
Droga ekspresowa S17.

 

Krasnystaw, 21 styczeń 2020 r.





Zadania realizowane przez GDDKiA Oddział w Lublinie
 ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023

                            

93,3 km – oddane do użytku  (zachodnia obw. Lublina,     
           dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w 
Puławach, odcinek Garwolin- Kurów)

108,2 km - w trakcie realizacji, w tym 84,5 km              
      na terenie woj. lubelskiego 

397 km - pozostałe w PBDK 2014-2023, w tym              
   365 km na terenie woj. lubelskiego 

RAZEM W PBDK 2014 – 2023 jest 599 km

w tym:

65 km - autostrada

534 km - drogi ekspresowe  S12, S17 i S19 

                 w tym 440 km na terenie woj. lubelskiego

SZACUNKOWY KOSZT: 23 240,4 mln zł



Zadania ujęte w PBDK w perspektywie finansowej 2014-2023
                            

Budowa drogi ekspresowej S17: odcinek Warszawa w. Lubelska – Garwolin
zadanie w realizacji Długość odcinka: 36,866 km na terenie woj. mazowieckiego

Planowane wydatki:  1 625,1 mln zł
04.04.2018 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie

Odcinki realizacyjne:
1.  w. Lubelska – pocz. obw. m. Kołbiel 15,2 km
2.  obwodnica m. Kołbiel   8,7 km
3.  Kołbiel (koniec obw.) – Garwolin (pocz. obw.) 13,0 km

Stan zadania:
27.01.2016 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę 
drogi S17
Terminy oddania zadań do ruchu:
• odcinek 1 i 2    - czerwiec 2020 r. (planowany)
• odcinek 3         - 23 grudzień 2019 r. 

Zadanie prowadzone przez Oddział w Lublinie GDDKiA.
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Budowa drogi ekspresowej S17: odcinek Warszawa w. Lubelska – Garwolin

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:
• budowę drogi jako dwujezdniowej drogi 

ekspresowej klasy S z dwoma pasami ruchu 
(2x2), o maksymalnym obciążeniu                   
   115 kN/oś, o prędkości projektowej             
       100 km/h, o kategorii ruchu KR 7,

• budowę 6 węzłów drogowych: 
w. Góraszka, w. Wiązowna,
 w. Otwock, w. Ostrów, w. Kołbiel, 
w. Lipówki,

• budowę 56 obiektów inżynierskich:
15 mostów, 34 wiaduktów, 4 kładki dla 
pieszych, 3 duże przejścia dla zwierząt,

• budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):  
2 szt.
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Budowa drogi ekspresowej S17  odcinek Garwolin – Kurów
zadanie w realizacji
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Długość odcinka: 58,5 km w tym:
• 25,2 km na terenie woj. mazowieckiego
• 33,3 km na terenie woj. lubelskiego

Planowane wydatki:  1 972,9 mln zł
16.11.2017 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie

Odcinki realizacyjne:
1. Garwolin (koniec obw.) – Gończyce   12,2 km
2. Gończyce - granica woj.   13,0 km
3. gr. woj. – w. Skrudki (wraz z węzłem)   20,1 km   
4. w. Skrudki – w. Kurów Zachód (bez węzła)  13,2 km

Terminy oddania zadań do ruchu:
• odcinki 1 i 2           - 4 lipiec 2019 r.
• odcinek 3                - 6 wrzesień 2019 r. 
• odcinek 4                - 19 czerwiec 2019 r.
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Budowa drogi ekspresowej S17  odcinek Garwolin – Kurów

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.:
• budowę drogi jako dwujezdniowej drogi 

ekspresowej klasy S z dwoma pasami ruchu 
(2x2), o maksymalnym obciążeniu 115 kN/oś, 
o prędkości projektowej 100 km/h, o kategorii 
ruchu KR 7,

• budowę 7 węzłów drogowych: 
w. Górzno, w. Gończyce, w. Trojanów, 
w. Ryki Północ, w. Ryki Południe, 
w. Skrudki, w. Żyrzyn,

• budowę 89 obiektów inżynierskich:
23 mosty, 45 wiaduktów, 3 kładki dla 
pieszych, 2 przejścia podziemne dla pieszych, 
16  przejść dla zwierząt,

• budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):    
3 szt.
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dojazd do przeprawy mostowej przez rz. Wisłę w m. Puławy

Długość: 11,919 km

Stan zadania: 

• umowa  na realizację 
podpisana w grudniu 2014 r.

• uzyskano ZRID: 30.03.2016 r. 

• 16.11.2017 r. podpisano 
Umowę o Dofinansowanie

• 22.08.2018 r. oddano do 
ruchu ciąg główny drogi

Odcinek zrealizowany w ramach zadania „Budowa drogi S17 Garwolin-Kurów”
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dojazd do przeprawy mostowej przez rz. Wisłę w m. Puławy

Zakres rzeczowy: 

• budowa nowej drogi dwujezdniowej długości 10,508 km,
• dobudowa drugiej jezdni długości 1,411 km,
• budowa 2 węzłów drogowych: Puławy Wschód i Końskowola,
• budowa dwóch zjazdów na prawe skręty Azoty I i Azoty II,
• budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa  -  Dorohusk,
• budowa 4 wiaduktów drogowych na skrzyżowaniach z drogami bocznymi,
• budowa przejazdu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową,
• budowa 3 mostów w ciągu drogi ekspresowej  dwujezdniowej,
• budowa mostu w ciągu drogi dojazdowej do Zakładów Azotowych,
• budowa 2 przejść ekologicznych w ciągu drogi ekspresowej  (duże dolne przejście dla zwierząt, 

przejście zespolone: ciąg pieszy + przejście ekologiczne dla zwierząt),
• budowa przejścia ekologicznego  nad drogą ekspresową (duże górne przejście dla zwierząt).

Koszt zadania: 309,5 mln zł
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Budowa drogi ekspresowej S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego
zadanie w realizacji

Długość odcinka: 9,58 km

Planowane wydatki:  245,7 mln zł 
(bez zakończonych i rozliczonych prac przygotowawczych)

Stan zadania: 
• uzyskano DŚU 10.01.2017 r.
• umowę na realizację inwestycji w systemie 

Projektuj&Buduj podpisano  17.11.2017 r.
• rozpoczęcie robót 16.03.2019 r.

Planowane zakończenie robót:  kwiecień 2021 r.

TOMASZÓW 
LUBELSKI

W. TOMASZÓW LUB. PÓŁNOC

W. TOMASZÓW LUB. POŁUDNIE
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Budowa drogi ekspresowej S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje m.in.:

 budowę odcinka obwodnicy o długości 9,58 km, jako jednojezdniowej drogi 
ekspresowej klasy S (w obrębie węzłów drogowych – dwujezdniowa droga 
ekspresowa), docelowo - dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S,

 budowę połączeń drogi S17 z istniejącym układem drogowym: węzeł „Tomaszów 
Północ” i  węzeł „Tomaszów Południe,

 budowę obiektów inżynierskich: (1 estakada w dolinie rzeki Sołokija - 287 m,               
        1  most, 8 wiaduktów, 2 przejścia dla zwierząt) w ciągu proj. drogi S17,

 budowę przełożenia drogi powiatowej nr 3543L wraz z wiaduktem nad drogą S17,

 budowę przejazdów drogowych „Sołokije I” i „Sołokije II” pod proj. drogą S17.
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Budowa drogi ekspresowej S17  odcinek Piaski – Hrebenne 
(z dobudową II jezdni na obw. Tomaszowa Lubelskiego)       proces 
przygotowawczy 

Długość: 119,9 km (w tym 6,6 km dobudowa II jezdni)

Stan zadania:
 uzyskano DŚU – 8.04.2016 r. (wniosek 11.04.2011) 

uchylona decyzją GDOŚ 30.11.2018 dla odc. nr 2 i 5 
 podpisanie umów na opracowanie:
       - Koncepcji Programowych :            23 i 29.04.2019 r.
          Koszt ok.: 7,6 mln zł i 8,7 mln zł. 
       - STEŚ-R (odc. nr 2 i 5):            15.04.2019 r.
          Koszt ok.: 3,9 mln zł.

Odcinki realizacyjne: 

1. Piaski (w. Piaski Wschód) - w. Łopiennik 15,9 km
2. w. Łopiennik - w. Krasnystaw Północ   9,8 km
3. w. Krasnystaw Północ - w. Izbica 17,8 km
4. w. Izbica  - w. Zamość Sitaniec 10,3 km
5. w. Zamość Sitaniec  - w. Zamość Wschód 12,0 km
6. w. Zamość Wschód - w. Zamość Południe 12,2 km 
7. w. Zamość Południe -Tomaszów Lub. (pocz. obw.)              18,0 km
8. Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap)                         6,6 km
9. Tomaszów Lub. (koniec obw.) - Hrebenne 17,3 km
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Budowa drogi ekspresowej S17  odcinek Piaski – Hrebenne 
(z dobudową II jezdni na obw. Tomaszowa Lubelskiego)       proces 
przygotowawczy 

• przebieg drogi: w przeważającej części nowym korytarzem, częściowo po starym śladzie, 

• przekrój drogi: 2 x 2,

• ilość węzłów: 15 węzłów, 

• ilość obiektów inżynierskich: mosty - 8 szt., estakady - 20 szt., przejścia dla zwierząt 16 szt.,  
wiadukty - 42 szt. (w tym 13 szt. w ciągu S17), tunele - 1 szt.,  przejazdy gospodarcze (pod S17)    
    - 10 szt., kładka dla pieszych - 1 szt., przepusty (PZM) - 30 szt.,

• ilość MOP-ów: 6 szt. (Ostrzyca 2 MOP-y kat. II, Krynice 2 MOP-y kat. III i II, Jeziernia 2 MOP-y kat. 
I)

Planowane lata realizacji (w systemie P&B) 2021 ÷ 2025

Planowane wydatki: 4 730  mln zł



Zadania ujęte w PBDK w perspektywie finansowej 2014-2023

Budowa drogi ekspresowej S17  odcinek Piaski – Hrebenne 
(z dobudową II jezdni na obw. Tomaszowa Lubelskiego)     proces przygotowawczy 

Planowane terminy prac przygotowawczych i realizacji inwestycji:

 Etap Koncepcji Programowej dla odcinków:
        1. Piaski (w. Piaski Wschód) - w. Łopiennik            15,9 km
        3. w. Krasnystaw Północ - w. Izbica            17,8 km
        4. w. Izbica  - w. Zamość Sitaniec            10,3 km
        6. w. Zamość Wschód - w. Zamość Południe            12,2 km 
        7. w. Zamość Południe -Tomaszów Lub. (pocz. obw.)   18,0 km
        9. Tomaszów Lub. (koniec obw.) - Hrebenne             17,3 km
• 30.10.2020 r. - planowany termin odbioru KP dla odcinków realizacyjnych nr 1, 3 i 4.
• 30.11.2020 r. - planowany termin odbioru KP dla odcinków realizacyjnych nr 6, 7 i 9.
 Realizacja w systemie Projektuj&Buduj:
• luty (marzec) 2021 r. - planowane ogłoszenie przetargów dla odc. nr 1,3 i 4 (6, 7 i 9)
• wrzesień (październik) 2021 r. - planowane podpisanie umów dla odc. nr 1,3 i 4 (6, 7 i 9)
• marzec 2023 r. - planowane rozpoczęcie robót
• kwiecień 2025 r. - planowane zakończenie robót (19 m-cy bez okresów zimowych)
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Budowa drogi ekspresowej S17  odcinek Piaski – Hrebenne 
(z dobudową II jezdni na obw. Tomaszowa Lubelskiego)     proces przygotowawczy 

Planowane terminy prac przygotowawczych i realizacji inwestycji:

 Etap STEŚ-R dla odcinków:
       2. w. Łopiennik - w. Krasnystaw Północ             9,8 km
       5. w. Zamość Sitaniec  - w. Zamość Wschód 12,0 km
• 15.04.2021 r. - planowany termin odbioru STEŚ-R
 
 Realizacja w systemie Projektuj&Buduj:
• lipiec 2021 r. - planowane ogłoszenie przetargów
• luty 2022 r. - planowane podpisanie umów
• lipiec 2023 r. - planowane rozpoczęcie robót
• sierpień 2025 r. - planowane zakończenie robót (19 m-cy bez okresów zimowych)



Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 2

Węzeł „Łopiennik” bez węzła – węzeł „Krasnystaw Północ” bez węzła

archiwalny przebieg drogi S17 zgodny z decyzją RDOŚ z 08.04.2016 r. uchyloną decyzją 
GDOŚ z 30.11.2018 r.
wariant nr 1
wariant nr 2
wariant nr 3
wariant nr 3a



Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 5

Węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – węzeł „Zamość Wschód” bez węzła

archiwalny przebieg drogi S17 zgodny z decyzją RDOŚ z 08.04.2016 r. uchyloną decyzją 
GDOŚ z 30.11.2018 r.

wariant nr 1
wariant nr 2
wariant nr 3
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Budowa drogi ekspresowej S17  odcinek Piaski – Hrebenne 
(z dobudową II jezdni na obw. Tomaszowa Lubelskiego)     proces przygotowawczy 

Planowane terminy prac przygotowawczych i realizacji inwestycji:

 Etap KP + DŚU dla dobudowy drugiej jezdni obw. Tomaszowa Lub.:
•                          30.11.2020 r. planowany termin odbioru KP
 
 Realizacja w systemie Projektuj&Buduj:
• marzec 2021 r. - planowane ogłoszenie przetargu
• październik 2021 r. - planowane podpisanie umowy
• marzec 2023 r. - planowane rozpoczęcie robót
• kwiecień 2025 r. - planowane zakończenie robót (19 m-cy bez okresów zimowych)



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

www. gddkia.gov.pl
www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia
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