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Docelowa długość: ok. 460 km

Droga S10 na 
mapie Polski



Droga S10 w województwie zachodniopomorskim

Łączna długość 157 km

Istniejące: 13,8 km

W realizacji: 24,2 m

Razem: 38 km

W przygotowaniu: 114 km 



Decyzje dotyczące drogi podjęte S10 przez Rząd

Pod koniec września 2017 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
zatwierdziło Program Inwestycji na prace przygotowawcze na kwotę 19,26 miliona 
złotych dla odcinka S10 Szczecin – Piła o długości 114 km.

Efekty podjętych decyzji w sprawie drogi S10

• Kontynuacja procesu przygotowawczego dla odcinków S10, który był od kilku lat w 
zawieszeniu.

• Uzyskanie decyzji środowiskowej dla całej S10, co oznacza wyznaczenie przebiegu tej 
drogi. Pozwoli to zarówno mieszkańcom, jak i samorządom lepiej planować przyszłe 
działania.

• Posiadanie gotowej dokumentacji ułatwia, a często wręcz umożliwia zabieganie o 
przyznanie środków finansowych na budowę drogi.

• Wskazanie drogi S10 jako zadania przygotowywanego do realizacji na przyszłą 
perspektywę.



S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo

• Długość: ok. 6 km, szacowana wartość inwestycji: 190 mln złotych.
• Zadanie znajduje się w PBDK 2014-2023 wśród zadań poza limitem finansowym.
• Umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na 

zaprojektowanie i budowę – 13.03.2018. Wartość umowy: 2,292 mln złotych. Czas 
realizacji 26 miesięcy.

• Zgodnie z założonym harmonogramem na początku 2021 roku inwestycja będzie gotowa 
do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę.



S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo

Przebieg w koncepcji Miasta Szczecin



S10 Stargard - Piła

• Długość: ok. 108 km, wartość inwestycji: 2,85 mld złotych
• Zadanie znajduje się w PBDK 2014-2023 wśród zadań poza limitem finansowym.
• W trakcie przetarg na aktualizację dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej. 

Odwołanie jednego z oferentów do KIO – planowane podpisanie umowy kwiecień – maj 
2018.

• W roku 2019 planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a następnie ogłoszenie 
przetargu na opracowanie Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi. 

• Zgodnie z założonym harmonogramem na początku 2021 roku inwestycja będzie gotowa 
do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę.



Rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kjewo

Wykonawca: Energopol Szczecin S.A., 

wartość inwestycji: 87,9 mln zł., dł. 1,8 km A6, 1,5 km S10 km

• Rozpoczęcie robót planowane: 04.2018

• Na początku kwietnia wykonawca ma 
rozpocząć budowę przewiązek miedzy 
jezdniami A6 i DK 10 oraz poszerzenie 
jezdni DK10 w kierunku Stargardu.

Podpisanie umowy: 09.2017 Zakończenie realizacji: III kw.2020



Rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kjewo

Pod koniec kwietnia wykonawca deklaruje 
zamknięcie jezdni DK10 w kierunku Szczecina 
oraz jezdni autostrady A6 w kierunku 
Kołbaskowa. Rozpocznie się wyburzanie 
wiaduktu nad A6 relacji Stargard – Szczecin.



Rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kjewo

W połowie maja planowane jest zamknięcie 
jezdni A6  w kierunku Świnoujścia.



Rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kjewo

Od połowy czerwca będą otwarte obie jezdnie 
A6. Utrudnienia na DK 10 będzie cały czas 
obowiązywało.



II jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa

Wykonawca: Strabag S.A., 

wartość inwestycji: 89 mln zł., dł. 6,4 km

• Obecnie trwają prace projektowe.
• Rozpoczęcie robót planowane: 03.2019

Podpisanie umowy: 09.2017 ZRID: IV kw.2018 Zakończenie realizacji: IV kw.2020



S10 Obwodnica Wałcza

Realizowane roboty:
• roboty ziemne
• budowa obiektów mostowych
• Wykonywanie konstrukcji drogi
• przebudowa kolizji z sieciami teletechnicznymi, wodociągowymi

Wykonawca: Energopol Szczecin S.A., 

wartość inwestycji: 537,9 mln zł., dł. 17,8 km

Podpisanie umowy: 11.2015ZRID: 02.2015 Zakończenie realizacji: IV kw.2018



Droga S10 w innych województwach

Wałcz

Odcinki istniejące:
Odcinki w realizacji:
Odcinki przygotowywane:
Odcinki planowane:


