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REALIZACJE 

2018 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 

na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim (w tym rozbudowa węzła)”. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w 

m. Turek”. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 92 na odcinku 

Bytyń- Młodasko oraz na odcinku Gaj Wielki – Tarnowo Podgórne w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej i kanału technologicznego. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na DK 25 w miejscowości Siąszyce w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc 

Niebezpiecznych. Budowa lewoskrętu od km 268+770 do km 269+070”. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Łebskiej i przyległych 

(Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska). 

6. Opracowanie projektu zadania pn.: „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie polegającej 

na budowie ścieżki rowerowej”. 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu rowerowego przy 

drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka, od km 76+865 do km 80+848”. 

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki”. 

9. Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 151 – WW21. 

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Koszalińskiej na 

odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej”. 

11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi krajowej nr 32 

poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo gm. Stęszew – Kąkolewo gm. 

Granowo”. 
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12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 

na odc. Zbiersk Tartak do m. Zbiersk Cukrownia oraz Zbiersk - Nowy Kiączyn, od km 276+320 

do km 278+700”. 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Stefańskiego w 

miejscowości Suchy Las, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika”. 

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Bruzdowej w Poznaniu. 

15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt kompleksowej przebudowy ul. 

Żelaznej”. 

16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej. 

REALIZACJE 

2017 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

278 relacji Sulechów – Konotop na odcinkach w km ok. 29+461 – 34+850, 35+900-38+650, 

39+877-42+100 wraz z rozbudową w km 52+400-56+300.  

2. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Budowa ścieżki 

rowerowej w ciągu dróg powiatowych  nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową 

drogi”. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Radyńskiej” w 

Poznaniu.  

4. Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica gminy Chełmża”. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno”. 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniapn.: „Remont chodnika w Strykowie na 

ul. Poznańskiej”. 

7. Opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa drogi wewnętrznej na 

działce 142/7,142/9  obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo”.  
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8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu rowerowego przy 

drodze powiatowej nr 2026c Browina-Grzywna-Sławkowo na dł. 6,938 km”. 

9. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)pn. „Budowa ścieżki rowerowej w 

ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo, gmina Stęszew”.  

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi 

krajowej nr 25 z drogą gminną w m. Fabianów”. 

11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Buszczaka w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 193 wraz z budową zjazdu publicznego”. 

REALIZACJE 

2016 

1. Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczącej projektu zmiany organizacji ruchu 

drogowego w obrębie tunelu pod torami kolejowymi pomiędzy ulicami Kościelną – Nad 

Wierzbakiem. 

2. Audyt BRD w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 skrzyżowaniach ul. 

Mateckiego/ Morasko (przejazd kolejowy) i Mateckiego/ Stróżyńskiego.  

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:  „Budowa ul. Składowej od ul. 

Towarowej do ul. Wyścigowej wraz z przebudową ul. Wyścigowej oraz zjazdem z ul. 

Kamiennej w Bydgoszczy”. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg 

powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P Łoniewo – Osieczna”. 

5. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki nr 

050108C.” 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Czarna Rola od ul. 

Pasterskiej do ul. Naramowickiej w Poznaniu”. 

7. Opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Centrum Handlowego FactoryOutlet we 

Wrocławiu. 
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8. Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego 

ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i ruchu rowerowego wzdłuż PST na odcinku od ul. 

Szymanowskiego do ul. Trójpole po stronie wschodniej oraz na odcinku od ul. 

Szymanowskiego do ul. Lechickiej po stronie zachodniej”. 

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej w ul. 

Strzegomskiej”. 

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2477P  Gądki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki 

do drogi wojewódzkiej nr 434”. 

11. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez 

budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – Kończewice w km od 27+873 do km 26+650”. 

12. Opracowanie dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu dla zadania: „Poprawa 

bezpieczeństwa   ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 589 z drogą 

gminną nr 100555 C – likwidacja miejsc niebezpiecznych”. 

13. Opracowaniedokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa skrzyżowania ulic Karpiej i 

Dworskiej”. 

14. Opracowanie projektu zieleni dla zadania pn.: „Budowa chodnika na ul. Murawa na odcinku 

od istniejącego chodnika w rejonie ul. Słowiańskiej do ul. Hercena”. 

15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na DK 32 na odcinku Granowo – Strykowo - Stęszew w ramach PBDK – Program 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – przebudowa i uspokojenie ruchu w m. Strykowo od km 

149+071 do km 150+150”. 

16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na DK 32 na odcinku Drzymałowo – Ruchocice w ramach PBDK – Program 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od km 122+000 do km 

125+200 – strona prawa”. 

17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa SPP ul. Rybaki”.  
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REALIZACJE 

2015 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:„Remont drogi powiatowej nr 

2023C Chełmża – Świętosław - Węgorzyn w km 12+786 ÷ 14+181 na łączną długość 1,395 

km. 

2. Opracowanie audytu BRD dla odcinka drogi krajowej nr 12 w Chełmie. 

3. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:„Budowa drogi 

gminnej nr 569027P wraz z odwodnieniem w m. Tłoki”. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 551 

Strzyżawa- Unisław- Wąbrzeźno z drogą gminną nr 10051 c w miejscowości Kończewice. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika w ramach przebudowy 

drogi powiatowej nr 2031 C Zelgno Bezdół - Zelgno". 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa ciągu pieszo- 

rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Włoszakowice- Jezierzyce Kościelne”.  

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowę drogi powiatowej nr  

2019C Chełmża - Brąchnowo – Pigża w km 1+880 ÷ 7+132 na łączną długość 5,252 km”. 

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa drogi nr 2026C 

Browina - Grzywna - Sławkowo w km 0+000 ÷ 6+938 na łączną długość 6,938km”. 

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 

2023C Chełmża – Świętosław - Węgorzyn w km 0+000 ÷ 1+225, w km 3+063 ÷ 8+875, w km 

9+507 ÷ 12+115, w km 12+786 ÷ 13+450 na łączną długość 10,339 km”. 

10. Wykonaniu audytu BRD: zadanie 1 – dla skrzyżowania DW 266 Ciechocinek- Sompolno z 

drogą powiatową 2604C Aleksandrów Kujawski – Ośno w m. Aleksandrów Kujawski, zadanie  

2 – skrzyżowania DW 253 z DW 246 w m. Łabiszyn, zadanie 3 – dla skrzyżowania DW 239 

Błądzim – Świecie z DW 272 Laskowice- Dolna Grupa w km 25+725 w m. Laskowice. 

11. Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 251 

od km 45÷145 do km 46÷800, odcinek Młodocin – Pturek, wraz z przebudową przepustu w 

km 46÷216”.  
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12. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w 

miejscowości Zakrocz, wraz z oświetleniem w obrębie szkoły”. 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa ul. Starotoruńskiej w Toruniu wraz 

z przebudową kanalizacji deszczowej”. 

REALIZACJE 

2014 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi 

krajowej nr 15”. 

2. Wykonanie Audytu BRD skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 i drogi 1134c w m. 

Więcbork. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej  pn.: „Przebudowy drogi gminnej o nr 263509P 

Sękowo – Wilczyna.” 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na 

drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do 

Zbiczna”.  

REALIZACJE 

2013 

1. Wykonanie audytu BRD stanu istniejącego skrzyżowań: 

- drogi wojewódzkiej 551 Kończewice – Chełmża w miejscowości Kończewice km 30+468 - 

skrzyżowanie 5-ciowlotowe w łuku drogi wojewódzkiej. 

- drogi wojewódzkiej 558 Lipno - Dyblin w km 22+392 oraz drogi wojewódzkiej 562 Szpetal G. 

– Płock km 13+197 w miejscowości Dyblin. 

- drogi wojewódzkiej  562 Szpetal Górny - Płock w miejscowości Lenie Wielkie oraz drogi 

wojewódzkiej 541 Lubawa - Dobrzyń n/Wisłą w miejscowości Lenie Wielkie. 



 
 
 

 
KFG sp. z o.o. sp. k.  Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań       Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Tel. 61 8219-200   KRS 0000544086 
e-mail: biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl  NIP: 972-12-53-440, Regon: 360865853                                                                                                                  

- Drogi wojewódzkiej 241 Tuchola – Rogoźno w m. Więcbork km 41+914 – skrzyżowanie z dr 

wojewódzką nr 242. 

- Drogi wojewódzkiej 552 Różankowo – Lubicz w m. Papowo Toruńskie km 11+572 połączenie 

chodników w obrębie przejazdu kolejowego.  

- Drogi wojewódzkiej 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno w m. Chełmża skrzyżowanie 3 wlotowe ul. 

Chełmińskiej, 3 Maja, Trakt. 

- Drogi wojewódzkiej 546 Zławieś Wielka– Łubianka skrzyżowanie z dr 553 Toruń- Wybcz w m 

Łubianka . 

- Drogi wojewódzkiej 560 Brodnica – Sierpc w m. Zakrocz w obrębie szkoły. 

- Drogi wojewódzkiej 240 Chojnice - Świecie skrzyżowanie z drogą powiatową nr 05265 w km 

52+864 w m. Krupocin 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dróg manewrowych na 

terenie Blum – Swarzędz-Jasin”. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy DW nr 551 

w m. Dźwierzno. 

4. Pełnienie Nadzoru autorskiego nad zadaniem „Rozbudowa ulicy Kleberga w Białymstoku w 

ciągu DK 8” 

5. Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt budowy parkingu dla Galerii 

Handlowej w Turku.” 

REALIZACJE 

2012 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kleberga w 

Białymstoku w ciągu DK 8”. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy 

kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Poznaniu.” 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Poznański ciąg pieszo- 

rowerowy „WARTOSTRADA”.” 
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4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi 

dojazdowej do ZZU Trześniów.” 

REALIZACJE 

2011 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” „Przebudowa zjazdu na stację 

benzynową (lewoskręt) w km 310+400 z drogi krajowej nr 92 m. Grzegorzew”. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

551 poprzez wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego:. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Budowa drogi dojazdowej do stacji 

uzdatniania wody wiślanej, na I stopniu (adaptacji istniejącego obiektu) przy ul. Toruńskiej w 

Bydgoszczy (w granicach działek o nr ew. 23/5 w obr. 452 oraz działki o nr ew. 1/7 w obr. 451.” 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozbudowa ulicy Chodkiewicza od 

skrzyżowaniu z ul. Gdańską do skrzyżowania z  ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy”.  

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa kompleksu ulic 

Konduktorska, Sygnałowa, Trakcyjna, Zwrotnicza w Toruniu.” 

REALIZACJE 

2010 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

551 poprzez wybudowanie chodnika w m. Dźwierzno” 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Budowa chodnika przy drodze 

wewnętrznej w m. Kończewice” 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozbudowy ul Tetmajera w 

Bydgoszczy” 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Remont nawierzchni drogi krajowej 

nr 3 na odcinku Skwierzyna – Międzyrzecz od km 215+370 do km 225+200”. 
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5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Budowa dróg manewrowych – John 

Deere Polska – Tarnowo Podgórne.” 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa skrzyżowania drogi 

krajowej nr 92 z drogą gminną do m. Łężec w m. Strzałkowo.” 

REALIZACJE 

2009 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa drogi krajowej nr 32 

Granowo – Strykowo od km 141+700 do km 145+913 dł. 4,2 km.” 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa placów manewrowych 

na terenie Z.H. Jóźwiakowski.” 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozbudowy skrzyżowania drogi 

krajowej nr 72 w m. Przykona na typ rondo”. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” – droga rowerowa Toruń – Chełmża z 

odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe”. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżka rowerowej z Brodnicy do Zbiczna ”. 

REALIZACJE 

2008 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozbudowa skrzyżowania drogi 

krajowej nr 83 z drogami  wojewódzkimi nr 471 i 478 w m. Dąbrowa na skrzyżowanie typu 

rondo.” 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Wzmocnienie nawierzchni 

(przebudowa) drogi krajowej nr 2 na odc. Grzegorzew - Kłodawa od km 309+800 do km 

322+400 dł. 12,6km” 


