
DROGA WOJEWÓDZKA NR 662 
Budowa i przebudowa drogi  

oraz budowa ścieżki rowerowej  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662  

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 

Charakterystyka planowanej Inwestycji: 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest dokumentacja 

projektowa dla budowy i rozbudowy dw 662  
wraz z budową ścieżki rowerowej pomiędzy  

miejscowościami Augustów (początek w rejonie  
ul. Sportowej) i Suwałki (do granicy adm. miasta).  
Łączna długości odcinka dw wynosi  ok. 22 km.  

 

W ramach inwestycji zostanie opracowany: 

® projekt budowy i rozbudowy dw nr 622 

® projekt ścieżki rowerowej o dł. ok. 22 km 

® projekt mostów i przepustów 

® projekt organizacji ruchu poprawiający  
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów 

 

Podstawowe parametry techniczne: 
® Klasa techniczna: G 

® Prędkość projektowa: 60 km/h 

® Prędkość miarodajna: 80 km/h 

® Dopuszczalny nacisk na oś: 115 kN/oś 

® Przekrój normalny: przekrój 2 x 1 — 2 x 3,5 m 

® Szerokość projektowanej ścieżki — 3,0 m 

Inwestor: 
 

Województwo Podlaskie  
 

reprezentowane przez: 

 
 
 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Elewatorska 6 
15-620 Białystok 

www.pzdw.bialystok.pl  
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl  

 
  

Jednostka Projektowa: 
 
 
 
 
 

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce 
Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 
www.safege.pl 

e-mail: biuro@safege.pl  
 

Adres do korespondencji: 
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce 

Biuro Projektów i Konsultingu w Warszawie 
ul. Księcia Ziemowita 53 Bud. 3a lok. 13 

03-885 Warszawa 

Województwo Podlaskie 



Korzyści: 
® poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników 

ruchu poprzez zmniejszenie ilości wypadków 
i zdarzeń drogowych z udziałem pieszych 
oraz rowerzystów 

 
® zwiększenie płynności i przepustowości drogowej 
 
® podwyższenie komfortu jazdy poprzez polepszenie 

warunków technicznych infrastruktury drogowej 
 
® usprawnienie komunikacji między miejscowościami 

w gminach Augustów, Nowinka i Suwałki 
 
® poprawa jakości środowiska (przeniesienie się  

z ruchu samochodowego na rowerowy) 
 
® poprawa atrakcyjności terenu pod względem  

inwestycyjnym 

Przebieg inwestycji:     AugustówÊÊÊÊÊ®ÊÊÊÊÊSzczebraÊÊÊÊÊ®ÊÊÊÊÊNowinkaÊÊÊÊÊ®ÊÊÊÊÊSzczepkiÊÊÊÊÊ®ÊÊÊÊÊOlszankaÊÊÊÊÊ®ÊÊÊÊÊSuwałki 

Zakres inwestycji: 
® przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 662  
 na długości ok. 22 km 
 
® budowa ścieżki rowerowej  
 
® budowa oraz przebudowa zatok 

autobusowych  
 
® budowa chodników, przejść dla 

pieszych oraz oświetlenia 
 
® budowa oraz rozbudowa systemu odwodnienia 
 
® budowa i przebudowa obiektów mostowych  

i przepustów  
 
® budowa przejść dla zwierząt 
 
 

Lokalizacja inwestycji: 
Planowana inwestycja znajduje się w województwie  

podlaskim, na terenie powiatu augustowskiego  
oraz suwalskiego, w gminach Augustów, Nowinka  

oraz Suwałki. 
 

Pytania i wątpliwości: 
W przypadku pytań oraz wątpliwości związanych  
z planowaną inwestycją zapraszamy do kontaktu 

pisemnego z Przedstawicielem Inwestora  
oraz Jednostką Projektową. 

  
W UG Suwałki, UG Nowinka, UM w Augustowie 
oraz w siedzibie PZDW w Białymstoku zostaną  

udostępnione do wglądu plany sytuacyjne z dokładnym 
przebiegiem inwestycji. 

 
Zapraszamy do udziału w Konsultacjach Społecznych:  
16 11.2022 r. godz. 9:30 – mieszkańcy gminy Nowinka 

17.11.2022 r. godz. 9:30 – mieszkańcy gminy Augustów 
oraz gminy Suwałki 

Gminny Ośrodek Kultury, Nowinka 26a, 16-304 Nowinka 
 

Do dnia 30.11.2022 r. można przesyłać uwagi  
do projektu   


