzchni dróg wojewódzkich dokonano również porównania oceny 
stanu dróg w poszczególnych latach. Porównując dane wyraźnie widać, że jedynie duże 
inwestycje są w stanie wpływać na długotrwałą poprawę stanu nawierzchni. Jednakże nawet 
tak duże inwestycje przeprowadzane sporadycznie nie wpłyną znacząco na stan nawierzchni, 
gdyż ciągle jest zbyt duża ilość dróg wymagających remontów. 

Wykonywane w ramach bieżącego utrzymania remonty (warstwa ścieralna) przynoszą 
chwilową poprawę stanu dróg. Bez wyrównania i wzmocnienia nawierzchni nie osiągniemy 
długotrwałej poprawy jej stanu. 

 Długość dróg w km Długość dróg w % 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

stan dobry 268 399 560 669 691 13 19 26 31 32 

stan 
niezadowalający 

777 402 629 597 582 36 19 29 28 27 

stan zły  1089 840 962 885 883 51 39 45 41 41 

brak danych - 515 5 - 0 - 24 0 - 0 
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Rys. 17 Porównanie oceny stanu nawierzchni w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 
4.5. Podsumowanie 

Podsumowując powyższy raport należy stwierdzić, że od roku 2004 udaje się 
sukcesywnie hamować proces degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich. Zdecydowanie 
wzrosła ilość dróg w stanie dobrym a zmniejszyła się w stanie złym. W dalszym ciągu bardzo 
niepokojący jest jednak duży procent dróg w stanie niezadowalającym. 

W latach 2007-2010 rozbudową lub przebudową objętych zostało ok.87,8 km dróg, na 
ok.231,4 km wykonano zabiegi remontowe, natomiast ok. 166,9 km poddano regeneracji 
nawierzchni. Łącznie stanowi to ok. 486 km dróg. 

Wszystkie te działania spowodowały, że w stosunku do lat poprzednich odnotowujemy 
stały wzrost ilości dróg w stanie dobrym i zadowalającym (klasa A i B), zmniejszyła się 
również ilość dróg w stanie złym (jednak 41% dróg do natychmiastowego remontu to ilość  
w dalszym ciągu bardzo wysoka). 

W dalszym ciągu, spośród zabiegów koniecznych do wykonania, największy procent 
(28%) stanowią drogi, na których należy wykonać wyrównanie. 

Należy zwrócić uwagę, że wśród zabiegów zalecanych, tj. tych, które należy 
zaplanować do wykonania w ciągu najbliższych kilku lat przeważającą część, bo ok.60%, 
stanowią wzmocnienia wg projektu i wyrównania konstrukcji. Oznacza to, że drogi 
wojewódzkie wymagają bardzo dużych nakładów finansowych, gdyż są to zabiegi najbardziej 
kosztowne. 

Wykonywane w ramach bieżącego utrzymania remonty (warstwa ścieralna) przynoszą 
znaczącą ale chwilową poprawę stanu dróg. Bez wyrównania i wzmocnienia nawierzchni nie 
osiągniemy długotrwałej poprawy jej stanu. 
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Nie stać nas jednak na wykonywanie tanich remontów.  

Ewentualna rezygnacja ze wzmocnienia automatycznie powoduje konieczność 
zwiększenia zakresu niezbędnych wyrównań i zabiegów powierzchniowych i zwiększenia 
częstotliwości ich wykonywania. Natomiast „zastąpienie” niezbędnego wzmocnienia np. 
wyrównaniem oznaczać będzie – jak wspomniano wcześniej,że zlikwidowano koleiny  
i nierówności podłżune, a także poprawiono cechy powierzchniowe. W dalszym ciągu jednak 
nośność nawierzchni będzie niska, chociaż w pierwszym okresie po wykonaniu warstwa 
powierzchniowa nie będzie jeszcze spękana. Spękania pojawią się po krótkim okresie 
użytkowania nawierzchni – czyli w dalszym ciągu, pomimo nakładów „zastępczych” 
konieczne będzie wykonanie wzmocnienia. 
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4.6. Mapy przedstawiające stan techniczny dróg (ocena sosn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys. 18 Ogólna ocena stanu technicznego dróg wojewódzkich 
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Rys. 19 Stan spękań na drogach wojewódzkich 
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Rys. 20 Równość podłużna 
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Rys. 21 Koleiny 
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Rys. 22 Stan powierzchni 
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Rys. 23 Właściwości przeciwpoślizgowe 
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Rys. 24 Zabiegi konieczne 
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Rys. 25 Zabiegi zalecane 
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5. DIAGNOZA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Drogi wojewódzkie stanowią 8,1% długości wszystkich dróg publicznych województwa. 
Średnie dobowe natężenie ruchu dla dróg wojewódzkich w 2010 roku wynosiło 2711 P/dobę, zaś 
średni wskaźnik wzrostu ruchu w porównaniu z 2005 rokiem wyniósł 1,17. 

Najbardziej obciążonymi ruchem w 2010 roku były drogi: 
• nr 835 - średni SDR 6367 P/dobę (od 4 308 do 14 256 P/dobę), 
• nr 830 - średni SDR 5833 P/dobę (od 2 994 do 10 457 P/dobę), 
• nr 833 - średni SDR 5598 P/dobę (od 2 219 do 12 192 P/dobę), 
• nr 801 - średni SDR 5258 P/dobę (od 2 841 do 12 991 P/dobę), 
• nr 858 - średni SDR 4580 P/dobę (od 3 549 do 6 722 P/dobę), 
• nr 747 - średni SDR 3883 P/dobę (od 1 593 do 7 861 P/dobę), 
• nr 812 - średni SDR 3730 P/dobę (od 1 434 do 6 452 P/dobę), 
• nr 824 - średni SDR 3517 P/dobę (od 1 126 do 10 506 P/dobę). 

Należy podkreślić, że wzrost ruchu był nierównomierny oraz, że istnieją odcinki dróg 
wojewódzkich, na których ruch drogowy oraz jego wskaźnik wzrostu odbiegały znacznie od średniej 
dla całego województwa takie jak: 

 
numer drogi 

 
miejscowość 

średni dobowy 
ruch w 2005 r. 

[poj./dobę] 

średni dobowy 
ruch w 2010 r. 

[poj./dobę] 

wskaźnik 
wzrostu 

860 St.Kol. Małe Sadurki 156 899 5,76 
839 Kulik 284 786 2,77 
830 Nałęczów 4200 10457 2,49 
841 Staw 1153 2428 2,11 
836 Kozice Górne 521 994 1,91 
816 Sławatycze 1178 2241 1,90 
813 Tyśmienica 578 1066 1,84 
848 Deszkowice 1477 2715 1,84 
832 Poniatowa 2243 3918 1,75 
834 Niedrzwica Duża 1533 2657 1,73 
Okresowe Pomiary Ruchu Drogowego na sieci dróg wojewódzkich przeprowadzane są tak jak 

na sieci dróg krajowych co 5 lat. 
Przeprowadzony w 2010 roku Okresowy Pomiar Ruchu na naszej sieci drogowej wykazuje 

znaczny wzrost natężenia ruchu w stosunku do wyników poprzedniego pomiaru przeprowadzonego 
w 2005 roku. 

5.1. Bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich 

Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi komputerowy bank danych o wypadkach drogowych 
występujących na sieci dróg wojewódzkich (dawnych krajowych regionalnych) obejmujący okres od 
1992 roku. Dane źródłowe uzyskiwane są z Wydziałów Ruchu Drogowego Miejskich i Powiatowych 
Komend Policji. Na podstawie analizy danych o wypadkach sporządzono wykaz miejsc 
niebezpiecznych, które w odbiorze społecznym znane są jako tzw. „czarne punkty”. 

Czarne punkty są to miejsca lub odcinki dróg, na których w tak zwanym „oknie”, tzn. odcinku 
o długości nie większej niż 1000 m wydarzyło się co najmniej 5 wypadków w ciągu jednego roku. 
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Do zaliczenia miejsca jako niebezpiecznego wystarczy zaistnienie 5 wypadków w jednym z trzech 
kolejnych, analizowanych lat. Zestawienie miejsc niebezpiecznych na drogach administrowanych 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich sporządzone zostało według następujących kryteriów: 
• średniej liczby wypadków, 
• średniej gęstości wypadków, 
• stopnia ryzyka. 

Analiza przeprowadzona za okres lat 2009 – 2011 wykazała 3 miejsca niebezpieczne. 
Miejsca niebezpieczne na drogach wojewódzkich w województwie lubelskim przedstawia 

poniższa tabela: 

L.p. nr dr. 

kilometr 

miejscowość 

wypadki 
w latach 

2009-
2011 

wypadki z 
ofiarami 

śmiertelnymi 
w latach 

2009-2011 

ofiary (2009-
2011) stopień 

ryzyka* od do 
zabici ranni 

1 801 121+400 121+600 Puławy 10 1 1 9 129,619 
2 806 0+200 1+200 Łuków 7 0 0 9 36,335 
3 833 19+200 19+900 Kraśnik 10 0 0 14 32,036 

*- wartość uwzględniająca między innymi ciężkość wypadków i wielkość natężenia ruchu (większe 
natężenie ruchu i mniej ofiar śmiertelnych to niższy wskaźnik); im większa, tym większe 
zagrożenie wypadkami. 

We wszystkich czarnych punktach w latach 2009-2011 zaistniało łącznie 27 wypadków,  
w których śmierć poniosła 1 osoba, a rany odniosło 32 osoby. Należy podkreślić, że wartości te 
dotyczą 1,9 km długości sieci drogowej, co stanowi 0,09 % długości całej sieci dróg wojewódzkich, 
podczas gdy ilość wypadków w czarnych punktach to 2,6 % wszystkich wypadków zaistniałych  
w rozpatrywanym okresie. Oznacza to, że średnio w czarnym punkcie wydarzyło się 29-krotnie 
więcej wypadków niż w jakimkolwiek innym miejscu sieci drogowej. 

W 2011 roku zanotowano 326 wypadków i 2349 kolizji drogowych. W porównaniu  
z 2010 rokiem, w którym wydarzyło się 329 wypadków nastąpił spadek ogólnej liczby wypadków  
o 1 %. 

W wyniku zaistniałych wypadków: 
- 50 osób zostało zabitych ( w tym 2 dzieci) - z tego 25 osób pieszych  
- 402 osoby zostały ranne ( w tym 5 dzieci): - z czego 64 osoby piesze. 

W porównaniu z 2010 rokiem, w którym śmierć poniosło 58 osób nastąpił spadek ogólnej 
liczby zabitych o 13% i wzrost ogólnej liczby rannych o 13% (w 2010 roku rany poniosło 397 osób). 
Najwięcej wypadków w 2011 roku zarejestrowano: 
- na drodze wojewódzkiej nr 835 (11,0% zdarzeń na wszystkich drogach wojewódzkich), 
- na drodze 812 (6,7% zdarzeń na wszystkich drogach wojewódzkich), 
- na drodze nr 833 (5,5% zdarzeń na wszystkich drogach wojewódzkich), 
- na drodze nr 747 (4,6% zdarzeń na wszystkich drogach wojewódzkich), 
- na drodze 824 (4,3% zdarzeń na wszystkich drogach wojewódzkich). 

Biorąc pod uwagę wskaźnik bezpieczeństwa w odniesieniu do ilości wypadków 
przypadających na 1 km drogi najbardziej niebezpiecznymi drogami są: 
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- droga nr 833 (0,675), 
- droga nr 865 (0,637), 
- droga nr 835 (0,340), 
- droga nr 827 (0,338), 
- droga nr 806 (0,325). 

Do głównych problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu na drogach wojewódzkich 
zaliczyć należy: 
• duża ilość wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego,  

a zwłaszcza pieszych, co stanowi największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego  
(w 2011 roku na ogólną liczbę 326 wypadków zanotowano 79 wypadków z udziałem pieszych 
oraz 54 wypadki z udziałem rowerzystów i motorowerzystów, co łącznie stanowi 40% ogólnej 
liczby wypadków), w 2011 roku zanotowano wzrost wypadków z niechronionymi uczestnikami 
ruchu w odniesieniu do 2010 roku o 2,3% (ze 130 wypadków w 2010 roku do 133 wypadków  
w 2011 roku), 

• wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych w stosunku do 2010 roku o 9,7%, - wciąż dużym 
problemem jest ciężkość wypadków z tymi uczestnikami ruchu, w 2010 roku zabici piesi 
stanowili 30,4% wszystkich ofiar tej grupy a w 2011 roku 28,1% -  
w stosunku do 2010 roku nastąpił spadek ciężkości przedmiotowych wypadków o 2,3%, 

• duża ilość wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami (81% ogółu wypadków),  
w 2011 roku nastąpił wzrost wypadków w stosunku do 2010 roku w wyniku ich 
nieprawidłowego zachowania o 1%. 

Na podstawie posiadanych danych stwierdza się , że najwięcej wypadków zaistniało na 
odcinkach: 
- o dopuszczalnej prędkości do 50 km/h – 169 wypadków (zderzenia boczne najechanie na 

pieszego, zderzenia tylne, zderzenia czołowe, , wywrócenie się pojazdu), 
- o dopuszczalnej prędkości do 90 km/h – 112 wypadków (najechanie na pieszego , najechanie na 

drzewo, zderzenia czołowe, zderzenia boczne, zderzenia tylne, wywrócenie się pojazdu). 
Zdecydowaną większość tj. 264 wypadków (81%) spowodowali kierujący pojazdami,  

z winy pieszych wydarzyło się 40 wypadków (12%), a z pozostałych przyczyn takich jak: pożar 
pojazdu, zwierzęta na drodze, okoliczności nieustalone i inne wydarzyło się 25 wypadków. 

Głównymi przyczynami wypadków powstałych z winy kierujących pojazdami były: 
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 94 wypadki, 
• nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 56wypadki, 
• nieprawidłowe manewry – 52 wypadki, 
• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 19 wypadków, 
• jazda po niewłaściwej stronie drogi – 17 wypadków. 

W 2011 roku zanotowano spadek zderzeń się pojazdów w ruchu (czołowych i tylnych) o 20 % 
w stosunku do ubiegłego roku (ze 150 wypadków w 2010 roku do 120 wypadków  
w 2011 roku). Nastąpił natomiast wzrost najechań na przeszkodę o 50 % (z 32 wypadków  
w 2010 roku do 48 wypadków w 2011 roku). 
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Główną przyczyną wypadków z winy pieszego było nieostrożne wejście na jezdnię przed 
jadącym pojazdem lub zza pojazdu – 20wypadków. 

W ogólnej liczbie 326 wypadków 29 zaistniało pod wpływem alkoholu tj. 9% ogółu 
wypadków, 14wypadków spowodowanych zostało przez kierujących pojazdami, 15 przez pijanych 
pieszych. 

W 2011 roku nie było wypadków powstałych z przyczyn takich jak: nieprawidłowa 
organizacja ruchu, nieprawidłowe zabezpieczenie robót na drodze, nieprawidłowe działanie 
sygnalizacji świetlnej. 

Biorąc pod uwagę stan nawierzchni, jako okoliczność występującą w chwili wypadku, 
zanotowano: 
• na nawierzchni suchej – 218 wypadków, 
• na nawierzchni mokrej –80 wypadków, 
• na nawierzchni zaśnieżonej, oblodzonej –18 wypadków, 
• na nawierzchni z kałużami, rozlewiskami – 3 wypadki, 
• na nawierzchni z koleinami, garbami – 4 wypadki, 
• na nawierzchni zanieczyszczonej – 1 wypadek, 
• na nawierzchni z dziurami, wybojami – 2 wypadki. 

Wypadki zaistniałe w miejscach, gdzie funkcjonariusze Policji zanotowali  
w rubryce informacje o drodze: kałuże, rozlewiska, zanieczyszczenia, koleiny, garby wystąpiły  
w różnych miejscach na drogach i w następujących po sobie latach nie powtarzają się. 
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5.2. Mapy i wykazy wypadków (punkty niebezpieczne na sieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rys. 26 Lokalizacja miejsc szczególnie niebezpiecznych tzw. „czarnych punktów” na drogach 
wojewódzkich w województwie lubelskim w latach 2009-2011 
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6. INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH 

6.1. Wykaz wydatków na inwestycje w latach 1999 r. – 2011 r. 

Tab. 2 Budowa i modernizacja dróg w 1999 r.  

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót  
[zł] 

Lokalizacja 

1. 
Budowa mostu w Wólce Kraśniczyńskiej przez rz. Wojsławkę 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – 
Zamość w km 23+746 m, 

0,018 175 000 gm. 
Kraśniczyn 

2. 
Budowa dojazdów w Wólce Kraśniczyńskiej do mostu przez 
rzekę Wojsławkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – 
Kraśniczyn – Zamość 

0,844 1 052 657 gm. 
Kraśniczyn 

3. 
Modernizacja drogi w m. Teratyn w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 844 Chełm – Hrubieszów – Zosin od km 36+450 do km 
40+352 

3,902 1 785 265 gm. 
Uchanie 

4. 

Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 858 
Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 
57+389 do km 57+554,  od km 61+042 do km 61+177, od km 
61+930do km 62+107 

0,478 361 031 gm. 
Tereszpol 

 
Tab. 3 Modernizacja dróg w 2000 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót 
[zł] 

Lokalizacja 

1. 

Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 812 Biała 
Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – 
Krasnystaw z drogą powiatową  Rossosz - Brzozowy Kąt w m. 
Rossosz 

0,680 464 063 gm. 
Rossosz 

2. 

Przebudowa ul. 11 Listopada w Parczewie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podl. – Parczew - Ostrów 
Lubelski – Łęczna na odcinku:  od km 49+479 do km 50+301, 
od km 49+347 do km 49+442 

0,822 1 449 771 m. 
Parczew 

3. 
Przebudowa ul. Brzeskiej w m. Międzyrzec Podlaski w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podl. – Parczew - 
Ostrów Lubelski - Łęczna od km 1+950 do km 2+460 

0,510 779 041 
m. 

Międzyrzec 
Podlaski 

4. 
Modernizacja skrzyżowania ul. Bema i Norwida z ul. 
Partyzantów w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 
Puławy – Żyrzyn, realizacja 1999 - 2000 

- 1 943 016 m. 
Puławy 

5. 
Przebudowa ul. 3 Maja w Hrubieszowie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Zosin od km 
53+015 do km 53+494 

0, 479 1 029 312 m. 
Hrubieszów 

 
Tab. 4 Przebudowa i odbudowa dróg i mostów w 2001 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót 
[zł] 

Lokalizacja 

1. 
Przebudowa skrzyżowania ul. Lwowska-Rejowiecka-Mostowa w 
Krasnymstawie w ciągu drogi nr 812 Biała Podlaska-
Krasnystaw, skrzyżowanie typu rondo kompaktowe 

- 2 097 500  m. Krasnystaw 

2. Przebudowa drogi nr 801 Warszawa-Dęblin-Puławy na odcinku 
od km 113+130 do km 115+821 2,691 1 700 761 gm. 

Puławy 

3. 
Przebudowa drogi nr 747 Opole Lubelskie - Bełżyce - 
Konopnica w miejscowości Opole Lubelskie na odcinku od km 
49+800 do km 52+460 

0,880 438 945 
gm. 

Opole 
Lubelskie 

4. Przebudowa drogi nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica na 
odcinku od km 3+964 do km 4+773 0,809 168 052 gm. 

Jastków 

5. 
Budowa zatok autobusowych przy ul. Lubelskiej w Opolu 
Lubelskim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy 
- Opole Lubelskie - Józefów - Annopol 

2 zatoki 128 735 
m. 

Opole 
Lubelskie 
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6. Przebudowa drogi nr 852 Józefówka-Nowosiółki-Witków na 
odcinku od km 7+107 do km 8+164 1,057 1 627 053 gm. 

Łaszczów 

7. Przebudowa zatok w ciągu drogi wojewódzkiej  Nr 849 Zamość-
Józefów-Wola Obszańska 2 zatoki 32 270 gm. 

Łukowa 

8. Odbudowa mostu przez rzekę Por w m. Tarnawa Duża w km 
50+997 drogi Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Przeworsk 0,024 1 830 000 gm. 

Turobin 
 
Tab. 5 Przebudowa i odbudowa dróg ujętych w kontrakcie wojewódzkim w 2002 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Zakres 
rzeczowy 

robót 
[km] 

Wartość 
robót 
[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja Środki budżetu 
wojewódzkiego 

[zł] 

Środki  
z Kontraktu 

Wojewódzkiego             
[zł] 

1. 

Odbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
747 Iłża - Lipsko - Opole Lub. - 
Bełżyce - Konopnica na odcinku od 
km 37+750 do km 38+100, od km 
40+772 do km 41+122, realizacja 
2001 - 2002 

0,350 1 908 125 558 125 1 350 000 gm. 
Łaziska 

2. 

Odbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
824 Żyrzyn - Puławy - Opole 
Lubelskie - Józefów - Annopol na 
odcinku od km 17+000 do km 
18+400 

1,400 1 383 869 383 869 1 000 000 
gm. 

Kazimierz 
Dolny 

3. 
Przebudowa drogi Nr 808 Łuków - 
Serokomla - Kock od km 7+200 do 
km 8+000, realizacja 2001 - 2002 r.  

0,800 2 138 610 1 538 610 600 000 gm. 
Łuków 

 
Tab. 6 Przebudowa obiektów mostowych w 2002 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres rzeczowy 

robót  
[km] 

Wartość 
robót 
[zł] 

Lokalizacja 

1. 
Budowa kładki dla pieszych przez rz. Bystrzycę w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Sobolew – 
Żelechów – Łuków w m. Tuchowicz w km 59+146 

0,008 104 278 gm. 
Stanin 

 
Tab. 7 przebudowa i odbudowa dróg i obiektów  mostowych zadania ujęte w kontrakcie 
wojewódzkim w 2003 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy              
[km/ m] 

Wartość 
robót  
[zł] 

Źródła finansowania   

Środki 
PHARE 

[zł] 

Środki budżetu 
wojewódzkiego 

[zł] 

Środki  
z Kontraktu 

Wojewódzkiego             
[zł] 

Lokalizacja 

1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 
698 Siedlce - Łosice 
- Konstantynów - 
Terespol na odcinku 
od km 66+993 do 
km 87+980  

20,987 26 848 
659 5 825 804 3 697 466 17 325 389 

gm. 
Janów 

Podlaski, 
Rokitno, 
Terespol 

2. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 
811 Sarnaki-
Konstantynów-Biała 
Podlaska na odcinku 
od km 16+218 do 
km 19+123,75 

2,906 2 842 946 0 200 000 2 642 946 gm. 
Konstantynów 

3. 

Odbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 
801 Warszawa - 
Karczew - Wilga - 

3,587 2 399 950 0 0 2 399 950 m. 
Puławy 



Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2020 

59 

Maciejowice - 
Dęblin - Puławy na 
odcinku od km 
117+028 do km 
120+615 

4. 

Odbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 
817 Solec - Kłudzie 
- Kamień na odcinku 
od km 9+610 do km 
9+810 

0,200 64 800 0 0 64 800 gm. 
Łaziska 

5. 

Odbudowa mostu 
przez rzekę 
Karasiówkę w m. 
Borów w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 854 
Annopol - Kosin - 
Antoniów - Gorzyce  
w km 10+760  

12,00m 497 049 0 0 497 049  gm. 
Annopol 

6. 

Przebudowa mostu 
przez rzekę Tanew w 
m. Markowicze w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 
835 Lublin - 
Wysokie - Biłgoraj - 
Przeworsk w km 
100+123 

88,84 m 5 725 000 0 1 325 000 4 400 000  gm. Księżpol 

 
Tab. 8 Przebudowa i odbudowa dróg i obiektów mostowych w 2003 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

realizowany                 
[km/m] 

Wartość 
robót [zł] Lokalizacja 

1. 
Przebudowa ul. 1 Maja w Parczewie w ciągu drogi Nr 813 
Międzyrzec Podlaski - Parczew - Łęczna na odcinku od km 48+680 
do km 49+223,   realizacja 2002 -2003 r. 

0,543 654 858 m. 
Parczew 

2. 
Przebudowa ul. Włostowickiej w Puławach w ciągu drogi Nr 824 
Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Annopol (przebudowa drogi na 
odc. od km 0+960 do km 1+120;  realizacja 2002 -2003 r. 

0,420 341 086 m. 
Puławy 

3. Odbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755/droga 74/ Zawichost-Kosin/ 
droga 854/ na odcinku od km 3+549 do km 3+749 0,200 99 668 gm. 

Annopol 

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - 
Witków  w m. Grodysławice na odcinku od km 3+210 do km 4+805 1,595 2 004 766 gm. 

Rachanie 

5. 
Przebudowa przepustu na rowie bez nazwy  w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków  w m. 
Łaszczów, km 13+106 - realizacja 2002 -2003 r.  

23,040 286 653 m. 
Łaszczów 

 
Tab. 9 Zadania realizowane w 2004 r. przy udziale środków z Banku Światowego 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja Środki budżetu 
wojewódzkiego 

[zł] 

Środki z 
Banku 

Światowego 
[zł] 

1. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-
Biała Podlaska na odcinku od km 
35+150 do km 35+580 

0,430 1 290 482 586 994 703 488 
gm. 

Biała 
Podlaska 

2. 

Przebudowa dróg wojewódzkich 
Nr 813 Międzyrzec Podlaski-
Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna 
na odcinku od km 0+875 do km 

0,5 233 335 117 809 115 526 
m. 

Międzyrzec 
Podlaski 
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1+370 (budowa chodnika) 

3. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-
Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na 
odcinku od km 138+228 do km 
138+730 

0,502 1 281 855 583 586 698 269 gm. 
Krasnystaw  

4. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole 
Lubelskie-Józefów-Annopol - 
budowa 2 sygnalizacji świetlnych 
na skrzyżowaniu ulic: 
Partyzantów - Słowackiego oraz 
na przejściu dla pieszych w km 
10+730 w Puławach  

2 sygnalizacje 
świetlne 1 751 870 948 005 803 865 m. 

Puławy 

5. 

Przebudowa na małe rondo 
skrzyżowania dróg wojewódzkich 
Nr 747 Iłża-Solec nad Wisłą-
Opole Lubelskie-Konopnica i Nr 
833 Chodel-Kraśnik 

1 skrzyżowanie 1 378 274 555 406 822 868 gm. 
Chodel 

6. 

Przebudowa dróg wojewódzkich 
Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-
Zwierzyniec-Szczebrzeszyn na 
odcinku od km 46+867 do km 
48+211 (budowa chodnika) 

1,35 630 870 274 886 355 984 gm. Biłgoraj 

 
Tab. 10 Przebudowa dróg i obiektów mostowych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2004 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja Środki budżetu 
wojewódzkiego 

[zł] 

Kontrakt 
Wojewódzki 

[zł] 

Rezerwa 
subwencji 

ogólnej 
[zł] 

1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 698 
Siedlce-Łosice-
Konstantynów-Terespol 
na odcinku od km 99+954 
do km 100+605 w m. 
Terespol 

0,651 1 555 870 1 065 195 490 675 0 m. Terespol 

2. 

Przebudowa drogi Nr 813 
Międzyrzec Podlaski-
Parczew-Ostrów 
Lubelski-Łęczna na 
odcinku od  km 0+875 do 
km 1+965, od km 2+460 
do km 2+757, realizacja 
2002 - 2004r.  

1,205 1 619 798 1 117 798 502 000 0 
gm. 

Międzyrzec 
Podlaski 

3. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 836 
Bychawa-Kębłów na 
odcinku od km 21+100  
do km 24+000 -realizacja 
2001 - 2004r.  

2,900 4 897 657 1 997 657 1 700 000 1 200 000 gm. 
Piaski 

4. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 807 
Maciejowice-Sobolew-
Żelechów-Łuków  na 
odcinku od km 62+500 do 
km 65+080,  - realizacja 
2002 - 2004r.  

2,218 4 005 984 2 592 971 1 413 013 0 gm. 
Łuków 

5. 
Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 849 
Zamość-Józefów-Wola 

1,180 3 235 489 2 335 489 900 000 0 gm. 
Zamość 
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Obszańska na odcinku od 
km 7+970 do km 9+800, 
realizacja 2002 - 2004r.  

6. 

Przebudowa nawierzchni 
drogi wojewódzkiej Nr 
850 Tomaszów Lubelski - 
Józefówka - Alojzów  na 
odcinku od km 28+082 do 
km 28+842  w  m. 
Tyszowce 

0,760 499 440 249 440 250 000 0 m. 
Tyszowce 

7. 

Przebudowa mostu przez 
rzekę Biała Łada w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 
835 Lublin-Wysokie-
Biłgoraj-Sieniawa-
Przeworsk-Grabownica 
Starzeńska w km 66+373 
w m. Wólka Abramowska 

  1 755 157 0 1 140 852 614 305 gm. 
Goraj 

 
Tab. 11 Zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR) w 2005 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy              
[km] 

Wartość 
robót 
[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja 
Środki 

budżetu 
województwa 

[zł] 

Fundusze 
strukturalne 

[zł] 

1. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 819 
Parczew-Kołacze-Łowcza-Wola Uhruska 
na odcinku od km 0+000 do km 19+068  

19,068 12 140 
055 3 122 818 9 017 237 

m. 
Parczew, 

Sosnowica 

2. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 816 
Terespol-Włodawa-Zosin na odcinku od 
km 110+500 do km 115+205 

4,705 4 594 
916 1 150 798 3 444 118 gm. 

Dorohusk 

3. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 
Bychawa - Kębłów na odcinku od km 
10+580 do km 12+580 

2,000 799 756 199 939 599 817 gm. 
Jabłonna 

4. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 
Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola w m. 
Trzydnik Duży  na odcinku  od km 4+302 
do km 4+750 (strona prawa drogi) oraz 
od km 5+650 do km 6+482 (strona prawa 
i lewa drogi) 

1,280 767 552 191 888 575 664 
gm. 

Trzydnik 
Duży 

5. 

Rozbudowa drogi  wojewódzkiej Nr 835 
Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-
Przeworsk-Grabownica Starzeńska w 
m.Frampol na odcinku od km 70+750 do 
km 72+800  

2,050 3 404 
958 853 308 2 551 650 gm. 

Frampol 

 
Tab. 12 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót 
[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja 
Środki 

budżetu 
województwa 

[zł] 

Kontrakt 
Wojewódzki 

[zł] 

1. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
816 Terespol-Włodawa-Zosin na 
odcinku od km 34+300 do km 35+482  

1,182 2 149 
909 537 478 1 612 431 gm. 

Sławatycze 

2. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
812 Biała Podlaska-Wisznice-Chełm-
Rejowiec-Krasnystaw w m. Krupe na 
odcinku od km 141+648 do km 
142+055  

0,407 890 021 636 699 253 322 gm. 
Krasnystaw 

3. Przebudowa skrzyżowania  w m. 
Bełżyce ul. Kościuszki-Przemysłowa-

1 
skrzyżowanie 

1 512 
330 378 083 1 134 247 gm. 

Bełżyce 
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Wilczyńskiego- Krakowska w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Solec 
nad Wisłą-Opole Lubelskie-
Konopnica 

 
Tab. 13 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych  
( ZPORR) w 2006 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót 
[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja 
Środki 

budżetu 
województwa 

[zł] 

Środki 
strukturalne 

[zł] 

1. 

Przebudowa oraz rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 812 Biała 
Podlaska-Wisznice-Chełm-
Rejowiec-Krasnystaw na odcinku 
Biała Podlaska - Wisznice od km 
6+150 do km 37+150  

31,000 28 214 
434 8 343 686 19 870 748 

gm. 
Biała Podlaska, 

Łomazy, 
Rossosz, 
Wisznice 

2. 

Rozbudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej Nr 698 Siedlce-
Łosice-Konstantynów-Terespol  z 
drogą wojewódzką Nr 811  Sarnaki 
- Konstantynów - Biała Podlaska w 
km 57+703  w m. Konstantynów 

1 
skrzyżowanie 1 034 907 306 681 728 226 gm. 

Konstantynów 

3. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole 
Lubelskie-Józefów-Annopol na 
odcinku od km 48+500 do km 
61+280  

12,780 12 926 
988 3 276 363 9 650 625 gm. 

Opole, Józefów 

4. 

Budowa kanalizacji deszczowej i 
separatora ścieków oraz budowa i 
remont chodników, remont 
nawierzchni ul. Puławskiej w 
Bochotnicy w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-
Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-
Annopol na odcinku od km 
20+890 do km 21+404  

0,514 1 932 586 553 816 1 378 770 
gm. 

Kazimierz 
Dolny 

 
Tab. 14 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków budżetu województwa w 2006 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała 
Podlaska-Wisznice-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw z drogą 
powiatową Nr 0096L Łyniew-Podedwórze-Kodeniec-Uhnin  w 
m. Łyniew 

1 
skrzyżowanie 900 134 gm. 

Wisznice 

2. 
Budowa 4 zatok autobusowych oraz chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Chełm - 
Rejowiec - Krasnystaw w m. Dubica 

4 zatoki 
autobusowe 
0,088 km 
chodnika 

168 475 gm. 
Wisznice 

3. 
Budowa chodnika i 2 zatok autobusowych w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Chełm - 
Rejowiec - Krasnystaw w m. Wólka Plebańska 

2 zatoki 
autobusowe 
0,219 km 
chodnika 

123 894 gm. 
Biała Podlaska 

4. 

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 813 
Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna (ul. 
Staszica,  ul. Lubelska) z drogami powiatowymi i gminnymi (ul. 
11 Listopada,  ul. Rudnickiego, ul. Krótka) w m. Komarówka 
Podlaska  

1 
skrzyżowanie 1 338 653 

gm. 
Komarówka 

Podlaska 

5. Rozbudowa skrzyżowania drogi Nr 819 Parczew-Kołacze- 1 1 183 870 gm. 
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Łowcza-Wola Uhruska z drogą powiatową Nr 0624L 
Sosnowica-Urszulin-Hańsk w m. Hańsk 

skrzyżowanie Hańsk 

6. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole 
Lubelskie-Józefów-Annopol od km 34+828 do km 35+200 w 
m. Karczmiska Pierwsze 

0,372 885 690 gm. 
Karczmiska 

 
Tab. 15 Zadania współfinansowane ze środków Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Na 
Drogach (BRD) w 2007 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót  

w 2007r. 
[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja 
Środki 

budżetu 
województwa 

[zł] 

Środki  
z BRD 

[zł] 

Środki 
samorządowe 

[zł] 

1. 

Budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu 
dróg wojewódzkich Nr 813 
Międzyrzec Podlaski - 
Parczew - Ostrów Lubelski 
- Łęczna (ul. 11 Listopada) 
i Nr 815  Wisznice - 
Parczew - Siemień - 
Lubartów (ul. 
Lubartowska) z drogą 
powiatową Nr 1636L  (Al. 
Zwycięstwa) w Parczewie   

1 sygnalizacja 
świetlna 435 000 235 000 200 

000 0 m. 
Parczew 

2. 

Budowa ścieżki rowerowej 
i przebudowa 
skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej Nr 833 
Chodel - Kraśnik  z drogą 
powiatową Nr 2722L (ul. 
Budzyńska) i drogą gminną 
(ul. Nadstawna) z 
zainstalowaniem 
sygnalizacji świetlnej w 
Kraśniku 

1 
skrzyżowanie 

1 281 
000 540 500 540 

500 200 000 m. 
Kraśnik 

 
Tab. 16 Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków budżetu województwa, z rezerwy subwencji 
ogólnej, kontraktu województwa i zporr w 2008 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót  
[zł] 

Lokalizacja 

1. 

Rozbudowa drogi  wojewódzkiej Nr 698 Siedlce - Łosice - 
Konstantynów – Terespol na odcinku Krzyczew - dr. kraj. Nr 68 od km 
87+980 do km 94+550, zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2007 - 
2008. Wartość zadania wyniosła  27 005 190 w tym ZPORR 16 832 371 
zł 

6,570 27 005 
190 

gm. 
Terespol 

2. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej  Nr 838 Głębokie - Dorohucza - 
Trawniki - Fajsławice na odcinku od km 0+000 do km 13+735, zadanie 
realizowane w cyklu dwuletnim 2007 - 2008. Wartość zadania wyniosła 
24 147 211 w tym ZPORR 17 366 959 zł 

13,735 24 147 
211 

gm. 
Siedliszcze, 

gm. 
Cyców 

3. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - 
Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od 111+123,32 
do km 120+517 (Sawin - Chełm). Zadanie realizowane w cyklu 
dwuletnim 2007 - 2008  

9,3937 25 137 
000 

gm. 
Sawin, 
Chełm 

4. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - 
Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku  od km 
99+418,50 do km 111+123,32  (Łowcza - Sawin), zadanie realizowane 
w cyklu dwuletnim 2007 - 2008 

11,7048 27 665 
888 

gm. 
Sawin 

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - 
Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km 122+646 11,2540 30 279 

025 
gm. 

Rejowiec 
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do km 133+900, (Chełm - Rejowiec). Zadanie realizowane w cyklu 
dwuletnim 2007 - 2008. Dofinansowanie z kontraktu 14 000 000 zł 

6. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew -Wilga - 
Maciejowice - Dęblin - Puławy na odcinku od km 125+110 do km 
126+000 (z wyłączeniem odc. od km 125+335 do km 125+606) ul. 
Dęblińska w Puławach oraz budowa sygnalizacji świetlnej 

0,619 1 671 
724 

m. 
Puławy 

7. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica 
Dwór - Łęczna z drogą powiatową w km 24+319 w m. Ludwin 

1 
skrzyżowanie 644 184 gm. 

Ludwin 

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na 
odcinku od km 25+100 do km 36+551  11,451 13 800 

000 

gm. 
Kock, 

Serokomla 

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 832 Wola Rudzka - Poniatowa - 
Krężnica Okrągła na odcinku od km 6+000 do km 8+750 2,750 8 015 

000 
gm. 

Poniatowa 

10. 

Przebudowa mostu przez rzekę Tanew w m. Osuchy w km 49+274 w 
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola 
Obszańska. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2007 - 2008. 
Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej - 733000 zł. 

1 most 8 514 
718 

gm. 
Łukowa 

11. 

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 835 Lublin - 
Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - 
Grabownica Starzeńska i Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - 
Cieszanów  w Tarnogrodzie 

1 rondo 1 656 
626 

 m. 
Tarnogród 

 
Tab. 17 Zadanie inwestycyjne zrealizowane  w ramach brd w latach 2007-2009 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

robót  
 [zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja 
Środki 

budżetu 
województwa 

[zł] 

Środki  
z BRD 

[zł] 

1. 

Kompleksowe uspkojenie ruchu na odcinku drogi 
wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn -Puławy - Opole Lubelskie - 
Józefów - Annopol  wraz z budową instruktażowego terenu 
uspokajania ruchu "Miasteczko Holenderskie",   rozbudowa 
skrzyżowania ulic: Skowieszyńska - Zielona - Głęboka  w 
Puławach, realizacja w latach 2007 -2009 

25 589 
370 15 789 370 9 800 

000 
m. 

Puławy 

 
Tab. 18 Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków budżetu województwa w 2009 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót  
[zł] 

Lokalizacja 

1. 
Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Hrud w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 811 Sarnaki - Konstantynów - Biała 
Podlaska 

0,096 196 699 gm. 
Biała Podlaska                                  

2. 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała 
Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw na odcinku od km 118+322,25 do km 120+534,35 
w m. Horodyszcze 

2,212 803 773 gm. 
Chełm 

3. 

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi  wojewódzkiej Nr 
812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec 
- Krasnystaw na odcinku Okuninka - Włodawa  na odcinku od 
76+525 do km 78+750 o dł. 2,225 km 

2,225 2 000 000 m. 
Włodawa 

4. 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałęczowskiej w   
Bochotnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - 
Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od 
km 21+467 do km 22+517  

1,050 1 800 000 
gm. 

Kazimierz 
Dolny 

5. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice - 
Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 34+408 do 
km 36+750 w m. Jarczew  

1,342 5 030 580  
gm. 

Wola 
Mysłowska 

6. 
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 857 
Zaklików - Modliborzyce w km 9+855 z drogą powiatową Nr 
2718L Trzydnik - Potoczek w m. Potoczek  

1 skrzyżowanie 1 310 000  gm. Potok 
Wielki 
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Tab. 19 Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków budżetu województwa w 2010 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót w 
2010r. 

[zł] 

Lokalizacja 

1. 
Przebudowa mostu przez rz. Tyśmienicę w m. Buradów, km 59+022 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-
Ostrów Lubelski-Łęczna 

1 most 787 839 gm. 
Parczew 

2. 
Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 
Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw na odcinku od km  78+750 do km 82+195   

3,4450 2 737 
409 

m. 
Włodawa, 

gm. 
Włodawa 

3. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - 
Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw w Krasnymstawie na 
odcinku od km 149+636 do km 150+834,79 (ul. Lwowska) 

1,199 1 007 
782 

m. 
Krasnystaw 

4. Budowa chodnika w m. Rejowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 839 
Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów – Rejowiec o dł. 1,706 km 1, 706 523 746 gm. 

Rejowiec 

5. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa-Kębłów na odcinku 
od km 5+825,19 do km 10+584,77 i od km 12+501,07 do km 17+200 
oraz rozbudowa na odcinku od km 17+200 do km 21+140,36 o łącznej 
dł. 13,39887 km, rozbudowa  na odcinku od km 17+200 do km 
21+140,36  

3,9404 9 624 
588 

gm. 
Bychawa, 
Jabłonna, 

Piaski 

6. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej  Nr 838 Głębokie - Dorohucza - 
Trawniki - Fajsławice na odcinku od km 13+735 do km 15+465 
o dł. 1,730 km 

1,7300 3 178 
106 

gm. 
Trawniki 

7. 
Rozbudowa drogi  wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole 
Lubelskie - Józefów – Annopol - budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Nałęczowskiej w Bochotnicy na odc. od km 21+467 do km 22+517  

1,1733 1 232 
941 

gm. 
Kazimierz 

Dolny 

8. 

Rozbudowa skrzyżowania w m. Wysokie w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-
Dynów-Grabownica Starzeńska oraz  Nr 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie – Krasnystaw  

1 
skrzyżowanie 

2 791 
000 

gm. 
Wysokie 

9. 
Przebudowa chodnika w m. Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica 
państwa na odcinku od km 53+610 do km 53+734  

0,1240 700 000  gm. 
Hrubieszów 

 
Tab. 20 Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2011 r. w ramach regionalnego programu 
operacyjnego w 2007 - 2013 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót  
 [zł] 

w tym: 

Lokalizacja 
Środki 

budżetu 
województwa 

[zł] 

Środki 
strukturalne 

[zł] 

1. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
814 Radzyń Podlaski-Suchowola-
Żminne na odcinku od km 0+140 do 
km 6+600 o dł. 6,460 km  

6,460  20 204 735 3 054 735 17 150 000 

m.i gm. 
Radzyń,  

gm. 
Czemierniki 

2. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej  Nr 
846 Małochwiej Duży-Wojsławice-
Teratyn na odcinku od km 0+100 do 
km 6+100 o dł. 6 km 

6,000 20 136 796 3 163 891 16 972 904 
gm. 

Krasnystaw, 
Kraśniczyn 

3. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
826 Markuszów - Nałęczów na 
odcinku od km 0+010 do km 10+930 
o dł. 10,920 km 

10,920 28 637 441 5 187 441 23 450 000 

gm. 
Garbów, 

Markuszów, 
Nałęczów 

4. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
808 Łuków-Serokomla-Kock na 
odcinku od km 0+039,39 do km 
0+901, od km 1+038,5 do km 6+000  
oraz od km 20+100 do km 25+142,45 
o dł. 10,8656 km 

10,8656 28 045 940 4 206 891 23 839 049 

m. i gm. 
Łuków,  

gm. 
Wojcieszków, 

Serokomla 
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5. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-
Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-
Dynów-Grabownica Starzeńska na 
odcinku od km  72+800 do km 
85+972,43 o dł. 13,17243 km (odc. 
Frampol - Biłgoraj)  

13,17243 56 559 711 13 059 711 43 500 000 
gm. 

Frampol, 
Biłgoraj 

 
Tab. 21 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej w 2007 - 2013 

Lp. Nazwa zadania 

 
Wartość 

robót  [zł] 

Środki 
budżetu 

województwa 
[zł] 

Środki  Unii 
Europejskiej 

[zł] 
Lokalizacja 

1. Budowa mostu na  Wiśle w m. Kamień 
wraz z budową dróg dojazdowych 

1 most i 
0,850 km 

drogi 
dojazdowej  

273 231 
320 24 341 152 248 890 168 gm. 

Łaziska 

2. 

Budowa (przełożenie) drogi wojewódzka 
Nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą-Opole 
Lubelskie-Bełżyce-Konopnica na odcinku 
od km 41+990 do obwodnicy w m.Opole 
Lubelskie 

9,8940 

97 245 234 54 952 734 42 292 500 

gm. 
Łaziska, 
Opole 

Lubelskie 

3. 

Budowa obwodnicy m.Opole Lubelskie w 
ciągu drogi wojewódzkiej drogi 
wojewódzka Nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n. 
Wisłą-Opole Lubelskie-Bełżyce-
Konopnica 

4,7810 

89 322 616 57 507 616 31 815 000 
gm. 

Opole 
Lubelskie 

4. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 
Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą - Opole 
Lubelskie - Bełżyce - Konopnica na 
odcinku od km 58+451,50 do km 
64+528,70 o dł. 6,0772 km (odc. Opole 
Lub. - Chodel) 

6,0772 

44 238 020 26 598 020 17 640 000 
gm. 

Opole 
Lubelskie 

5. 

Budowa obwodnicy m. Chodel w ciągu 
drogi  wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Lipsko-
Solec n. Wisłą-Opole Lubelskie-Bełżyce-
Konopnica 

5,2350 

81 865 830 45 386 580 36 479 250 gm. 
Chodel 

6. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 
Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą - Opole 
Lubelskie - Bełżyce - Konopnica na 
odcinku od km 69+720 do km 76+720 o 
dł. 7,000 km (odc. Chodel - Bełżyce) 

7,0000 

26 509 181 12 397 181 14 112 000 
gm. 

Chodel, 
Bełżyce 

7. 

Budowa obwodnicy m. Bełżyce w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Lipsko-
Solec n. Wisłą-Opole Lubelskie-Bełżyce-
Konopnica 

4,6070 

61 515 890 37 118 490 24 397 400  gm. 
Bełżyce 

8. 

Rozbudowa drogi  wojewódzkiej Nr 747 
Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą-Opole 
Lubelskie-Bełżyce-Konopnica na odcinku 
od km 81+900 do km 91 +200 o dł. 
odcinka 9,300 km 

9,3000 

79 062 250 48 191 760 30 870 490 
 gm. 

Bełżyce, 
Konopnica 

 
Tab. 22 Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków budżetu województwa w 2011 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót  

w 2011r. 
[zł] 

Środki 
budżetu 

województwa 
[zł] 

Środki  
z rezerwy 
subwencji 

ogólnej 
[zł] 

Lokalizacja 

1. 
Budowa przepustu wraz z rozbiórką 
istniejącego mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 698 Siedlce-Łosice-

1 przepust 1 143 
936 1 143 936 0 m. 

Terespol 
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Konstantynów-Terespol w km 101+488,70 
w m. Terespol 

2. 

Budowa ścieżki rowerowej wraz z kładką 
przez rz. Zielawę w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - 
Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw na odcinku Dubica - Wisznice 
od km 32+700 do km 35+235 
  

2,535 3 638 
000 2 051 600 1586400 gm Wisznice 

3. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 
Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - 
Chełm - Rejowiec - Krasnystaw w 
Krasnymstawie na odcinku od km 
147+520 do km 149+347 (ul. Rejowiecka) 
oraz od km 149+636 do km 150+957 (ul. 
Lwowska) z wykonaniem warstwy 
ścieralnej od km 149+347 do km 149+636 
(rondo) 

3,437 10 823 
907 10 823 907 0 m. 

Chełm 

4. 

Rozbudowa drogi  wojewódzkiej Nr 824 
Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - 
Józefów – Annopol na odcinku od km 
21+404 do km 27+200 o dł. 5,796 km, w 
tym roboty budowlane na odcinku od km 
21+404 do km 22+577,34 o dł. 1,173 km 

1,173 6 099 51 6 099 515 0 
gm. 

Kazimierz, 
Karczmiska 

5. 

Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Zamojskiej - Staszica - 
Piłsudskiego - Leśmiana w Hrubieszowie 
w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - 
Dołhobyczów - granica państwa 

1 
sygnalizacja 284 310 284 310 0 m. 

Hrubieszów 

6.2. Wykaz wydatków na bieżące utrzymanie od 1999 r. 

Tab. 23 Odnowy nawierzchni dróg i obiektów mostowych w 1999 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
robót  
[zł] 

Lokalizacja 

1. Odnowa mostu przez rzekę Bystra w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 827 Sadurki - Bełżyce w km 3 + 076 0,02 152 544 gm. 

Wojciechów 

2. 
Odnowa nawierzchni drogi  Nr 835 Lublin  - Wysokie - 
Biłgoraj - Przeworsk w gminie Tarnogród na odcinkach od km 
108+527 do km 109+027 , od km 111+342 do km 115+842  

5,00 500 625 gm. 
Tarnogród 

3. Odnowa nawierzchni drogi Nr 850  Tomaszów Lub. - 
Józefówka - Alojzów na odc Tomaszów Lub. -Rachanie 8,20 801 986 

gm. 
Tomaszów 
Lubelski, 

Tarnawatka, 
Rachanie 

4. Odnowa nawierzchni drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - 
Witków w m. Grodysławice  0,93 200 739 gm. 

Rachanie 

5. 
Odnowa nawierzchni drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - 
Witków na odc. od km 5+750 do km 7+100, od km 8+100 do 
km 9+800. 

3,50 446 337 gm. 
Łaszczów 

6. 
Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 858 
Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn w m. 
Szczebrzeszyn 

0,38 249 979 gm. 
Szczebrzeszyn 

 
Tab. 24 Odnowy obiektów mostowych w 2000 r. 
Lp. Nazwa zadania Zakres 

rzeczowy [km] 
Wartość robót 

[zł] Lokalizacja 

1. Odnowa wiaduktu nad torami PKP w Zawadówce na drodze 
Nr 812 Biała Podlaska-Chełm-Krasnystaw w km 127+400 0,04 939 648 gm. 

Rejowiec 

2. Odnowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna w m. 0,04 710 600 gm. 

Łęczna 
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Łęczna, km 28+800 

3. Odnowa mostu przez rz. Wieprz  w Jeziorzanach na drodze 
Nr 809 Lublin-Krasienin-Przytoczno km 48+114 0,21 2 036 821 gm. 

Jeziorzany 
 
Tab. 25 Odnowa nawierzchni dróg w 2001 r. 

Lp. Nr i nazwa 
drogi Lokalizacja zadania 

Zakres 
rzeczowy 

[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 838 Głębokie-
Fajsławice 

Odnowa nawierzchni na odc. Wola 
Korybutowa - skrzyżowanie z drogą nr 82 od 
km 11+000 do km 14+500 

3,5 2 097 630 gm. 
Siedliszcze  

2. 

842 Rudnik 
Szlachecki-
Wysokie-
Krasnystaw 

Odnowa nawierzchni na odc. od km 39+994 
do km 41+072 w m. Żółkiewka  1,078 455 000 gm. 

Żółkiewka 

 
Tab. 26 Odnowa  nawierzchni dróg w 2002 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw na odc. od km 34+786 do km 35+621 w m. Wisznice 0,835 300 000 gm. 

Wisznice 
 
Tab. 27 Odnowa  nawierzchni dróg w 2003 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania [zł] Lokalizacja 

1. 843 Chełm-Kraśniczyn-
Zamość 

Odnowa nawierzchni w m. Pokrówka 
na odcinku od km 2+295 do km 5+130 2,835 530 000 gm. 

Chełm 

2. 824 Żyrzyn-Puławy-
Opole Lub.-Annopol 

Odnowa nawierzchni w m. Opole 
Lubelskie na odcinku od km 44+749 do 
km 45+004 

0,255 100 000 m. 
Opole 

 
Tab. 28 Regeneracja nawierzchni dróg w 2004 r. 

L.p. Nr i nazwa drogi Lokalizacja 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
[zł] Lokalizacja 

1. 
813 Międzyrzec Podlaski-
Parczew-Ostrów Lubelski-
Łęczna 

na odcinku od km 41+273 do km 43+489 2,216 124 460 gm. 
Milanów 

2. 
812 Biała Podlaska-
Wisznice-Włodawa-Chełm-
Rejowiec-Krasnystaw 

na odcinku Chełm-Krasnystaw od km 
122+146 do km 122+646 0,500 124 928 gm. 

Chełm 

3. 
844 Chełm-Hrubieszów-
Witków-Dołhobyczów-
granica państwa 

na odcinku  Białopole-Hrubieszów od km 
26+988 do km 30+138 3,150 123 984 gm. 

Białopole 

4. 
812 Biała Podlaska-
Wisznice-Włodawa-Chełm-
Rejowiec-Krasnystaw 

na odcinku Włodawa-Okuninka od km 
75+616 do km 77+825 2,209 121 323 gm. 

Włodawa 

5. 827 Sadurki-Bełżyce na odcinku od km 0+790 do km 1+290 0,500   gm. 
Nałęczów 

6. 830 Lublin-Nałęczów-
Bochotnica 

na odcinku od km 22+450 do km 23+350 
oraz od km 24+150 do km 24+665 przez 
m.Nałęczów  

1,415 123 909 gm. 
Nałęczów 

7. 

835 Lublin-Wysokie-
Biłgoraj-Sieniawa-
Przeworsk-Kańczuga-
Dynów-Grabownica 
Starzeńska 

na odcinku Wysokie-Huta Turobińska od km 
45+650 do km 46+810 oraz od km 48+200 
do km 49+230 

2,190 106 530 gm. Wysokie                        
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8. 

835 Lublin-Wysokie-
Biłgoraj-Sieniawa-
Przeworsk-Kańczuga-
Dynów-Grabownica 
Starzeńska 

na odcinkach od km 71+800 do km 72+200, 
od km 84+300 do km 85+300, od km 90+000 
do km 90+300 oraz od km 95+400 do km 
96+000 

2,300 134 505 
 m. Frampol, 

Biłgoraj, 
Księżpol 

 
Tab. 29 Remont nawierzchni dróg w 2004 r. 

Lp. Nr i nazwa 
drogi Nazwa zadania 

Zakres 
rzeczowy 

[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja środki budżetu 
wojewódzkiego 

[zł] 

rezerwa 
subwencji 

ogólnej 
[zł] 

1. 
843 Chełm-
Kraśniczyn-
Zamość 

Remont nawierzchni drogi 
w m. Pokrówka na odcinku 
od km 2+295 do km 5+130 

2,835 520 427 520 427 0 gm. 
Chełm 

2. 

835 Lublin-
Wysokie-
Biłgoraj-
Sieniawa-
Przeworsk-
Grabownica 
Starzeńska 

Remont nawierzchni drogi 
na odcinku Korytków Mały 
- Niemirów od km 77+000 
do km 78+600  

1,600 921 202 921 202 0 gm. 
Biłgoraj 

3. 

842 Rudnik 
Szlachecki-
Wysokie-
Krasnystaw 

Remont nawierzchni drogi 
na odcinku od km 23+300 
do km 23+810 

0,510 108 381 22 686 85 695 gm. 
Zakrzew 

 
Tab. 30 Regeneracja nawierzchni dróg w 2005 r. 

l.p. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość  
[zł] Lokalizacja 

1. Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 811 Sarnaki-
Konstantynów-Biała Podlaska na odcinku od km 21+000  do km 22+000 1,000 52 500 gm. 

Konstantynów 

2. 
Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska- 
Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km 
53+189 do km 54+189 oraz od km 98+275 do km 99+436 

2,161 123 741 gm. 
Podedwórze 

3. 
Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec 
Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna na odcinku od km 54+675 do 
km 56+700 

2,025 82 051 gm. 
Parczew 

4. 
Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – 
Sławatycze-Włodawa –Horodło- Zosin  na odcinku od km 14+900 do km 
15+900 

1,000 52 725 gm. 
Kodeń 

5. 
Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-
Witków-Dołhobyczów-granica państwa na odcinku od km 30+138 do km 
32+138  

2,000 119 678 gm. 
Białopole 

6. 
Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 743 Góra Puławska-
Karczunki-Sadłowice-Bochotnica-droga Nr 824 na odcinku od km 0+825  
do km 2+175 

1,350 124 050 gm. 
Puławy 

7. Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 827 Sadurki - Bełżyce 
na odcinkach od km 0+003 do km 0+463 oraz od km 2+400 do km 3+070 1,130 57 020 

gm. 
Nałęczów, 

Wojciechów 

8. Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-
Biskupice na odcinku od km 22+135 do km 25+395 3,260 91 157 m. 

Łęczna 

9. 
Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –Wysokie- 
Biłgoraj –Sieniawa- Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 
46+800 do km 48+200, od km 49+200 do km 50+200  

2,400 110 606 
gm. 

Wysokie, 
Turobin 

10. Regeneracja nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość - Jacnia - 
Józefów-Wola Obszańska na odcinku od km 24+100 do km 26+100 2,000 122 958 gm. 

Krasnobród 
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Tab. 31 Remont nawierzchni dróg w 2005 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol - Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Wola Uhruska  
na odcinku od km 93+920 do km 94+520 

0,600 295 908 
gm. 

Wola 
Uhruska 

2. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew-Kołacze-
Łowcza-Wola Uhruska  na odcinku Hańsk-Łowcza na odcinku od km 
58+620 do km 59+670 

1,050 348 044 gm. 
Sawin 

3. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna - 
Biskupice w m. Baranówka na odcinku od km 2+095 do km 2+650 0,555 205 490 gm. 

Lubartów 

4. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski - 
Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w m. Ostrów Lubelski na ulicy 
Lubartowskiej na odcinku od km 70+540 do km 70+830 

0,290 217 524 
m. 

Ostrów 
Lubelski 

5. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów -Nałęczów  
w m. Przybysławice na odcinku od km 0+011 do km 0+500 0,489 286 768 gm. 

Garbów 

6. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 824 Zyrzyn-Puławy-Opole 
Lubelskie-Józefów-Annopol w m. Swieciechów na odcinku od km 74+000 
do km 74+300 

0,300 154 092 gm. 
Annopol 

7. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 844  Chełm - Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów - granica państwa w m. Hrubieszów na ulicy 
Zamojskiej na odcinku od km 53+920 do km 54+770 

0,850 699 810 m. 
Hrubieszów 

8. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-
Zwierzyniec-Szczebrzeszyn w m. Sól na odcinku od km 42+616 do km 
43+912 

1,296 599 268 gm. 
Biłgoraj 

9. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan – 
Tomaszów Lubelski w m. Aleksandrów na odcinku od km 14+254 do km 
15+854  

1,600 958 962 gm. 
Aleksandrów 

10. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski - 
Józefówka - Alojzów w m. Tyszowce na odcinku od km 28+862 do km 
29+363 

0,501 124 201 m. 
Tyszowce 

11. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie - 
Biłgoraj –Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga-Dynów-Grabownica 
Starzeńska w m. Tarnogród na odcinku od km 108+600 do km 109+400 

0,800 602 500 m. 
Tarnogród 

12. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki-
Wysokie-Krasnystaw w m. Tarnawka na odcinku od km 22+432 do km 
23+320 oraz od km 23+810 do km 24+420 

1,498 261 335 gm. 
Zakrzew 

13. 
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie - 
Biłgoraj –Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga-Dynów-Grabownica 
Starzeńska w m. Księżpol na odcinku od km 95+371 do km 97+700 

2,329 1 148 
218 

gm. 
Księżpol 

 
Tab. 32 Regeneracja  nawierzchni dróg w 2006 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość  
[zł] Lokalizacja 

1. 698 Siedlce-Łosice-
Konstantynów-Terespol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
59+050 do km 62+400  3,350 193 000 

 gm. 
Konstantynów, 
Janów Podlaski 

2 818 Przewłoka - Wyryki 
- Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
0+000 do km 0+662 oraz od km 1+079 do 
km 3+417  

3,000 118 838 
gm. 

Parczew, Dębowa 
Kłoda 

3. 818 Przewłoka - Wyryki 
- Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
36+924 do km 39+065   2,141 173 262 gm. 

Wyryki 

4. 
839 Cyców-Siedliszcze-
Marynin-Pawłów - 
Rejowiec 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
15+853 do km 21+328  5,475 192 627 

gm. 
Siedliszcze, 

Rejowiec 
Fabryczny 

5. 

844 Chełm-
Hrubieszów-Witków-
Dołhobyczów-granica 
państwa 

Regeneracja nawierzchni na odcinkach od 
km 33+008 do km 36+488  oraz od km 
36+845 do km 37+670 

4,305 187 500 
gm. 

Białopole, 
Uchanie 
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6. 830 Lublin - Nałęczów - 
Bochotnica 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
30+295 do km 31+500  1,205 49 002 gm. 

Wąwolnica 

7. 833 Chodel-Kraśnik Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
2+500 do km 7+500   5,000 172 020 gm. 

Chodel 

8. 854 Annopol-Kosin-
Antoniów-Gorzyce 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
0+000 do km 2+500  2,500 111 903 m. i gm. Annopol 

9. 853 Nowy Majdan - 
Tomaszów Lubelski 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
47+500 do km 50+500  
w Tomaszowie Lubelskim 

3,000 176 632 
m. i gm 

Tomaszów 
Lubelski 

10. 

835 Lublin – Wysokie - 
Biłgoraj – Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
50+200 do km 50+900 i od km 51+050 do 
km 51+700  

1,350 89 511 gm. 
Turobin 

 
Tab. 33 Remont nawierzchni dróg w 2006 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 
813 Międzyrzec Podlaski - 
Parczew-Ostrów Lubelski-
Łęczna 

Remont drogi wojewódzkiej w m. 
Tyśmienica i w m. Ostrow Lubelski  na 
odcinkach od km 59+050 do km 59+800 
oraz od km 70+826 do km 71+275 

1,199 579 176 

 gm. 
Parczew, 

m. 
Ostrów 

Lubelski 

2. 
813 Międzyrzec Podlaski - 
Parczew-Ostrów Lubelski-
Łęczna 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km 2+740 do km 3+680 w m. Międzyrzec 
Podlaski 

0,940 684 805 m. Międzyrzec 
Podlaski 

3. 

816 Terespol – Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa – 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin  

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km 16+980 do km 17+410 w m. Kodeń 0,430 170 813 gm. 

Kodeń 

4. 
811 Sarnaki - 
Konstantynów - Biała 
Podlaska 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Konstantynów - Zakanale od km 19+900 do 
km 21+000 

1,100 308 653 gm. 
Konstantynów 

5. 

812 Biała Podlaska - 
Wisznice - Włodawa - 
Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Góra 
Rejowiecka na odcinkach od km 135+425 do 
km 136+015 oraz od km 136+700 do km 
138+230 

2,120 798 985 gm. 
Rejowiec 

6. 

816 Terespol – Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa – 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin  

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km 60+103 do km 60+869 oraz od km 
60+915 do km 61+806 w m. Włodawa 

1,657 862 388 gm. i m. 
Włodawa 

7. 

816 Terespol – Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa – 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin  

Remont drogi wojewódzkiej w m. Dubienka 
na odcinku od km 133+112 do km 133+418  0,306 149 976 gm. 

Dubienka 

8. 819 Parczew - Kołacze - 
Łowcza - Wola Uhruska 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Rudka Łowiecka - Borowa od km 57+045 do 
km 58+620 

1,575 570 000 
gm. 

Hańsk,  
Sawin 

9. 843 Chełm - Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont drogi wojewódzkiej  na odcinku 
Chełmiec - Wolica od km  23+017 do km 
23+897 

0,880 330 014 gm. 
Kraśniczyn 

10. 843 Chełm - Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Stara Wieś - Żułów - Drewniki od km 
26+576 do km 27+843 oraz od km 28+844 
do km 30+844  

3,267 1 003 
997 

gm. 
Kraśniczyn 

11. 
824 Żyrzyn - Puławy - 
Opole Lubelskie - Józefów 
- Annopol 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km  33+950 do km 34+560                   m. 
Karczmiska 

0,610 406 443 gm. 
Karczmiska 

12. 
824 Żyrzyn - Puławy - 
Opole Lubelskie - Józefów 
- Annopol 

Remont drogi wojewódzkiej m. Karczmiska 
na odcinku od km  34+660 do km 34+828 0,168 265 766 gm. 

Karczmiska 



Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2020 

72 

13. 829 Łucka - Łęczna - 
Biskupice 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Baranówka - Wólka Rokicka tj. od km 
2+650 do km 4+650                                                                                                     

2,000 1 161 
776 

gm. 
Lubartów 

14. 829 Łucka - Łęczna - 
Biskupice 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Milejów 
tj. od km 31+955 do km 32+221 oraz od km 
32+912 do km 33+348 

0,702 349 341 gm. 
Milejów 

15. 
834 Bełżyce - Niedrzwica  
Duża - Bychawa - Stara 
Wieś III 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Bełżyce 
na odcinku od km 0+195 do km 0+845 0,650 397 475 m. 

Bełżyce 

16. 837 Piaski - Żółkiewka 
Wieś - Nielisz - Sitaniec 

Remont drogi wojewódzkiej w m. 
Gardzienice na odcinku od km 2+305 do km 
4+695 

2,390 760 472 gm. 
Piaski 

17. 803 Siedlce-Stoczek 
Łukowski 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km 40+626,5 do km 41+030 w m. Stoczek 
Łukowski 

0,4035 200 777 
m. 

Stoczek 
Łukowski  

18. 806 Łuków-Międzyrzec 
Podlaski 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km 0+000 do km 1+700  w m. Łuków 1,700 985 195 siedleckie 

19. 

835 Lublin – Wysokie - 
Biłgoraj – Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Biłgoraj - Korczów od km 89+890 do km 
93+029   

3,139 1 161 
111 

m. i gm. 
Biłgoraj 

20. 

835 Lublin – Wysokie - 
Biłgoraj – Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km107+600 do km 108+280  
w m. Tarnogród 

0,680 393 852 m. 
Tarnogród 

21. 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Tarnawka 
na odcinku od km  23+315 do km 23+815 0,500 158 576 gm. 

Zakrzew 

22. 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Tarnawka 
na odcinku od km  24+420 do km 24+960 0,540 437 527 gm. 

Zakrzew 

23. 
844 Chełm-Hrubieszów-
Witków-Dołhobyczów-
granica państwa 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Teratyn - Mojsławice od km 40+322 do km 
41+322 

1,000 452 600 gm. 
Uchanie 

24. 
844 Chełm-Hrubieszów-
Witków-Dołhobyczów-
granica państwa 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Mojslawice - Janki od km 42+480 do km 
44+480  

2,000 805 127 
gm. 

Uchanie, 
Hrubieszów 

25. 
844 Chełm-Hrubieszów-
Witków-Dołhobyczów-
granica państwa 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku 
Moniatycze - Hrubieszów od km 44+480 do 
km 50+218 

5,738 219 771 gm. i m. 
Hrubieszów 

26. 
848 Tarnawa Mała-
Turobin - Sułów - 
Szczebrzeszyn 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Turobin 
na odcinku od km 2+850 do km 3+710 oraz  
od km 4+900 do km 7+070  

3,030 1 748 
678 

gm. 
Turobin 

27. 850 Tomaszów Lubelski-
Józefówka-Alojzów 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Wieprzów 
i w m. Józefówka na odcinkach od km 3+070 
do km 3+470,  od km 12+847 do km 13+447  

1,000 467 555 
gm. 

Tomaszów, 
Rachanie 

28. 852 Józefówka - 
Nowosiółki - Witków 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Poturzyn 
na odcinku od km 29+750 do km 31+750 2,000 899 040 gm. 

Telatyn 

29. 
858 Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont drogi wojewódzkiej w m. Sól na 
odcinku od km  34+545 do km 36+345 1,800 545 399 gm. 

Biłgoraj 

30. 
858 Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od 
km 65+520 do km 65+790  
m. Zwierzyniec 

0,270 98 691 m. 
Zwierzyniec 

 
 
 
 
 



Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2020 

73 

Tab. 34 Zadania remontowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR) w 
2006 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy              
[km] 

Wartość 
robót [zł] 

Źródła finansowania 

Lokalizacja 
Środki 

budżetu 
województwa 

[zł] 

Środki 
strukturalne 

[zł] 

1. 

Remont drogi  wojewódzkiej Nr 698 
Siedlce-Łosice-Konstantynów-Terespol 
od km 96+620 do km 99+950 i od km  
100+635  do km 102+324  

5,019 6 302 434 1 590 807 4 711 627 gm. i m. 
Terespol 

2. 

Remont mostu przez rz. Kurówkę  w 
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 
Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-
Józefów-Annopol w m. Wronów  km  
drogi 7+930 

1 most 1 184 546 478 891 705 655 gm. 
Końskowola 

 
Tab. 35 Regeneracja nawierzchni dróg w 2007 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość  
[zł] Lokalizacja 

1. 698 Siedlce-Łosice-
Konstantynów-Terespol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
62+400 do km 65+775 odc. Zakanale - 
Werchliś 

3,375 217 404 
gm. 

Janów 
Podlaski 

2. 818 Przewłoka – Wyryki 
- Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
3+417 do km 8+417 odc. Chmielów - Kodeniec 5,000 272 134 gm. 

Dębowa Kłoda 

3. 818 Przewłoka – Wyryki 
- Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
34+924 do km 36+924 odc. Wyryki - Adampol 2,000 243 874 gm. 

Wyryki 

4. 

747 Iłża - Lipsko – Solec 
n. Wisłą - Opole 
Lubelskie – Bełżce - 
Konopnica 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
68+400 do km 71+500 odc. Chodel - Bełżyce 3,100 172 203 gm. 

Chodel 

5. 830 Lublin -Nałęczów - 
Bochotnica 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
31+500 do km 34+000, odc. Nałęczów - 
Bochotnica 

2,500 150 060 gm. 
Wąwolnica 

6. 

835 Lublin – Wysokie – 
Biłgoraj Sieniawa -
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Regeneracja nawierzchni na odcinkach: 
* od km 34+500 do km 35+700 odc. Lublin- 
Wysokie, 
* od 43+600 do km 45+650 odc. Lublin – 
Wysokie, 
* od km 54+180 do km 55+200 odc. Wysokie – 
Huta Turobińska. 

4,270 260 029 

gm. 
Krzczonów, 

Wysokie, 
Turobin 

7. 837 Piaski-Żółkiewka 
Wieś - Nielisz - Sitaniec  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
4+695 do km 8+695 odc. Piaski - Stryjno 4,000 250 222 

gm. 
Piaski, 

Rybczewice 

8. 

743 Góra Puławska - 
Karczunki - Sadłowice-
Nasilków - rz. Wisła - 
Bochotnica - droga Nr 
824 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
3+000 do km 4+475 odc. Góra Puławska - 
Sadłowice 

1,475 52 445 
gm. 

Puławy, 
Janowiec 

9. 

844 Chełm - Hrubieszów 
– Witków - 
Dołhobyczów – gr. 
państwa  

Regeneracja nawierzchni na odcinkach: 
* od km 36+488 do km 36+845 oraz od km 
37+670 do km 40+322 odc. Teratyn – Kol. 
Mojsławice, 
* od km 80+465 do km 85+785 odc. Witków - 
Dołhobyczów 

8,329 443 081 
gm. 

Uchanie, 
Dołhobyczów 

10. 
848 Tarnawa Mała - 
Turobin - Sułów - 
Szczebrzeszyn 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
0+000 do km 2+850 odc. Tarnawa Mała - 
Turobin 

2,850 146 530 gm. 
Turobin 

11. 
849 Zamość – Jacnia – 
Józefów – Wola 
Obszańska  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
26+100 do km 29+400, 
w m. Malewszczyzna 

3,300 120 749 gm. 
Krasnobród 
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12. 850 Tomaszów Lubelski 
- Józefówka - Alojzów  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
15+481 do km 17+285  
odc. Rachanie - Czartowczyk 

1,804 99 989 gm. 
Rachanie 

 
Tab. 36 Remont nawierzchni dróg w 2007 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 
813 Międzyrzec Podlaski – 
Parczew – Ostrów Lubelski 
- Łęczna  

Remont nawierzchni od km 61+205 do 
km 62+000 w m. Tyśmienica 0,795 394 032 gm. 

Parczew 

2. 

815 Wisznice-Parczew-
Siemień-Lubartów; 813 
Międzyrzec Podlaski-
Parczew-Ostrów Lubelski-
Łęczna, droga powiatowa 
1636L 

Remont skrzyżowania dróg w m. 
Parczew 

1 
skrzyżowanie 269 001 m. 

Parczew 

3. 819 Parczew - Kołacze - 
Łowcza - Wola Uhruska 

Remont nawierzchni od km 19+160 do 
km 21+600 w m. Sosnowica 2,440 1 490 

868 
gm. 

Sosnowica 

4. 843 Chełm – Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont nawierzchni od km 30+844 do 
km 35+089 odc. Drewniki - 
Skierbieszów   

4,245 1 050 
156 

gm. 
Kraśniczyn, 

Skierbieszów 

5. 846 Małochwiej Duży - 
Wojsławice – Teratyn 

Remont nawierzchni od km 27+455 do 
km 27+915 w m. Wojsławice 0,460 122 989 gm. 

Wojsławice 

6. 

812 Biała Podlaska - 
Wisznice - Włodawa – 
Chełm – Rejowiec - 
Krasnystaw  

Remont nawierzchni od km 138+730 
do km 141+648 odc. Krynica - Krupe 2,918 929 918 gm. 

Krasnystaw 

7. 
747 Iłża-Lipsko-Solec n. 
Wisłą-Opole Lubelskie-
Bełżyce-Konopnica 

Remont nawierzchni od km 67+989 do 
km 68+163 w m. Chodel 0,174 49 499 gm. 

Chodel 

8. 
801 Warszawa - Karczew - 
Wilga - Maciejowice - 
Dęblin -Puławy 

Remont nawierzchni od km 103+835 
do km 105+035, odc. w m. Dęblin, ul 
Mickiewicza i ul. Stężycka 

1,200 882 958 m. 
Dęblin 

9. 
813 Międzyrzec Podlaski – 
Parczew – Ostrów Lubelski 
- Łęczna  

Remont nawierzchni od km 72+500 do 
km 73+500 odc. Ostrów Lubelski– 
Kolechowice  

1,000 480 851 
m. i gm. 
Ostrów 

Lubelski 

10. 840 Stacja kolejowa 
Zarzeka - droga 801 

Remont nawierzchni od km 0+655 do 
km 1+495 w m. Borowa 0,840 349 307 gm. 

Puławy 

11. 803 Siedlce – Stoczek 
Łukowski 

Remont nawierzchni od km 36+988 do 
km 37+988 odc. gr. woj.- Stoczek 
Łukowski 

1,000 519 550 
gm. 

Stoczek 
Łukowski 

12. 

835 Lublin – Wysokie -
Biłgoraj - Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Remont nawierzchni od km 100+470 
do km 103+548 odc. Księżpol – Płusy  3,078 1 244 

641 
gm. 

Księżpol 

13. 

835 Lublin – Wysokie -
Biłgoraj - Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Remont nawierzchni od km 103+548 
do km 104+100 w m. Płusy 0,552 198 640 gm. 

Księżpol 

14. 842 Rudnik Szlachecki – 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 24+960 do 
km 28+585 odc. Rudnik - Wysokie 3,625 1 307 

137 

gm. 
Zakrzew, 
Wysokie 

15. 843 Chełm – Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont nawierzchni od km 35+089 do 
km 36+300 w m. Skierbieszów 1,211 303 466 m. 

Skierbieszów 

16. 
844 Chełm – Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów – 
gr. państwa  

Remont nawierzchni od km 41+403 do 
km 42+480 odc. w m. Kol. Mojsławice 1,077 425 734 gm. 

Uchanie 

17. 846 Małochwiej Duży - 
Wojsławice – Teratyn 

Remont nawierzchni od km 40+500 do 
km 42+000 w m. Odletajka 1,500 387 875 gm. 

Uchanie 
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18. 853 Majdan Nowy -
Tomaszów Lubelski   

Remont nawierzchni od km 12+454 do 
km 14+254 w m. Aleksandrów 1,800 892 745 gm. 

Aleksandrów 
 
Tab. 37 Regeneracja nawierzchni dróg w 2008 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość  
[zł] Lokalizacja 

1. 818 Przewłoka - Wyryki 
– Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
8+417 do km 10+478  odc. Lubiczyn -
Krzywowierzba 

2,061 102 140 gm. 
Dębowa Kłoda 

2. 818 Przewłoka - Wyryki 
– Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku  11+800 
do km 13+800, odc. Kodeniec -
Krzywowierzba 

2,000 82 716 gm. 
Dębowa Kłoda  

3. 818 Przewłoka – Wyryki 
- Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
31+214 do km 34+924, odc. Wyryki-
Adampol 

3,710 248 375 gm. 
Wyryki 

4. 

743 Góra Puławska - 
Karczunki - Sadłowice - 
Nasilków - rz. Wisła - 
Bochotnica - droga Nr 
824 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
0+012 do km 0+825 oraz od km 2+175 do 
km 3+000 odc. Góra Puławska - Sadłowice 

1,638 218 557 gm. 
Puławy 

5. 809 Lublin - Krasienin - 
Kierzkówka – Przytoczno 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
5+350 do km 8+600, odc. Lublin - Snopków 3,250 183 620 gm. 

Jastków 

6. 830 Lublin - Nałęczów – 
Bochotnica 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
24+660 do km 26+500, odc. Nałęczów - Łąki 1,840 216 040 

m. 
Nałęczów, 

gm. Wąwolnica 

7. 833 Chodel – Kraśnik 
Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
10+000 do km 14+500, odc. Wierzbica - 
Urzędów 

4,500 246 775 gm. 
Urzędów 

8. 
834 Bełżyce - Niedrzwica 
Duża - Bychawa - Stara 
Wieś III 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
14+000 do km 15+400 odc. Bełżyce - 
Bychawa 

1,400 159 357 gm. 
Strzyżewice 

9. 837 Piaski - Żółkiewka 
Wieś - Nielisz – Sitaniec 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
8+695 do km 12+695, odc. Stryjno - 
Rybczewice 

4,000 189 830 gm. 
Rybczewice 

10. 837 Piaski - Żółkiewka 
Wieś - Nielisz – Sitaniec 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
12+695 do km 14+377  
odc. w m. Rybczewice 

1,682 78 171 gm. 
Rybczewice 

11. 
807 Maciejowice - 
Sobolew - Żelechów – 
Łuków 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
48+000 do km 50+200 oraz od km 59+161 
do km 61+384 odc. Żelechów - Łuków 

4,423 229 700 
gm. 

Stanin, 
 Łuków 

12. 
807 Maciejowice - 
Sobolew - Żelechów – 
Łuków 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
36+750 do km 38+420  
odc. Jarczew - Wandów 

1,670 97 152 
gm. 

Wola 
Mysłowska 

13. 

835 Lublin - Wysokie - 
Biłgoraj - Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
36+720 do km 38+300, odc. Lublin - 
Wysokie 

1,580 182 436 gm. 
Wysokie 

14. 

835 Lublin - Wysokie - 
Biłgoraj - Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
38+300 do km 38+640  
odc. w m. Giełczew 

0,340 40 916 gm. 
Wysokie 

15. 
844 Chełm - Hrubieszów 
- Witków - Dołhobyczów 
- granica państwa 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
36+734 do km 38+034,  
odc. w m. Teratyn 

1,300 82 302 gm. 
Uchanie 

16. 
849 Zamość - Jacnia - 
Józefów - Wola 
Obszańska 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
29+400 do km 32+700, odc. Malewszczyzna 
- Józefów Roztoczański 

3,300 196 769 gm. 
Krasnobród 
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17. 850 Tomaszów Lubelski 
- Józefówka - Alojzów  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
17+285 do km 20+060, odc. Wożuczyn - 
Czartowczyk 

2,775 154 759 
gm. 

Rachanie, 
Tyszowce 

18. 

867 Sieniawa - Wola 
Mołodycka - Oleszyce - 
Lubaczów - 
Podemszczyzna - 
Werchrata - Hrebenne 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od 
80+075 do km 80+301  
w m. Siedliska 

0,226 10 239 
gm. 

Lubycza 
Królewska 

 
Tab. 38 Remont  nawierzchni dróg w 2008 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 
811 Sarnaki - 
Konstantynów - Biała 
Podlaska 

Remont nawierzchni od km 20+984 do km 
22+040 odc. Konstantynów - Biała Podlaska 1,056 390 719 gm. 

Konstantynów 

2. 
813 Międzyrzec Podlaski – 
Parczew – Ostrów 
Lubelski - Łęczna  

Remont nawierzchni od km 43+489 do km 
45+689 odc. w m. Kostry 2,200 891 284 gm. 

Milanów 

3. 
813 Międzyrzec Podlaski – 
Parczew – Ostrów 
Lubelski - Łęczna  

Remont nawierzchni od km 59+800 do km 
61+205 w m. Tyśmienica 1,405 595 582 gm. 

Parczew 

4. 815 Wisznice - Parczew - 
Siemień - Lubartów 

Remont nawierzchni od km 24+900 do km 
25+330 o dł. 0,430 km w m. Parczew 0,430 235 994 m. 

Parczew 

5. 815 Wisznice - Parczew - 
Siemień - Lubartów 

Remont nawierzchni od km 25+330 do km 
26+050 w m. Parczew 0,720 417 203 m. 

Parczew 

6. 

816 Terespol - Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa - 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin 

Remont nawierzchni od km 61+806 do km 
62+456 odc. w m. Włodawa  0,650 1 171 

316 
m. 

Włodawa 

7. 

816 Terespol - Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa - 
Dorohusk - Horodło – 
Zosin 

Remont nawierzchni od km 130+507 do km 
131+157 odc. w m. Dubienka 0,650 205 588 m. 

Dubienka 

8. 818 Przewłoka - Wyryki – 
Adampol 

Remont nawierzchni od km 15+478 do km 
16+630 odc. w m. Krzywowierzba 1,152 480 667 gm. 

Wyryki 

9. 
844 Chełm – Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów – 
gr. państwa  

Remont nawierzchni od km 23+375 do km 
26+975 odc. Chełm - Białopole 3,600 935 626 gm. Białopole, 

Żmudź 

10. 
844 Chełm – Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów – 
gr. państwa  

Remont nawierzchni od km 26+975 do km 
27+425 w m. Białopole 0,450 183 360 m. 

Białopole 

11. 843 Chełm – Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont nawierzchni od km 19+150 do km 
22+750 odc. Maciejów - Chełmiec 3,600 1 042 

296 

gm. 
Siennica 
Różana, 

Kraśniczyn 

12. 
832 Wola Rudzka - 
Poniatowa - Krężnica 
Okrągła 

Remont nawierzchni od km 5+575 do km 
6+000 w m. Poniatowa (ul. Młynki) 0,425 204 734 m. 

Poniatowa 

13. 833 Chodel – Kraśnik 

Remont nawierzchni od km 2+000 do km 
2+500, od km 14+500 do km 14+990 oraz 
od km 15+960 do km 16+370 na odc. 
Urzędów - Kraśnik 

1,400 523 491 
gm. 

Chodel, 
Urzędów 

 14. 
834 Bełżyce - Niedrzwica 
Duża - Bychawa - Stara 
Wieś III 

Remont nawierzchni od km 23+110 do km 
23+350 oraz od km 26+475 do km 26+665 
w m. Bychawa 

0,430 192 185 m. 
Bychawa 

15. 
834 Bełżyce - Niedrzwica 
Duża - Bychawa - Stara 
Wieś III 

Remont nawierzchni od km 23+350 do km 
25+100 odc. Strzyżewice - Bychawa 1,750 413 457 gm. 

Bychawa 

16. 842 Rudnik Szlachecki – 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 0+695 do km 
0+855 w m. Rudnik 0,160 65 804 gm. 

Wilkołaz 
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17. 
813 Międzyrzec Podlaski – 
Parczew – Ostrów 
Lubelski - Łęczna  

Remont nawierzchni od km 70+040 do km 
70+480 w m. Ostrów Lubelski 0,440 261 630 

m. 
Ostrów 

Lubelski 

18. 
807 Maciejowice - 
Sobolew - Żelechów – 
Łuków 

Remont nawierzchni od km 53+940 do km 
55+040 w m. Stanin 1,100 717 826 gm. 

Stanin 

19. 
807 Maciejowice - 
Sobolew - Żelechów – 
Łuków 

Remont nawierzchni od km 67+911 do km 
68+870 odc. w m. Łuków, ul. Żelechowska 0,959 730 940 gm. 

Łuków 

20. 854 Annopol - Kosin - 
Antoniów – Gorzyce 

Remont nawierzchni od km 13+095 do km 
14+273 odc. Borów - gr. województwa 1,178 433 277 gm. 

Annopol 

21. 

835 Lublin - Wysokie - 
Biłgoraj - Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga - 
Dynów - Grabownica 
Starzeńska 

Remont nawierzchni od km 97+700 do km 
100+045 w m. Markowicze 2,345 705 404 gm. 

Księżpol 

22. 842 Rudnik Szlachecki – 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 23+810 do km 
24+420 odc. Stara Wieś - Wysokie 0,610 104 633 gm. 

Zakrzew 

23. 842 Rudnik Szlachecki – 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 46+023 do km 
46+974 oraz od km 54+902 do km 56+398 
odc. Huta - Gorzków 

2,447 745 462 gm. 
Żółkiewka 

24. 
844 Chełm – Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów – 
gr. państwa  

Remont nawierzchni od km 50+200 do km 
51+808 odc. w m. Hrubieszów, ul. 
Żeromskiego 

1,608 1 285 
964 

m. 
Hrubieszów 

25. 
844 Chełm – Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów – 
gr. państwa  

Remont nawierzchni od km 53+789 do km 
53+891 o dł. 0,102 km w m. Hrubieszów 0,102 93 000 m. 

Hrubieszów 

26. 849 Zamość - Jacnia - 
Józefów - Wola Obszańska 

Remont nawierzchni od km 51+210 do km 
51+710 odc. w m. Łukowa 0,500 172 615 m. 

Łukowa 

27. 850 Tomaszów Lubelski - 
Józefówka – Alojzów 

Remont nawierzchni od km 14+270 do km 
14+830 odc. w m. Rachanie 0,560 273 183 m. 

Rachanie 

28. 850 Tomaszów Lubelski - 
Józefówka – Alojzów 

Remont nawierzchni od km 33+454 do 
34+204 w m. Lipowiec 0,750 395 055 gm. 

Tyszowce 

29. 853 Majdan Nowy -
Tomaszów Lubelski   

Remont nawierzchni od km 9+280 do km 
10+000 w m. Aleksandrów 0,720 423 999 m. 

Aleksandrów 

30. 853 Majdan Nowy -
Tomaszów Lubelski   

Remont nawierzchni od km 10+000 do km 
12+454 w m. Aleksandrów 2,454 1 312 

868 
m. 

Aleksandrów 

31. 853 Majdan Nowy -
Tomaszów Lubelski   

Remont nawierzchni od km 40+223 do km 
44+050 odc. Łasochy - Ulów 3,827 1 192 

072 

gm. 
Susiec, 

Tomaszów 
Lubelski 

32. 863 Kopki - Krzeszów - 
Tarnogród – Cieszanów 

Remont nawierzchni od km 33+140 do km 
33+640 w m. Tarnogród 0,500 191 650 m. 

Tarnogród 

33. 863 Kopki - Krzeszów - 
Tarnogród – Cieszanów 

Remont nawierzchni od km 33+640 do km 
33+877 w m. Tarnogród 0,237 85 000 m. 

Tarnogród 

34. 
877 Naklik - Leżajsk - 
Łańcut - Dylągówka – 
Szklary 

Remont nawierzchni od km 0+000 do km 
1+510 odc. m. Naklik - gr. Województwa 1,510 572 065 gm. 

Potok Górny 

 
Tab. 39 Regeneracja nawierzchni dróg w 2009 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość  
[zł] Lokalizacja 

1. 806 Łuków-
Międzyrzec Podlaski 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
19+450 do km 22+900 odc. Trzebieszów - 
Jelnica 

3,450 334 935 

gm. 
Trzebieszów, 
Miedzyrzec 

Podlaski 

2. 
813 Międzyrzec Podl. 
- Parczew - Ostrów 
Lub. - Łęczna  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
11+050 do km 12+480 odc. Międzyrzec 
Podlaski - Komarówka Podlaska 

1,430 136 676 gm. 
Drelów 

3. 818 Przewłoka - 
Wyryki - Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
10+478 do km 11+800 odc. w m. Kodeniec 1,322 80 607 gm. 

Dębowa Kłoda 
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4. 818 Przewłoka - 
Wyryki - Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
13+800 do km 15+478 odc. Kodeniec – 
Krzywowierzba  

1,678 106 620 gm. 
Dębowa Kłoda 

5. 818 Przewłoka - 
Wyryki – Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
26+214 do km 31+214 odc. Lubień – Wyryki 
Połud. 

5,000 306 936 gm. 
Wyryki 

6. 820 Sosnowica Dwór 
- Łęczna 

Regeneracja nawierzchni  na odcinku od km 
9+800 do km 10+800 w m. Orzechów Nowy 1,000 58 958 gm. 

Sosnowica 

7. 821 Klementynów - 
Ostrów Lubelski 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
0+003 do km 3+003 odc. Klementynów – kol. 
Tarło  

3,000 132 620 gm. 
Niedźwiada 

8. 
830 Lublin - 
Nałęczów – 
Bochotnica 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
17+450 do km 19+420 odc. Tomaszowice - 
Sadurki 

1,970 300 218 
gm. 

Jastków, 
Nałęczów 

9. 
830 Lublin - 
Nałęczów – 
Bochotnica 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
35+985 do km 38+550, odc. Celejów - 
Wierzchoniów  

2,565 193 832 
gm. 

Wąwolnica, 
Kazimierz Dolny 

10. 

835 Lublin - Wysokie 
- Biłgoraj - Sieniawa 
- Przeworsk - 
Kańczuga - Dynów - 
Grabownica 
Starzeńska 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
29+900 km 34+500 odc. Lublin- Wysokie 4,600 773 761 gm. 

Krzczonów 

11. 
837 Piaski - 
Żółkiewka Wieś - 
Nielisz – Sitaniec 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
14+377 do km 18+087 odc. Częstoborowice - 
Bazar 

3,710 212 470 gm. 
Rybczewice 

12. 854 Annopol - Kosin 
- Antoniów - Gorzyce 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
2+500 do km 4+400 odc. Kolonia Opoka – 
Wymysłów  

1,900 181 902 gm. 
Annopol 

13. 
850 Tomaszów 
Lubelski - Józefówka 
- Alojzów  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
37+565 do km 41+014 odc. Adelina - Terebiń 3,449 261 095 gm. 

Werbkowice 

14. 
850 Tomaszów 
Lubelski - Józefówka 
- Alojzów  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km  
41+014 do km 42+114 odc. Adelina - Terebiń 1,100 47 000 gm. 

Werbkowice 

15. 

858 Zarzecze - 
Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
66+460 do km 69+480 odc. Zwierzyniec –
Żurawnica 

3,020 188 095 m. i gm. 
Zwierzyniec 

 
Tab. 40 Remont nawierzchni dróg w 2009 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 698 Siedlce - Łosice - 
Konstantynów - Terespol 

Remont nawierzchni od km 53+880 do km 
57+240 odc. od gr. woj. do skrzyżowania z 
drogą  woj. Nr 811  

3,360 2 204 
100 

gm. 
Konstantynów 

2. 
811 Sarnaki - 
Konstantynów - Biała 
Podlaska 

Remont nawierzchni od km 22+040 do km 
23+500 oraz od km 30+270 do km 31 +600 
odc. Konstantynów – Biała Podl.   

2,790 1 782 
198 

gm. 
Konstantynów, 
Leśna Podlaska, 
Biała Podlaska. 

3. 
813 Międzyrzec Podl. - 
Parczew - Ostrów Lub. - 
Łęczna  

Remont nawierzchni na odcinku od km 
50+322 do km 50+780 odc. w m. Parczew 0,458 359 708 gm. 

Parczew 

4. 815 Wisznice - Parczew - 
Siemień - Lubartów  

Remont nawierzchni od km 22+900 do km 
24+900 odc. Przewłoka – Parczew  2,000 791 090 gm. 

Parczew 

5. 

812 Biała Podlaska - 
Wisznice - Włodawa - 
Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 133+900 do km 
135+426 oraz od km 144+333 do km 
145+561 odc. Rejowiec - Krasnystaw 

2,754 657 240 
gm. 

Chełm, 
Krasnystaw 
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6. 

816 Terespol - Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa - 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin 

Remont nawierzchni od km 59+300 do km 
60+115, odc. Suszno – Włodawa   0,815 295 599 gm. 

Włodawa 

7. 

816 Terespol - Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa - 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin 

Remont nawierzchni od km 79+360 do km 
81+060 odc. Wołczyny – Zbereże   1,700 344 561 gm. 

Wola Uhruska           

8. 819 Parczew - Kołacze - 
Łowcza - Wola Uhruska 

Remont nawierzchni od km 36+100 do km 
37+000 w m. Stary Brus 0,900 849 663 gm. 

Stary Brus 

9. 819 Parczew - Kołacze - 
Łowcza - Wola Uhruska 

Remont nawierzchni od km 55+445 do km 
57+045 odc. Rudka Łowiecka - Borowa 1,600 314 980 gm. 

Hańsk 

10. 841 Cyców - Wierzbica - 
Staw 

Remont nawierzchni  od km 9+400 do km 
15+500 odc. Busówno - Wierzbica  6,100 2 746 

059 
gm. 

Wierzbica 

11. 846 Małochwiej Duży-
Wojsławice-Teratyn 

Remont nawierzchni od km 27+915 do km 
28+315 oraz od km 38+445 do km 40+345 
odc. Wojsławice - Jarosławiec 

2,300 1 020 
150 

gm. 
Wojsławice, 

Uchanie 

12. 843 Chełm - Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont nawierzchni od km 22+750 do km 
23+140 w m. Chełmiec 0,390 123 624 gm. 

Kraśniczyn 

13. 738 Nowe Słowiki - Góra 
Puławska 

Remont nawierzchni od km 20+650 do km 
21+710 odc. Kowale - Bronowice 1,060 589 905 gm. 

Puławy 

14. 738 Nowe Słowiki – Góra 
Puławska  

Remont nawierzchni od km 22+235 do km 
23+825 odc. Bronowice - Jaroszyn 1,590 842 873 gm. 

Puławy 

15. 
741 Bronowice Łęka - rz. 
Wisła - Wólka Gołębska - 
droga Nr 801 

Remont nawierzchni od km 0+000 do km 
1+670 odc. Bronowice – Łęka  1,670 662 312 m. 

Puławy 

16. 
747 Iłża - Lipsko – Solec 
n. Wisłą -Opole Lubelskie  
– Bełżyce – Konopnica 

Remont nawierzchni od km 67+350 do km 
67+700 odc. Chodel – Bełżyce  0,350 312 015 gm. 

Chodel 

17. 
801 Warszawa - Karczew -
Wilga - Maciejowice - 
Dęblin - Puławy  

Remont nawierzchni od km 102+645 do km 
103+845 odc. Stężyca - Dęblin 1,200 816 124 gm. 

Puławy 

18. 809 Lublin - Krasienin - 
Kierzkówka - Przytoczno 

Remont nawierzchni od km 12+235 do km 
13+235 odc. Krasienin – Starościn  1,000 358 506 gm. 

Niemce 

19. 
824 Żyrzyn - Puławy - 
Opole Lubelskie - Józefów 
- Annopol  

Remont nawierzchni od km 12+054 do km 
12+513 odc. w m. Puławy, ul.  Zielona 0,459 988 082 m. 

Puławy 

20. 
824 Żyrzyn - Puławy - 
Opole Lubelskie - Józefów 
- Annopol 

Remont nawierzchni od km 42+600 do km 
44+330 odc. Wola Rudzka – Opole 
Lubelskie  

1,730 1 375 
546 

gm. 
Opole 

Lubelskie 

21. 827 Sadurki - Bełżyce 
Remont nawierzchni od km 5+330 do km 
9+990 oraz od km 11+000 do km 11+834  
odc. Wojciechów - Bełżyce 

5,494 1 866 
758 

gm. 
Wojciechów, 

m. 
Bełżyce 

22. 827 Sadurki - Bełżyce Remont nawierzchni od km 9+990 do km 
10+490 odc. Wojciechów – Bełżyce  0,500 63 744 gm. 

Bełżyce 

23. 828 Garbów - Krasienin - 
Niemce - Jawidz 

Remont nawierzchni od km 19+050 do km 
20+035 odc. w m. Niemce  0,985 405 251 gm. 

Niemce 

24. 830 Lublin - Nałęczów - 
Bochotnica 

Remont nawierzchni od km 21+745 do km 
22+510 odc. w m. Nałęczów  0,765 655 367 m. 

Nałęczów 

25. 830 Lublin - Nałęczów - 
Bochotnica 

Remont nawierzchni od km 3+956 do km 
4+750 odc. Lublin - Tomaszowice 0,794 260 917 gm. 

Jastków 

26. 
834 Bełżyce - Niedrzwica 
Duża - Bychawa - Stara 
Wieś III 

Remont nawierzchni od km 18+200 do km 
20+300 odc. Strzyżewice – Pawłów 2,100 791 012 gm. 

Strzyżewice 

27. 
834 Bełżyce - Niedrzwica 
Duża - Bychawa - Stara 
Wieś III 

Remont nawierzchni od km 21+310 do km 
23+110 odc. Pawłów - Bychawa 1,800 759 518 gm. 

Bychawa 

28. 837 Piaski - Żółkiewka 
Wieś - Nielisz - Sitaniec 

Remont nawierzchni od km 0+000 do km 
0+910 tj. od ul. Lubelskiej do ul. 
Gardzienickiej w m. Piaski 

0,910 231 022 m. 
Piaski 
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29. 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 0+070 do km 
0+695, od km 0+855 do km 3+000 odc. 
Rudnik Szlachecki – Stara Wieś  

2,770 1 985 
646 

gm. 
Wilkołaz 

30. 803 Siedlce - Stoczek 
Łukowski 

Remont nawierzchni od km 39+870 do km 
40+626,5 w m. Stoczek Łukowski  0,757 669 701 

gm. 
Stoczek 
Łukowski 

31. 806 Łuków - Międzyrzec 
Podlaski 

Remont nawierzchni od km 1+918 do km 
3+070 odc. w m. Łuków 1,152 932 598 gm. 

Łuków 

32. 
824 Żyrzyn - Pulawy - 
Opole Lubelskie - Józefów 
- Annopol  

Remont nawierzchni od km 73+888 do km 
75+108 w m. Świeciechów   1,220 1 967 

588 
gm. 

Annopol 

33. 

835 Lublin-Wysokie-
Biłgoraj-Sieniawa-
Przeworsk-Kańczuga-
Dynów-Grabownica 
Starzeńska 

Remont nawierzchni od km 104+100 do km 
107+600 odc. Płusy - Tarnogród  3,500 2 425 

417 

gm. 
Księżpol, 
Tarnogród 

34. 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 31+317 do km 
36+140 oraz od km 52+390 do km 53+290 
odc. Wysokie - Krasnystaw 

5,723 1 055 
460 

gm. 
Wysokie, 
Żółkiewka, 
Gorzków 

35. 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 41+075 do km 
42+375 odc. m. Średnia Wieś 1,300 561 330 gm. 

Żółkiewka,  

36. 843 Chełm - Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont nawierzchni od km 50+152 do km 
50+694 odc. Borowina Sitaniecka - Łapiguz 0,542 232 437 gm. 

Zamość 

37. 
844 Chełm - Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów - 
granica państwa 

Remont nawierzchni od km 52+085 do km 
52+600 oraz od km 53+479 do km 53+789 i 
od km 55+405 do km 55+905 odc. w m. 
Hrubieszów  

1,325 1 233 
752 

m. 
Hrubieszów 

38. 846 Małochwiej Duży-
Wojsławice-Teratyn 

Remont nawierzchni od km 41+785 do km 
42+235  odc. Odletajka - Teratyn 0,450 215 000 gm. 

Uchanie 

39. 849 Zamość - Jacnia - 
Józefów - Wola Obszańska 

Remont nawierzchni od km 2+937 do km 
7+970 odc. Skokówka - Żdanówek  5,033 2 453 

955 
gm. 

Zamość 

40. 850 Tomaszów Lubelski - 
Józefówka - Alojzów 

Remont nawierzchni od km 34+204 do km 
36+579 odc. Lipowiec - Adelina  2,375 1 118 

503 

gm. 
Mircze, 

Werbkowice 

41. 853 Nowy Majdan - 
Tomaszów Lubelski 

Remont nawierzchni od km 8+235 do km 
9+280 w m. Aleksandrów 1,045 673 661 gm. 

Aleksandrów 

42. 853 Nowy Majdan - 
Tomaszów Lubelski 

Remont nawierzchni od km 24+085 do km 
25+085 w m. Józefów 1,000 397 678 m. 

Józefów 

43. 
858 Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont nawierzchni od km 32+464 do km 
33+168 odc. pomiędzy gr. województwa  0,704 568 562 gm. 

Biłgoraj 

44. 
858 Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont nawierzchni od km 37+400 do km 
38+200 w m. Sól 0,800 567 921 gm. 

Biłgoraj 

45. 
858 Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont nawierzchni od km 44+870 do km 
45+310 w m. Biłgoraj (ul. Krzeszowska) 0,440 283 706 m. 

Biłgoraj 

 
Tab. 41 Regeneracja nawierzchni dróg w 2010 r. 

Lp. Nr i nazwa 
drogi Nazwa zadania 

Zakres 
rzeczowy 

[km] 

Wartość     
[zł] Lokalizacja 

1. 

816 Terespol –
Włodawa – 
Dorohusk – 
Zosin  
 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 11+300 
do km 14+900 odc. Kostomłoty - Kodeń 3,600 132 163 gm. 

Kodeń 

2. 813 Międzyrzec Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 62+000 5,000 228 911 gm. 
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Podlaski – 
Parczew – 
Ostrów Lub. - 
Łęczna 

do km 67+000 odc. Tyśmienica - Babianka Parczew; 
Ostrów 

3. 
818 Przewłoka – 
Wyryki - 
Adampol 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 18+452 
do km 23+560 oraz od  km 23+902 do km 26+214 
odc. Krzywowierzba – Lubień. 

7,420 808 647 gm. 
Wyryki 

4. 820 Sosnowica 
Dwór - Łęczna 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 0+100 
do km 6+000 odc. Sosnowica – Orzechów Stary 5,900 262 422 gm. 

Sosnowica 

5. 820 Sosnowica 
Dwór - Łęczna 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 10+800 
do km 14+360 odc. Orzechów Nowy - Piaseczno 3,560 167 626 

gm. 
Sosnowica, 

Ludwin 

6. 

813 Międzyrzec 
Podlaski – 
Parczew – 
Ostrów Lub. - 
Łęczna 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 67+000 
do km 70+040 odc, Babianka - Ostrów Lub.  3,040 118 887 gm. i m. 

Ostrów Lubelski 

7. 
828 Garbów – 
Krasienin – 
Niemce - Jawidz  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 3+783 
do km 6+783 odc. Piotrowice - Krasienin 3,000 775 192 

gm. 
Garbów, 
Niemce 

8. 
830 Lublin -
Nałęczów – 
Bochotnica  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 26+500 
do km 28+200 odc. Łąki - Wąwolnica 1,700 169 487 gm. 

Wąwolnica 

9. 854 Annopol – 
Kosin – Gorzyce  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 4+400 
do km 7+000 odc. Kolonia Opoka – Wymysłów  2,600 265 808 gm. 

Annopol 

10. 

844 Chełm - 
Hrubieszów – 
Dołhobyczów – 
gr. państwa  

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 54+807 
do km 55+377 oraz od km 55+905 do km 60+335 
odc. Hrubieszów – Czerniczyn   

5,000 306 546 m. i gm. 
Hrubieszów 

11. 852 Józefówka - 
Witków 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 0+000 
do km 3+200 odc. Józefówka - Grodosławice 3,200 250 611 gm. 

Rachanie 

 
Tab. 42 Remont nawierzchni dróg w 2010 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość  
[zł] Lokalizacja 

1. 698 Siedlce - Łosice - 
Konstantynów - Terespol 

Remont nawierzchni od km 94+980 do km 
96+620 odc.Kukuryki - Lechuty Małe 1,640 852 470 gm. 

Terespol 

2 
811 Sarnaki - 
Konstantynów - Biała 
Podlaska 

Remont nawierzchni od km 23+500 do km 
26+118 odc. Komarno - Komarno Kol. 2,618 1 595 

326 
gm. 

Konstantynów 

3 
813 Międzyrzec Podl. - 
Parczew - Ostrów Lub. - 
Łęczna  

Remont nawierzchni od km 27+800 do km 
30+320 odc. w m. Komarówka 2,520 935 699 gm. 

Komarówka 

4. 
813 Międzyrzec Podl. - 
Parczew - Ostrów Lub. - 
Łęczna  

Remont nawierzchni od km 0+084 do km 
0+850 odc. w Międzyrzecu Podlaskim 0,766 246 623 

gm. i m. 
Międzyrzec 

Podlaski 

5. 

816 Terespol - Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa - 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin 

Remont nawierzchni od km 24+100 do km 
26+100 odc. Kodeń - Szostaki 2,000 797 863 gm. 

Kodeń 

6. 

812 Biała Podlaska - 
Wisznice - Włodawa - 
Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 122+146 do km 
122+646 odc. Chełm – Rudka, od km 
136+014 do km 136+614 odc. Rejowiec - 
Kobyle oraz od km 141+992 do km 
144+333 odc. Krupe – Kasjan 

3,441 1 608 
122 

Chełm, 
Rejowiec, 

Krasnystaw 

7. 

812 Biała Podlaska - 
Wisznice - Włodawa - 
Chełm - Rejowiec - 
Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 75+700 do km 
78+750 odc. Włodawa (rondo) – most na rz. 
Włodawka 

3,050 1 294 
446 

m. 
Włodawa 
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8. 

816 Terespol - Kodeń - 
Sławatycze - Włodawa - 
Dorohusk - Horodło - 
Zosin 

Remont nawierzchni od km 81+060 do km 
85+110 odc. w m. Zbereże   4,050 1 499 

943 
gm. 

Wola Uhruska 

9. 
839 Cyców - Siedliszcze - 
Marynin - Pawłów - 
Rejowiec 

Remont nawierzchni od km 13+600 do km 
15+820 odc. Siedliszcze - dr krajowa Nr 12 2,220 1 384 

496 
gm. 

Siedliszcze 

10. 841 Cyców - Wierzbica - 
Staw 

Remont nawierzchni od km 15+500 do km 
20+000 odc. Pniówno - Kamienna Góra 4,500 1 995 

103 
gm. 

Wierzbica 

11. 846 Małochwiej Duży-
Wojsławice-Teratyn 

Remont nawierzchni od km 26+960 do km 
27+460 odc. w m. Wojsławice  0,500 200 000 gm. 

Wojsławice  

12. 738 Nowe Słowiki - Góra 
Puławska 

Remont nawierzchni od km 17+340 do km 
17+460 odc. od gr. województwa 
w m. Opatkowice 

0,120 100 329 gm. 
Puławy 

13. 
747 Iłża - Lipsko – Solec n. 
Wisłą -Opole Lubelskie  – 
Bełżyce – Konopnica 

Remont nawierzchni od km 53+229,5 do km 
53+740 odc. w m. Opole Lubelskie, ul. 
Józefowska 

0,511 520 613 gm. 
Opole 

14. 
801 Warszawa-Karczew-
Wilga-Maciejowice-
Dęblin-Puławy 

Remont nawierzchni na odcinku od km 
97+000 do km 99+960 w m. Stężyca 2,960 1 592 

282 

gm. 
Stężyca, 

m. 
Dęblin 

15. 809 Lublin - Krasienin - 
Kierzkówka - Przytoczno 

Remont nawierzchni od km 10+693 do km 
12+025 odc. w m. Krasienin 1,332 501 829 gm. 

Niemce 

16. 809 Lublin - Krasienin - 
Kierzkówka - Przytoczno 

Remont nawierzchni od km 15+232 do km 
19+000 odc. Krasienin - Starościn 3,768 1 383 

777 

gm. 
Niemce, 

Kamionka 

17. 
824 Żyrzyn - Puławy - 
Opole Lubelskie - Józefów 
- Annopol  

Remont nawierzchni od km 15+447 do km 
16+575 oraz od km 16+631 do km 17+000 
odc. w m. Puławy, ul Włostowicka  

1,497 3 228 
652 

m. 
Puławy, 

gm. 
Kazimierz 

18. 828 Garbów - Krasienin - 
Niemce - Jawidz 

Remont nawierzchni od km 6+783 do km 
8+275 odc. w m. Krasienin  1,492 685 942 gm. 

Niemce 

19. 829 Łucka – Łęczna - 
Biskupice 

Remont nawierzchni od km 12+482 do km 
14+985 odc. Spiczyn - Kijany 2,503 1 985 

634 
gm. 

Spiczyn 

20. 829 Łucka – Łęczna - 
Biskupice 

Remont nawierzchni od km 33+350 do km 
34+130 odc. Milejów – Jaszczów  0,780 423 330 gm. 

Milejów 

21. 
834 Bełżyce – Niedżwica 
Duża – Bychawa – Stara 
Wieś 

Remont zatoki autobusowej i nawierzchni 
od km 17+500 do km 18+200 oraz od km 
20+300 do km 21+310 odc. Strzyżewice –  
Pawłów 

1,710 736 024 gm. 
Strzyżewice 

22. 836 Bychawa – kol. 
Kębłów  

Remont nawierzchni od km 0+003 do km 
0+423 odc. w m. Bychawa 0,420 157 517 m. 

Bychawa 

23. 836 Bychawa – kol. 
Kębłów  

Remont nawierzchni od km 5+900 do km 
7+900 odc. Osowa - Piotrków 2,000 1 622 

497 
gm. 

Jabłonna 

24. 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 3+000 do km 
5+200 odc. Rudnik – Zakrzówek  2,200 1 600 

775 
gm. 

Zakrzówek 

25. 803 Siedlce - Stoczek 
Łukowski 

Remont nawierzchni od km 38+988 do km 
39+870 odc. Wólka Poznańska - Stoczek 
Łukowski 

0,882 676 966 gm. 
Stoczek 

26. 806 Łuków - Międzyrzec 
Podlaski 

Remont nawierzchni od 3+070 do km 
5+340 odc. w m. Karwacz 2,270 1 491 

396 

gm. 
Łuków, 

Trzebieszów 

27. 854 Annopol - Kosin - 
Gorzyce 

Remont nawierzchni od km 9+200 do km 
10+120 oraz od km 10+765 do km 13+095 
odc. w m. Borów 

3,250 1 683 
364 

gm. 
Annopol 

28. 

835 Lublin-Wysokie-
Biłgoraj-Sieniawa-
Przeworsk-Kańczuga-
Dynów-Grabownica 
Starzeńska 

Remont nawierzchni od km 111+300 do km 
112+800 odc. Luchów Dolny – skrzyż z dr. 
powiatową nr 2958L 

1,500 987 406 gm. 
Tarnogród 

29. 837 Piaski - Żółkiewka - 
Nielisz - Sitaniec 

Remont nawierzchni od km 28+000 do km 
28+534 w m. Żółkiewka 0,534 570 034 gm. 

Żółkiewka 
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30. 842 Rudnik Szlachecki - 
Wysokie - Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 42+375 do km 
46+022 odc. Średnia Wieś - Olchowiec 3,647 1 836 

593 
gm. 

Żółkiewka 

31. 843 Chełm - Kraśniczyn - 
Zamość 

Remont nawierzchni od km 36+450 do km 
37+450 odc. w m. Skierbieszów 1,000 419 607 gm. 

Skierbieszów 

32. 
844 Chełm - Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów - 
granica państwa 

Remont nawierzchni od km 44+480 do km 
46+150 odc. Janki - Moniatycze  1,670 898 000 gm. 

Hrubieszów 

33. 
844 Chełm - Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów - 
granica państwa 

Remont nawierzchni od km 68+440 do km 
70+840 w m. Mircze 2,400 1 186 

507 
gm. 

Mircze 

34. 
844 Chełm - Hrubieszów - 
Witków - Dołhobyczów - 
granica państwa 

Remont nawierzchni od km 85+200 do km 
85+975 w m. Dołhobyczów 0,775 322 080 gm. 

Dołhobyczów 

35. 848 Tarnawa Mała – 
Szczebrzeszyn  

Remont nawierzchni od km 4+900 do km 
7+400 odc. Turobin - Czernięcin 2,500 565 921 gm. 

Turobin 

36. 849 Zamość - Jacnia - 
Józefów - Wola Obszańska 

Remont nawierzchni od km 53+050 do km 
54+050 odc. Łukowa - Babice 1,000 788 511 gm. 

Łukowa 

37. 850 Tomaszów Lubelski - 
Józefówka - Alojzów 

Remont nawierzchni od km 10+562 do km 
12+862 odc. Werechanie - Józefówka 2,300 679 867 gm. 

Rachanie 

38. 850 Tomaszów Lubelski - 
Józefówka - Alojzów 

Remont nawierzchni od km 29+467 do km 
31+467 odc. w  m. Tyszowce,  2,000 951 600 m. 

Tyszowce 

39. 853 Nowy Majdan - 
Tomaszów Lubelski 

Remont nawierzchni od km 6+235 do km 
8+235 odc. w  m. Aleksandrów 2,000 1 182 

572 
gm. 

Aleksandrów 

40. 853 Nowy Majdan - 
Tomaszów Lubelski 

Remont nawierzchni od km 44+510 do km 
47+510 odc. Pasieki - Rogóźno  3,000 1 540 

785 
gm. 

Tomaszów 

41. 
858 Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont nawierzchni od km 44+619 do km 
44+870 w m. Biłgoraj 0,251 346 605 m. 

Biłgoraj  

42. 
858 Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont nawierzchni od km 52+900 do km 
55+200  2,300 1 468 

929 

gm. 
Biłgoraj, 
Tereszpol 

43. 863 Kopki – Krzeszów – 
Tarnogród – Cieszanów  

Remont nawierzchni od km 31+340 do km 
33+140 odc. Bukowina - Tarnogród 1,800 1 093 

995 
gm. i m. 

Tarnogród 

44. 867 Siedliska - Hrebenne Remont nawierzchni od km 79+190 do km 
80+470 w m. Siedliska  1,280 633 578 

gm. 
Lubycza 

Królewska 

45. 846 Małochwiej Duży-
Wojsławice-Teratyn 

Remont nawierzchni od km 42+231 do km 
42+549 odc. Odletajka - Teratyn 0,318 127 570 gm. 

Uchanie 
 
Tab. 43 Regeneracja nawierzchni dróg w 2011 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
Zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 

813 Międzyrzec 
Podl. - Parczew - 
Ostrów Lub. - 
Łęczna  

Regeneracja nawierzchni od km 6+550 do km 
7+300,  
od km 9+300 do km 11+050 oraz od km 13+600 
do km 18+600 odc. Zahajki – kol Drelów 

7,500 360 445 gm. 
Drelów 

2. 

813 Międzyrzec 
Podl. - Parczew - 
Ostrów Lub. - 
Łęczna  

Regeneracja nawierzchni od km 51+633 do km 
58+989 odc. Parczew – Buradów oraz od km 
88+100 do km 93+000 odc. Zezulin – Łęczna  

12,256 556 836 

m. i gm. 
Parczew, 

gm. 
Ludwin, 
Łęczna 

3. 

813 Międzyrzec 
Podl. - Parczew - 
Ostrów Lub. - 
Łęczna  

Regeneracja nawierzchni od km 5+940 do km 
6+550, od km 7+300 do km 7+400 oraz od km 
18+600 do km 19+600 odc. Międzyrzec Podlaski 
- Zahajki 

1,710 68 141 

m. 
Międzyrzec 

Podlaski, 
 gm. Drelów 

4. 

816 Terespol - 
Kodeń - Sławatycze 
- Włodawa - 
Dorohusk - Horodło 
- Zosin 

Regeneracja nawierzchni od km 52+975 do km 
59+315 odc. Różanka – Włodawa  6,340 1 539 

011 
gm. 

Włodawa 
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5. 818 Przewłoka - 
Wyryki - Adampol 

Regeneracja nawierzchni od km 16+670 do km 
18+452 odc. w m. Krzywowierzba 1,782 490 302 gm. 

Wyryki 

6. 820 Sosnowica Dwór 
- Łęczna 

Regeneracja nawierzchni od km 6+000 do km 
9+800 odc. Orzechów Stary - Orzechów Nowy 3,800 158 590 gm. 

Sosnowica 

7. 
846 Małochwiej 
Duży - Wojsławice - 
Teratyn 

Regeneracja nawierzchni  od km 28+960 do km 
31+760 odc. Wojsławice - Uchanie  2,800 288 388 

gm. 
Wojsławice, 

Uchanie 

8. 

834 Bełżyce - 
Niedrzwica Duża - 
Bychawa - Stara 
Wieś III 

Regeneracja nawierzchni od km 13+100 do km 
14+000 oraz od km 15+400 do km 17+500 odc. w 
m. Niedrzwica Duża - Strzyżewice 

3,000 808 848 
gm. 

Niedrzwica, 
Strzyżewice 

9. 
854 Annopol - Kosin 
- Antoniów - 
Gorzyce 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
7+000 do km 9+200 odc. Wymysłów - Kosin 2,200 391 991 gm. 

Annopol 

10. 
852 Józefówka - 
Nowosiółki - 
Witków 

Regeneracja nawierzchni  od km 13+230 do km 
15+740 odc. Łaszczów - Żulice 2,510 222 162 gm. 

Łaszczów 

11. 

858 Zarzecze - 
Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Regeneracja nawierzchni na odcinku od km 
69+440 do km 72+640 odc. Żurawnica  – Brody 
Małe  

3,200 972 347 gm. 
Zwierzyniec, 

 
Tab. 44 Remont nawierzchni dróg w 2011 r. 

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa zadania 
zakres 

rzeczowy 
[km] 

Wartość 
zadania 

[zł] 
Lokalizacja 

1. 

816 Terespol - Kodeń 
- Sławatycze - 
Włodawa - Dorohusk 
- Horodło - Zosin 

Remont nawierzchni od km 31+300 do km 
34+110 
w m. Liszna 

2,810 2 611 
342 

gm. 
Sławatycze 

2. 
839 Cyców - 
Siedliszcze - Marynin 
- Pawłów - Rejowiec 

Remont nawierzchni od km 13+600 do km 
15+820  
odc. Siedliszcze - dr. kraj. Nr 12   

2,220 546 493 gm. 
Siedliszcze 

3. 841 Cyców - 
Wierzbica - Staw 

Remont nawierzchni od km 2+650 do km 
5+400 na odc. Cyców - Cyców Kol. oraz od km 
20+000 do km 21+000 na odc. Kamienna Góra 
- Ochoża 

3,750 1 994 
452 

gm. 
Cyców, 

Wierzbica 

4. 
824 Żyrzyn - Puławy 
- Opole Lubelskie - 
Józefów - Annopol 

Remont nawierzchni od km 18+400 do km 
20+893,80 
odc. Parchatka - Bochotnica 

2,4938 2 875 
562 

gm. 
Kazimierz 

5. 
830 Lublin – 
Nałęczów - 
Bochotnica 

Remont nawierzchni od km 38+000 do km 
41+813  
odc. Celejów – Bochotnica  

3,813 3 160 
510 

gm. 
Kazimierz 

6. 
830 Lublin – 
Nałęczów - 
Bochotnica 

Remont nawierzchni od km 22+510 do km 
24+470 
odc. w m. Nałęczów 

1,960 2 316 
460 

m. 
Nałęczów 

7. 
830 Lublin – 
Nałęczów - 
Bochotnica 

Remont nawierzchni od km 24+470 do km 
28+000 
odc. Nałęczów - Wąwolnica 

3,530 4 223 
760 

m. 
Nałęczów, 
Wąwolnica 

8. 
830 Lublin – 
Nałęczów - 
Bochotnica 

Remont nawierzchni od km 28+000 do km 
29+630  
odc. w m. Wąwolnica 

1,630 1 523 
575 

gm. 
Wąwolnica 

9. 

834 Bełżyce - 
Niedrzwica Duża - 
Bychawa - Stara 
Wieś III 

Remont nawierzchni od km 25+080 do km 
25+380  
w m. Bychawa 

0,300 146 621 m. 
Bychawa 

10. 
807 Maciejowice - 
Sobolew - Żelechów - 
Łuków 

Remont nawierzchni od km 55+025 do km 
57+515 
odc. Stanin - Tuchowicz 

2,490 2 474 
873 

gm. 
Stanin 

11. 808 Łuków - 
Serokola - Kock 

Remont skrzyżowania drogi krajowej  Nr 63 z 
drogą wojewódzką Nr 808  w m. Łuków 

1 
skrzyżowanie 115 576 m. 

Łuków 



Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2020 

85 

12. 
842 Rudnik 
Szlachecki - Wysokie 
- Krasnystaw 

Remont nawierzchni od km 54+240 do km 
54+902 
odc. w m. Gorzków 

0,662 246 974 gm. 
Gorzków 

13. 852 Józefówka - 
Nowosiółki - Witków 

Remont nawierzchni od km 28+775 do km 
29+650 
odc. w m. Poturzyn 

0,875 662 438 gm. 
Telatyn 

14. 

858 Zarzecze - 
Biłgoraj - 
Zwierzyniec - 
Szczebrzeszyn 

Remont nawierzchni od km 44+367 do km 
44+619 oraz remont chodnika od km 44+231 
do km 44+404 w m. Biłgoraj, ul. Krzeszowska 

0,252 289 305 m. 
Biłgoraj 

15. 
850 Tomaszów 
Lubelski - Józefówka 
- Alojzów 

Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 
850 z drogą powiatową Nr L 3429 w km 
36+760 w m. Adelina 

1 
skrzyżowanie 135 953 gm. 

Werbkowice 
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6.3. Mapy z lokalizacją inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach RPO WL i PO RPW 
2007-2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys. 27 Inwestycje współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
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Rys. 28 Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej na lata 2007-2013 
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7. CELE I ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU SIECI 

Podstawą prawną sporządzenia planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich stanowi ustawa z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115). 

Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-2020 będzie 
stanowił propozycję ukierunkowania decydentów na możliwość podejmowania decyzji w oparciu  
o działania systemowe, zmierzające do wprowadzenia do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach 
wojewódzkich województwa lubelskiego obejmujących budowę,  przebudowę, rozbudowę oraz 
roboty utrzymaniowe  na tych drogach, w korelacji z podstawowymi  wskaźnikami funkcjonalno-
eksploatacyjnymi ustalonymi dla dróg publicznych, tj: 
• oceną stanu technicznego dróg, 
• bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
• pomiarem natężenia ruchu drogowego wg SDR 2010 r, 
• ustaloną dla sieci dróg wojewódzkich funkcją poszczególnych dróg. 

Konieczność zdynamizowania w latach następnych  rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny 
wymusza w sposób bezpośredni rozwój infrastruktury drogowej gdyż stan tej infrastruktury jest 
kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny danego regionu, jest również jednym  
z najważniejszych kryteriów oceny poziomu jego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Szczególne położenie Lubelszczyzny aby w pełni było wykorzystane wymusza konieczność 
znacznej poprawy infrastruktury drogowej (sieci dróg wojewódzkich), która pozwoli na sprawny 
 i bezpieczny dojazd do sąsiednich regionów, poprawi dostęp do sieci dróg krajowych jak i poprawi 
dostęp do wschodniej granicy Unii Europejskiej.  

Z chwilą wprowadzenia nowego podziału administracyjnego Kraju - Województwo Lubelskie 
ściśle współpracuje z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji szeregu zadań na drogach 
wojewódzkich, mających duże znaczenie dla społeczności lokalnych. Były to głównie zadania 
obejmujące swoim zakresem: budowę i remonty chodników, budowę zatok autobusowych.   

 Opisany w pkt. 4 stan techniczny dróg wojewódzkich, konieczność dostosowania tych dróg do 
zwiększających się wymogów ruchowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  stało się 
powodem do określenia celu ogólnego dla rozwoju sieci drogowej w latach 2012 – 2020.  

7.1. Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach 
wojewódzkich województwa lubelskiego – na lata 2012 – 2020. 

Głównym zadaniem infrastruktury drogowej w tym sieci dróg wojewódzkich, jest zapewnienie 
rozwoju nowoczesnego i efektywnego systemu transportowego, który umożliwi intensyfikację 
działalności gospodarczej oraz spowoduje zapewnienie odpowiedniej dostępności zewnętrznej  
i wewnętrznej województwa lubelskiego. Istotne znaczenie w poprawie dostępności wewnętrznej i 
zewnętrznej województwa lubelskiego jest konieczność dostosowania istniejącej sieci dróg 
wojewódzkich do parametrów technicznych i użytkowych wynikających z uregulowań prawnych  
w tym zakresie, tj.: (rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
– Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z poźn. zm.)  



Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2020 

89 

Ocenia się, że realizacja projektów drogowych obejmująca budowę rozbudowę  
i przebudowę dróg wojewódzkich pośrednio przyczyni się do rozwiązywania zidentyfikowanych już 
problemów społeczno gospodarczych. W trakcie ich realizacji tworzone są miejsca pracy, również 
dla okolicznych mieszkańców oraz miejscowych firm budowlanych (jako wykonawców lub 
podwykonawców robót budowlanych). W dalszej perspektywie efekt wykonania tych inwestycji 
może stać się bodźcem dla rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. 

Temu celowi służyć będą planowane na drogach wojewódzkich, zadania inwestycyjne  
przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2020. 

 W nowej edycji zadań planowanych do realizacji w latach następnych, ujęto zadania 
inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w oparciu o przyjętą 
przez Sejmik Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XVIII/235/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. 
„Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubelskiego na lata 2012 – 2029”.  

Zamierzone do realizacji zadania na drogach wojewódzkich zostały wyszczególnione  
w załączonym wyciągu z Wykazu Planowanych i Realizowanych Wieloletnich Przedsięwzięć. 
(Załącznik Nr 1). 

Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020. 

W ramach planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich  
w następnym okresie alokacji środków finansowych pochodzących z UE, zaproponowane zostały 
działania w tym obszarze, które umożliwią  wykorzystanie istniejących na terenie województwa 
potencjałów. Opracowany na lata następne Program może zapewnić dojście do zrównoważonego 
rozwoju województwa jak i poprawę jego spójności terytorialnej. 

Opracowując niniejszy program założono, że w następnej perspektywie finansowej na lata 
2014 – 2020 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej co najmniej kwotę 68 mld euro, tj. kwotę , 
którą otrzymaliśmy do wydatkowania w okresie 2007 – 2013. 

Z zapewnień Ministra Rozwoju Regionalnego przekazanego w trakcie konferencji poświęconej 
przyszłej polityce spójności wynika że „ więcej pieniędzy z tej puli trafi do regionów”. 
W okresie 2007 – 2013 Województwo Lubelskie na realizację zadań inwestycyjnych na drogach 
wojewódzkich otrzymało następujące środki finansowe: 
• Środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2007 – 2013 ok. 223 mln. zł. 
• Środki finansowe w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej na lata 2007 – 

2013 ok. 385 mln.zł. 
Łącznie dofinansowanie w ramach obydwu Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013 

będzie wynosiło ok. 608 mln. zł.   
W przyjętych założeniach na następny okres alokacji ustalono, że środki finansowe 

przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich będą większe o 14% 
zbliżone od środków finansowych przeznaczonych do wydatkowania w latach 2007 – 2013, tj, z UE  
ok. 698 mln. zł – stanowiąc 85 % udziału w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych oraz w kwocie 
ok. 123 mln. zł. – stanowiących 15 % kosztów własnych realizacji zadań inwestycyjnych. 
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Łącznie do wydatkowania w latach 2014 – 2020  przewidziano kwotę 821 mln zł. , które 
wydatkowane będą o I kompleksowy Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020. 

Projekt zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 
2014 – 2020 przedstawia (Załącznik Nr 2- Lista podstawowa); (Załącznik Nr 3 – Lista rezerwowa). 

8. PLANOWANY ROZWÓJ SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W LATACH 2012 - 2020  

Podstawowymi kryteriami doboru zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na lata 
2014 – 2020 jest: 

1. Ranga drogi w układzie dróg wojewódzkich. 
2. Warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (ilość wypadków). 
3. Natężenie ruchu. 
4. Ocena SOSN 

Biorąc pod uwagę w/w kryteria wytypowano następujące ciągi drogowe: 
Ranga drogi 
• 835 – Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów Grabownica 

Starzeńska. 
• 812 – Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw, 
• 747 – Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica, 
• 801 – Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy, 
• 842 – Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw, 
• 815 – Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów. 
Ruch turystyczny 
Ze względu na funkcję w ruchu turystycznym ważną rolę odgrywają drogi: 
• 816 – Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin, 
• 820 – Sosnowica Dwór – Łęczna, 
• 824 – Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol, 
• 830 – Lublin – Nałęczów – Bochotnica, 
• 849 – Zamość – Jacnia – Józefów. 
Natężenie ruchu 
Pod względem natężenia ruchu najbardziej obciążone są następujące drogi wojewódzkie:  
• nr 835 - średni SDR 6367 P/dobę (od 4 308 do 14 256 P/dobę), 
• nr 830 - średni SDR 5833 P/dobę (od 2 994 do 10 457 P/dobę), 
• nr 833 - średni SDR 5598 P/dobę (od 2 219 do 12 192 P/dobę), 
• nr 801 - średni SDR 5258 P/dobę (od 2 841 do 12 991 P/dobę), 
• nr 858 - średni SDR 4580 P/dobę (od 3 549 do 6 722 P/dobę), 
• nr 747 - średni SDR 3883 P/dobę (od 1 593 do 7 861 P/dobę), 
• nr 812 - średni SDR 3730 P/dobę (od 1 434 do 6 452 P/dobę), 
• nr 824 - średni SDR 3517 P/dobę (od 1 126 do 10 506 P/dobę). 

 



Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2020 

91 

Ocena wg SOSN 
Według SOSN spośród zabiegów koniecznych do wykonania, największy procent (28%) stanowią 
drogi, na których należy wykonać wyrównanie. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że wśród zabiegów zalecanych, tj. tych, które należy zaplanować do 
wykonania w ciągu najbliższych kilku lat przeważającą część, bo ok. 60%, stanowią wzmocnienia 
wg projektu i wyrównania konstrukcji. Oznacza to, że drogi wojewódzkie wymagają bardzo dużych 
nakładów finansowych, gdyż są to zabiegi najbardziej kosztowne. W przypadku nie podjęcia działań 
zmierzających do wzmocnienia istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni osiągnięcie 
długotrwałego zauważalnego postępu na sieci dróg wojewódzkich będzie niezauważalny. 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020 stanowi Załącznik Nr 2 (lista podstawowa) i Załącznik Nr 3 
(lista rezerwowa). 

9. IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ W REALIZACJI ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH. 

9.1. Zewnętrzne 

- brak właściwej polityki państwa w zakresie wyrównywania szans regionów najbardziej 
zapóźnionych w tym w szczególności województw zlokalizowanych w Polsce wschodniej, 

- niedostateczna ilość środków finansowych przeznaczonych w Programach Operacyjnych na 
realizację zadań z zakresu  infrastruktury drogowej, 

- brak współpracy międzyregionalnej na odpowiednim poziomie oraz wynikająca stąd 
konkurencyjność w pozyskiwaniu środków strukturalnych, 

-  brak spójności przepisów prawa oraz  ich duże rozproszenie, 
-  brak długofalowej strategii finansowania inwestycji na poziomie kraju, 
- przewaga w finansowaniu projektów innych niż drogowe (kolejowe, lotniskowe itp.) na poziomie 

krajowym, 
- ponadnormatywna imisja hałasu  na terenach z zabudowanych, przylegających do dróg 

wojewódzkich o średniodobowym natężeniu ruchu pojazdów przekraczającym 8 tys. poj./dobę, 
- kolizja z obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym z obszarami wchodzącymi  
w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

9.2. Wewnętrzne 

- brak odpowiedniej ilości środków finansowych w budżecie województwa na realizację zadań 
inwestycyjnych, 

- nieefektywne wykorzystywanie dostępnych środków strukturalnych polegające na realizacji 
inwestycji w sposób rozproszony, 

- utrzymująca się w dalszym ciągu niska atrakcyjność inwestycyjna Lubelszczyzny oraz 
wynikający stąd niski napływ kapitału zarówno krajowego jak i zagranicznego, 
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- utrzymująca się niekorzystna tendencja demograficzna polegająca na wyludnianiu się obszarów 
wiejskich oraz głównych ośrodków miejskich województwa, 

- nasilające się konflikty społeczne w trakcie przygotowania inwestycji drogowych do realizacji 
oraz w trakcie ich realizacji, wynikające z biernej postawy społeczności lokalnych 
ukierunkowanych na zagadnienia związane z rozwojem lokalnym jak i regionalnym oraz 
roszczeniowe podejście obywateli do tych spraw, 

- coraz bardziej wydłużający się czas, niezbędny na spełnienie wymogów formalno-prawnych przy 
opracowaniach projektowych, 

- zwiększająca się ilość obszarów chronionych na terenie województwa co w dalszej kolejności 
prowadzi do określonych trudności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

- pogarszający się stan bazy wypoczynkowej oraz brak rozwoju infrastruktury turystycznej, 
- brak długofalowej strategii finansowania inwestycji na poziomie województwa. 

10. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCENY STANU REALIZACJI ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych zastąpiła wcześniej istniejący  
w sektorze finansów publicznych system kontroli finansowej systemem kontroli zarządczej. Należy 
wyjaśnić, że kontrola finansowa dotyczyła procesów związanych z gromadzeniem  
i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. 
Natomiast artykuł 68 ustawy, o której mowa wyżej stanowi, że kontrola  zarządcza to ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. 
Cele kontroli zarządczej to w szczególności zapewnienie: 

1. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
2. skuteczność i efektywność działania, 
3. wiarygodność sprawozdań, 
4. ochrony zasobów, 
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji, 
7. zarządzania ryzykiem. 

W ramach administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza 
odpowiednio na poziomie działu administracji rządowej , także na poziomie JST jako całość (II 
poziom kontroli zarządczej ). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w JST na tym poziomie 
odpowiada wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. 

System kontroli zarządczej obejmuje pięć obszarów (środowisko wewnętrzne, zarządzanie 
ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena). 

Konieczność zapewnienia systemu monitorowania efektów kontroli zarządczej w jednostce 
nadrzędnej może być zapewniona poprzez: 

• udział odpowiednich osób funkcyjnych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędu 
JST, nie wykluczając wójta (burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka) w planowaniu 
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celów i mierników ich osiągnięcia przez kierowników podległych i nadzorowanych jednostek 
organizacyjnych, 

• udział tych osób w ocenie i zatwierdzaniu okresowych sprawozdań z osiągania celów i zadań, 
• audyt wewnętrzny, który z założenia skupia się na ocenie stopnia realizacji celów 

samorządowych. 
Marszałek Województwa Lubelskiego zarządzeniem Nr 37/2011 z dnia 29.03.2011 

wprowadził w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz podległych mu 
wojewódzkich jednostkach organizacyjnych system kontroli zarządczej. Który określa: 

• zadania i elementy kontroli zarządczej (zgodności działalności z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności 
sprawozdań, ochrony zasobów, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania 
ryzykiem), 

• środowisko wewnętrzne (struktura organizacyjna, pracownicy), 
• cele i zarządzanie ryzykiem, 
• mechanizmy kontroli, 
• system informacji i komunikacji, 
• monitorowanie i ocenę systemu kontroli zarządczej. 

Marszałek Województwa zobowiązał kierowników komórek organizacyjnych UMWL, do 
wykonywania kontroli zarządczej w ramach posiadanych kompetencji, a kierowników 
wojewódzkich jednostek organizacyjnych do zorganizowania systemu kontroli zarządczej  
w podległej mu jednostce. 
System kontroli Zarządczej w UMWL będzie podlegał monitorowaniu i ocenie w celi 
zidentyfikowania problemów oraz ich ewentualnej eliminacji. Monitorowanie i ocena wykonywana 
ma być odpowiednio przez wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, które 
działają w zarządzaniu Urzędem na różnych jego poziomach. 
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej 
oraz czynności doradcze będzie wspierał Marszałka Województwa w realizacji wyznaczonych 
wcześniej celów i zadań. Departament ten realizując zadania kontrolne będzie dokonywał 
sprawdzenia funkcjonowania kontroli wewnętrznej, a w szczególności systemu kontroli finansowej, 
poprzez dokonanie oceny zgodności przeprowadzonych  działań z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi. 
Ocena systemu kontroli zarządczej  ma być dokonywana i udokumentowana w formie ocen  
i przeglądów prowadzonych przez kadrę zarządzającą oraz pracowników jednostki, ustalonych  
w drodze odrębnych procedur, dotyczących m.in. sprawozdawczości budżetowej, przeglądów 
systemu zarządzania i kontroli programów operacyjnych finansowanych m.in. środkami 
pochodzącymi z Unii Europejskiej. 
Oddział Audytu Wewnętrznego w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego realizując 
roczny plan audytu , prowadził będzie ocenę skuteczności i efektywności kontroli zarządczej  
w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz rozporządzenie wykonawcze do ustawy o 
finansach publicznych. 
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Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego zobowiązany jest przedstawić 
marszałkowi Województwa Lubelskiego informację o stanie kontroli zarządczej w UMWL do końca 
I kwartału każdego roku za rok ubiegły. Informacja ta jest sporządzana na podstawie monitoringu, 
samooceny oraz dokonanych kontroli i audytów. 
Kierownicy wojewódzkich jednostek organizacyjnych mają przedstawić Marszałkowi Województwa 
za pośrednictwem komórek nadzorujących te jednostki , informację o stanie kontroli zarządczej  
w tych jednostkach do końca I kwartału każdego roku za rok ubiegły. 
Informacja ta ma być sporządzana na podstawie wyników monitoringu, samooceny oraz 
przeprowadzonych kontroli i audytu. 

11. PRACE UTRZYMANIOWE 

Oprócz realizacji inwestycji, całość sieci drogowej wymaga odpowiednich zabiegów 
utrzymaniowych. Prace te obejmują czynności związane z bieżącym zapewnieniem  odpowiedniego 
standardu stanu całej sieci drogowej, utrzymaniem oznakowania pionowego oraz poziomego jak  
i związane z zimowym utrzymaniem dróg. 
W ramach tych działań będą realizowane m.in. remonty nawierzchni dróg i remonty obiektów 
mostowych. 
Wprowadzenie określonego zadania remontowego do sporządzanego planu robót na drogach 
wojewódzkich na dany rok budżetowy będzie się odbywało w oparciu o „Zasady utrzymania  
i planowania robót w ramach bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich” (Załącznik Nr 4). 
Ważny element w działaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi 
realizacja zadań w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi, w zakresie budowy, przebudowy  
i remontu chodników, ścieżek rowerowych zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz remontów 
nawierzchni jezdni. 

12. WNIOSKI 

Ocenia się, że układ sieci dróg wojewódzkich zlokalizowanej na terenie województwa 
lubelskiego spełnia przypisane mu zadania funkcjonalne wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyjątek stanowi w tym przypadku powiat janowski jednak 
miasto Janów Lubelski stanowi duży węzeł dróg krajowych (S 17 i Nr 74). 

Najważniejszą barierą dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego 
stanowi między innymi zły stan techniczny dróg wojewódzkich. Znaczna część dróg wojewódzkich 
nie jest przystosowana do systematycznie wzrastającego natężenia ruchu drogowego oraz jego 
ciężkości, która powoduje trwałą deformację nawierzchni tych dróg zarówno w układzie 
poprzecznym jak i podłużnym. W wielu przypadkach trasy dróg wojewódzkich przebiegają przez 
tereny o dużym stopniu zurbanizowania co powoduje określone ograniczenia w płynności ruchu. 

Brak dostatecznej ilości ścieżek rowerowych, chodników, oraz zatok autobusowych powoduje 
niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zły stan techniczny dróg wojewódzkich wpływa na 
bezpieczeństwo podróżowania, ograniczoną dostępność regionu dla turystów  jak również 
determinujące zachowania potencjalnych przedsiębiorców. 
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Niskie standardy dróg wojewódzkich, niedostosowanie ich do wymaganych nośności oraz 
niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogą powodować dalszą postępującą peryferyjność 
regionu. 

Należy podkreślić, że prowadzone w latach 2005 – 2011 prace naprawcze na tych drogach, 
zahamowały postępujący proces degradacji ich nawierzchni, niemniej jednak ok. 68 % dróg 
wojewódzkich jest w stanie złym i niezadawalającym. 

Stąd wyszczególnione w niniejszym planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich w latach 2012 - 
2020 działania na tej sieci, przyczynić się mogą do istotnej poprawy dostępności transportowej 
regionu, zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, poprawy mobilności ludności zamieszkującej te 
obszary jak i poprawy dostępu podmiotów gospodarczych do tej sieci drogowej. 
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