
Dane o inwestycjach Zarządu Drug Powiatowych  w Latach 2014-2015

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare (ul. Wiosenna) oraz Budowa chodnika w

ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice  (Data: 2016-02-03)

Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna     (Data: 2016-02-02)

Wykonanie  projektu  budowlanego  (wykonawczego)  na  przebudowę  oraz  budowę  dróg  na  odcinku  od  drogi

wojewódzkiej nr 305 relacji Wschowa - Wolsztyn poprzez gminę Wijewo, gminę Włoszakowice, do węzła planowanej

drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie, etap I ...     (Data: 2016-02-01)

Wykonanie  projektu  budowlanego  (wykonawczego)  na  przebudowę  oraz  budowę  dróg  na  odcinku  od  drogi

wojewódzkiej nr 305 relacji Wschowa - Wolsztyn poprzez gminę Wijewo, gminę Włoszakowice, do węzła planowanej

drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie, etap II...     (Data: 2016-02-01)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze     (Data: 2016-01-25)

Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania: „Przebudowa

regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji  leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice

-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo     (Data: 2015-08-04)

Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4797P     (Data: 2015-07-21)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 4788P w m. Garzyn     (Data: 2015-06-30)

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice     (Data: 2015-06-25)

Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Krzemieniewo     (Data: 2015-06-24)

Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nr: 4787P Karchowo-Nowy Belęcin, 4793P Brylewo-Bielawy,

4797P Lubonia-Oporowo     (Data: 2015-06-11)

Przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej 4756P w ramach zadania " Przebudowa regionalnego

układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice - Wijewo, 3823P

Włoszakowice - Boszkowo".  (Data: 2015-06-09)

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-
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rowerowego i ronda     (Data: 2015-05-04)

Przebudowa  dróg  powiatowych:  nr  4781P  (pomiędzy  drogą  wojewódzką  432)i  nr  4782P  od  m.  Osieczna  do  m.

Berdychowo     (Data: 2015-04-24)

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce

Koscielne     (Data: 2015-02-23)

Przebudowa  dróg  powiatowych:  nr  4781P  (pomiędzy  drogą  wojewódzką  432)  i  nr  4782P  od  m.  Osieczna  do  m.

Berdychowo     (Data: 2015-01-20)

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-

rowerowego i ronda     (Data: 2015-01-20)

Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa     (Data: 2014-10-06)

Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4800P w m. Dąbcze     (Data: 2014-08-22)

Wykonanie  projektu  budowlanego  (wykonawczego)  na  przebudowę drogi  powiatowej  3822P  Wijewo-Brenno     (Data:

2014-07-30)

Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa     (Data: 2014-07-23)

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4772P w m. Przybyszewo  (Data: 2014-07-07)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – ułożenie krawężnika i kanalizacji deszczowej     (Data: 2014-07-

07)

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa - Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul.

Dworcowa     (Data: 2014-06-30)

Remont chodników na rynku w Święciechowie.     (Data: 2014-06-23)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo     (Data: 2014-06-17)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4783P w m. Świerczyna     (Data: 2014-05-28)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4779P w m. Osieczna ul. Drzeczkowska     (Data: 2014-05-27)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4789P w m. Frankowo     (Data: 2014-05-26)
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Remont chodnika w m. Garzyn     (Data: 2014-04-30)

Remont chodnika w m. Oporówko     (Data: 2014-04-29)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo     (Data: 2014-04-25)

Przebudowa dróg powiatowych 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna     (Data:

2014-04-02)

Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 4759P Włoszakowice - Bukówiec Górny  (Data: 2014-03-11)

Przebudowa drogi powiatowej 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca     (Data: 2014-01-

21)

Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Nowa Wieś - Pawłowice     (Data: 2014-01-15)

Przebudowa drogi powiatowej 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa-Gołanice     (Data: 2014-01-14)
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