
Informacja o projekcie realizowanym

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Puławach na odcinku od km 0+000

do km 0+512,89”

Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności

regionów

Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa

Beneficjent: Powiat Puławski

Planowany okres realizacji: od 18 lipca 2006 do 4 grudnia 2006.

Budżet: 

całkowita wartość projektu – 1.313.504,86 PLN

kwota dofinansowania z EFRR – 985.128,64 PLN

Cele projektu (max. ½ strony):

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Puławskiego 

i Miasta Puławy poprzez szybszy i bezpieczniejszy dostęp do sieci dróg krajowych (ul. Lubelska)

i  dróg  wojewódzkich  (ul.  Partyzantów),  a  ponadto  poprawa  miejskiego  systemu

komunikacyjnego,  (modernizacja  chodników,  przejść  dla  pieszych),  poprawa  dostępności  do

różnych  instytucji  mieszczących  się  bezpośrednio  przy  przebudowywanej  ulicy  (miejsca

postojowe)  oraz  wzmocnienie  atrakcyjności  miasta  Puławy  dzięki  modernizacji  sieci

transportowej (budowa ścieżek rowerowych i połączenie planowanego układu dróg rowerowych z

już  istniejącym),  w  perspektywie  zrównoważonego  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego.

Realizacja  projektu  oznacza  szybsze  i  bezpieczniejsze  powiązania  między  ośrodkami

centralnymi,  a  pozostałymi  obszarami  województwa,  lepszy  dostęp  do  sieci  dróg  krajowych

 i międzynarodowych, jak również poprawę miejskiego systemu transportowego, w tym systemu

transportu publicznego, w celu zwiększenia atrakcyjności miasta Puławy jako miejsca rozwoju

działalności gospodarczej.
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Streszczenie projektu (max. ½ strony): 

Projekt  dotyczy  ul.  Wojska  Polskiego  w  Puławach  drogi  powiatowej  nr  2561L  

o dług.512,89 mb.  Ulica Wojska Polskiego łączy się  bezpośrednio z  ulicą Lubelską tj.  drogą

krajową nr 12 Poznań – Puławy – Lublin oraz ulicą Partyzantów czyli drogą wojewódzką nr 824

Żyrzyn  –  Puławy  –  Annopol.  Ul.  Wojska  Polskiego  jest  ważnym  elementem  układu

komunikacyjnego miasta  Puławy także  ze  względu  na  lokalizację  wielu  instytucji  (komenda

policji  powiatowej,  zespół  szkół  ponadgimnazjalnych,  dworzec  autobusowy,  zakład  opieki

zdrowotnej) oraz jej usytuowanie w centrum miasta.

Stan  techniczny  ul.  Wojska  Polskiego  był  bardzo  zły  (liczne  spękania,  nierówności,

koleiny i śliska nawierzchnia) i wymagał natychmiastowej interwencji.

Realizacja projektu polega na modernizacji drogi o długości 518 mb., przebudowie ciągu pieszego

po lewej stronie drogi i wybudowaniu w obrębie istniejącego chodnika od km 0+171,15 do km

0+346,77, ścieżki rowerowej o szer. 1,5 m, przebudowie prawostronnego chodnika, modernizacji

istniejących zatok parkingowych w celu utworzenia zatok autobusowych, wzmocnieniu nośności

konstrukcji nawierzchni z 80 kN/oś do 100 kN/oś, przebudowie istniejących miejsc parkingowych

i wybudowanie nowych, przebudowie zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych. 

Realizacja  projektu  wpływa  na  wyrównanie  szans  mieszkańców  terenu  objętego

inwestycją  w  dostępie  do  infrastruktury  technicznej,  poprawę  stanu  środowiska  naturalnego,

jakości życia mieszkańców i usprawnienia komunikacji. Projekt wynika z potrzeb społecznych

i stanowi ważny element systemu komunikacyjnego, którego rozwój został przypisany do działań

strategicznych mających kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa.
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