Drogi powiatowe oddane do użytku – przebudowa zakończona

Mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mogą już korzystać z dróg powiatowych
Tczów-Wincentów oraz Zwoleń-Filipinów, które po przeprowadzonej modernizacji są
bezpieczniejsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu.
15 czerwca zostały oddane do użytku dwie przebudowane drogi: Zwoleń-Filipinów oraz
Tczów-Wincentów. - Dzięki dobrej współpracy na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim
możliwe było sprawne przeprowadzenie procedury przygotowawczej do inwestycji, co pozwoliło
rozpocząć prace budowlane wczesną wiosną. Dzięki temu realizacja zadania została zakończona przed
wyznaczonym terminem, co nas bardzo cieszy, ponieważ mieszkańcy powiatu zwoleńskiego oraz osoby
przyjezdne mogą już korzystać z przebudowanych, bezpieczniejszych i bardziej komfortowych dróg –
mówi Waldemar Urbański, starosta powiatu zwoleńskiego. – Warto dodać, że na modernizację drogi
Zwoleń-Filipinów pozyskaliśmy znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Otrzymaliśmy
wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza, które wyniosło 162 tys. zł – informuje starosta.
Zwoleń-Filipinów
Wykonawcą robót budowlanych obydwu inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych ze Zwolenia. Zadanie przebudowy drogi Zwoleń-Filipinów objęło modernizację
odcinka o długości 930 metrów bieżących. – W ramach zadania został wymieniony uszkodzony
przepust pod koroną drogi i położne dwie warstwy bitumiczne z betonu asfaltowego. Wykonane
jest także obustronne pobocze z kruszywa łamanego – informuje Tomasz Mordziński, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu.
Wartość inwestycji wyniosła 296 tys. 799 zł. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, które opiewa na kwotę
148 400 zł. Udział w kosztach przeprowadzonej inwestycji miała także gmina Zwoleń. Z jej
budżetu na przebudowę drogi przeznaczono 74 tys. zł. Pozostałe koszty zostały pokryte z
budżetu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Tczów-Wincentów
Drugim zadaniem, którego realizacja dobiegła końca, jest przebudowa odcinka drogi
Tczów-Wincentów o długości 495 metrów bieżących. Zakres robót objął wymianę uszkodzonych
przepustów pod koroną drogi, położenie dwóch warstw bitumicznych z betonu asfaltowego oraz
wykonanie poboczy gruntowych po obydwu stronach drogi. Koszt inwestycji wyniósł 175 tys.
509 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym gminy Tczów, która pokryła
wydatek rzędu 47 tys. 500 zł. Pozostałe koszty zostały opłacone z budżetu Starostwa
Powiatowego w Zwoleniu.
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