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Numer projektu Tytuł projektu Beneficjent Wiodacy Dofinansowanie 
projektu

Numer 
strony

Duże Projekty Infrastrukturalne   

PR/LIP/07/2016

Budowa nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 512 wraz z budową 
przeprawy mostowej na rzece Łynie 
w miejscowości Bartoszyce

Województwo  
Warmińsko-Mazurskie 

(Zarząd Dróg  
Wojewódzkich  

w Olsztynie)

7 236 000,00 euro 5

Projekty regularne    

PR/1/020/2018

Transgraniczna droga do przyszłości – 
inicjatywa gminy Ruciane-Nida i obszaru 
miejskiego Guriewsk w celu poprawy 
jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci 
transportowych

Gmina Ruciane-Nida 1 674 175,26 euro 6

PR/1/070/2018

Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju 
i poprawy jakości oraz dostępności 
infrastruktury społecznej poprzez 
modernizację dróg rejonu Guriewsk 
i Gminy Sępopol

Gmina Sępopol 2 100 411,28 euro 7

PR/1/086/2018 Transgraniczne Trakty Województwo Pomorskie 2 041 249,03 euro 8

PR/1/115/2018
Poprawa infrastruktury drogowej 
samorządów Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, 
Swietłogorsk

Gmina Puńsk 2 375 120,77 euro 9

Dostępność 4



Tytuł projektu: Budowa nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz 
z budową przeprawy mostowej na rzece 
Łynie w miejscowości Bartoszyce
Numer projektu: PR/LIP/07/2016

Beneficjent Wiodący: Województwo Warmińsko-
Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie)

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew

Całkowita wartość projektu: 8 040 000,00 euro

Dofinansowanie projektu: 7 236 000,00 euro

Czas trwania projektu: 36 miesiący

DUŻY PROJEKT INFRASTRUKTURALNY    

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności oraz rozwój społeczno-gospodarczy polsko-rosyjskiego 
pogranicza. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała wpływ na poprawę dostępności przejścia granicznego 
Bezledy-Bagrationowsk oraz rozwój sieci transportowej w obszarze przygranicznym. 

Działania infrastrukturalne po polskiej stronie granicy będą prowadzone w mieście Bartoszyce, gdzie zostanie 
zbudowany nowy czteroprzęsłowy most na rzece Łynie. Na moście o łącznej długości około 0,11 km powstanie 
chodnik, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Ponadto w tym samym mieście planowane jest wybudowanie 
nowej drogi (z chodnikiem i ścieżką rowerową) o łącznej długości 0,64 km oraz przebudowanie istniejącej 
drogi o długości 0,59 km. Działania po stronie rosyjskiej obejmują przebudowę 6. ulic wraz z chodnikami 
o łącznej długości 3,94 km w mieście Gusiew. Przedmiotowe ulice zlokalizowane są w ważnych miejscach 
zarówno z punktu widzenia społecznego jak i gospodarczego. 

Poza aspektem bezpieczeństwa drogowego, projekt wzmocni współpracę transgraniczną instytucji 
odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą drogową po obu stronach granicy.

Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci 
i systemów transportowych oraz komunikacji
Cel tematyczny obejmuje m.in. działania związane z poprawą dostępności 
komunikacyjnej i rozwojem ekologicznego transportu.

Priorytet 3. 
Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja
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5. projektów zatwierdzonych  
w Celu Tematycznym „Dostępność”

1. Duży Projekt Infrastrukturalny 
i 4. projekty regularne

Duży Projekt Infrastrukturalny: 
dofinansowanie 1. DPI: 7,24 mln euro   

Projekty regularne: dofinansowanie 4. 
projektów regularnych: 8,19 mln euro

Gusiew

Olsztyn

PL RU



Tytuł projektu: Transgraniczna droga do  
przyszłości – inicjatywa gminy Ruciane-Nida  
i obszaru miejskiego Guriewsk w celu 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
istniejących sieci transportowych    
Numer projektu: PR/1/020/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Ruciane-Nida

Beneficjent 1: Dyrekcja ds. Zarządzania i Usprawniania 
Dróg w Okręgu Miejskim Guriewsk

Całkowita wartość projektu: 1 860 194,74 euro

Dofinansowanie projektu: 1 674 175,26 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Ogólnym celem projektu jest poprawa dostępności drogowej na polsko-rosyjskim obszarze transgranicznym 
oraz rozwój regionalnych sieci transportowych i komunikacyjnych. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie 
przepustowości infrastruktury transportowej oraz ułatwi dostęp do systemów transportowych w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym. Ponadto działania realizowane w ramach projektu zwiększą bezpieczeństwo 
na drogach i przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków. 

Jednym z głównych działań planowanych w ramach projektu po rosyjskiej stronie granicy jest przebudowa 
odcinka dwupasmowej drogi wraz z przebudową mostu o łącznej długości 2,2 km w okręgu miejskim 
Guriewsk. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę 5. przystanków autobusowych, posadzenie 200 drzew 
oraz oczyszczenie cieku wodnego i lewego brzegu rzeki Guriewki, która znajduje się w pobliżu mostu. Po 
polskiej stronie granicy partner również planuje przebudowę odcinka dwupasmowej drogi wraz z przebudową 
chodników o łącznej długości 2,4 km.  Przebudowana droga będzie częścią drogi ekspresowej Via Baltica.

Oprócz korzyści płynących z realizacji działań infrastrukturalnych w projekcie, partnerzy stworzą warunki 
do współpracy transgranicznej i kontaktów międzyludzkich poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń 
publicznych, takich jak konferencje i rajdy rowerowe.

Tytuł projektu: Wspólne inicjatywy w zakresie 
rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności 
infrastruktury społecznej poprzez modernizację 
dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol
Beneficjent Wiodący: Gmina Sępopol 

Beneficjent 1: Dyrekcja ds. Zarządzania i Usprawniania 
Dróg w Okręgu Miejskim Guriewsk

Całkowita wartość projektu: 2 333 790,32 euro

Dofinansowanie projektu: 2 100 411,28 euro

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

PROJEKTY REGULARNE

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie problemowi niskiej dostępności infrastruktury drogowej 
oraz niskiej jakości sieci transportowych i komunikacyjnych, co wpływa na międzynarodowy ruch drogowy 
i ogranicza możliwości rozwoju na polsko-rosyjskim obszarze przygranicznym. Realizacja projektu będzie 
miała pozytywny wpływ na przepustowość infrastruktury transportowej oraz ułatwi dostęp do krajowych 
i międzynarodowych systemów transportowych.

Planowane działania po polskiej stronie granicy obejmują m.in. przebudowę i zmianę nawierzchni 6. 
odcinków dróg gminnych o łącznej długości 5,9 km (w Sępopolu, Różynie, Domaradach, Wodukajmach, 
Romankowie i Smolance). W okręgu miejskim Guriewsk planowana jest przebudowa dwupasmowej drogi 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 2,4 km. Inwestycja po 
stronie rosyjskiej obejmuje również budowę 2. przystanków autobusowych, budowę strefy wypoczynkowej, 
oczyszczenie cieku wodnego i prawego brzegu rzeki Guriewki, która znajduje się w okolicach mostu.

Oprócz części infrastrukturalnej, Beneficjent Wiodący, w ramach projektu, zaplanował również organizację 
seminarium na temat bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów ruchu drogowego, które skierowane będzie 
do uczniów.
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Tytuł projektu: Transgraniczne Trakty
Numer projektu: PR/1/086/2018

Beneficjent Wiodący: Województwo Pomorskie

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Bałtyjsk

Całkowita wartość projektu: 2 268 054,48 euro

Dofinansowanie projektu: 2 041 249,03 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie pomorskim, po 
polskiej stronie granicy oraz w okręgu miejskim Bałtyjsk, po stronie rosyjskiej. Przedsięwzięcie wpłynie na 
zmniejszenie liczby wypadków oraz poprawę bezpieczeństwa i wzrost komfortu jazdy w ruchu drogowym 
mieszkańców i turystów, którzy będą przebywali w obszarze projektu.

W wyniku realizacji projektu po polskiej stronie granicy zostanie przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej 
nr 501 o łącznej długości 2,15 km wraz z budową przystanków autobusowych i chodników. Działania 
zaplanowane po rosyjskiej stronie granicy obejmują przebudowę odcinka ulicy Ushakova w Bałtyjsku 
o łącznej długości 0,92 km wraz z budową i przebudową sieci rzecznej z odprowadzeniem wód opadowych, 
przebudową chodników, budową przystanków autobusowych i parkingów, instalacją oświetlenia drogowego 
oraz montażem znaków i sadzeniem nowych drzew.

Ponadto projekt stworzy warunki do współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania infrastrukturą 
drogową i nowych rozwiązań technologicznych poprzez organizację różnego rodzaju wspólnych wydarzeń, 
takich jak m.in. konferencje, festiwale promocyjne. 

Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury 
drogowej samorządów Puńsk, 
Bakałarzewo, Filipów, Swietłogorsk
Numer projektu: PR/1/115/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Puńsk 

Beneficjent 1: Gmina Bakałarzewo 

Beneficjent 2: Gmina Filipów 

Beneficjent 3: Administracja Okręgu Miejskiego Swietłogorsk

Całkowita wartość projektu: 2 639 023,08 euro

Dofinansowanie projektu: 2 375 120,77 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Głównym celem projektu jest poprawa integralności transportowej i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
drogowego obszarów przygranicznych (gmin: Puńsk, Bakałarzewo i Filipów oraz okręgu miejskiego 
Swietłogorsk) poprzez rozwój infrastruktury drogowej. 

Działania infrastrukturalne po rosyjskiej stronie granicy obejmują przebudowę dróg o łącznej długości 10,6 
km w Swietłogorsku oraz w miejscowościach Donskoe i Primorye (okręg miejski Swietłogorsk). Po polskiej 
stronie granicy zostaną natomiast przebudowane drogi lokalne w trzech gminach: Bakałarzewo (4,2 km), 
Filipów (2,1 km) oraz Puńsk (4,9 km). Łącznie zostanie przebudowanych 21,8 km dróg. 

Ponadto wartością dodaną projektu będą różnego rodzaju działania „miękkie”, takie jak: konferencja 
o bezpieczeństwie pieszych jako użytkowników drogi, konkurs dotyczący bezpieczeństwa rowerzystów 
na drogach (obejmujący udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym rowerzystom) oraz 
wyścig zabytkowych samochodów.
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Wspólny Sekretariat Techniczny

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich

ul. Głowackiego 14

10-448 Olsztyn

Tel. +48 89 722 81 10

Fax: +48 89 722 81 09

E-mail: plru@plru.eu

www.plru.eu

Oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie 

ul. Chernyakhovskogo 6, biuro nr 109

236006 Kaliningrad, Rosja

Tel. +7 4012616200

Fax: +7 4012616222

E-mail: office@tisc.org.ru

www.plru.eu
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