Wnioskujemy o dofinansowanie budowy drogi w Bronisławce

fot. P. Kownacki

Gmina Pomiechówek w porozumieniu z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki oraz Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad złożyła 30 września br. wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa
na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stanisławowo oraz przebudowę drogi wraz z budową
ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka w ramach Programu Wieloletniego
pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. „schetynówka”).

Planowany odcinek drogi – stan obecny

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu do 30 października br. zostaną rozpatrzone i ocenione wszystkie wnioski złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a następnie Wojewoda Mazowiecki
ogłosi listę rankingową wniosków. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i zatwierdzenie listy wniosków zakwalifikowanych
do dofinansowania w przyszłym roku przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidziane jest do 28 listopada 2009 r.
Jeżeli chodzi o Bronisławkę, projekt
budowlano-wykonawczy przewiduje budo-
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wę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 1650 m (szerokości 6 m, lokalnie
5 m) wraz ze zjazdami na posesje z kostki
betonowej w kolorze szarym. Wzdłuż drogi w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego (na odcinku od tunelu PKP do granic terytorialnych Gminy Pomiechówek)
po lewej stronie jezdni zaprojektowano
ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej
bezfazowej o szerokości 3 m i długości
ok. 1300 m. Ciąg ten będzie oddzielony
od jezdni rowem odwadniającym, a lokalnie na krótkim odcinku ok. 80 m (ze wzglę-

du na warunki terenowe) usytuowany bezpośrednio przy jezdni. Odprowadzenie wody z projektowanych obiektów przewidywane jest za pomocą przepustów rurowych i podchodnikowych w kierunku łąk,
w zależności od lokalizacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników wykonane zostanie oznakowanie pionowe
i poziome. Zaprojektowane zostały przejścia dla pieszych, ponadto ustawione zostaną barieroporęcze przy przepustach podchodnikowych.
Jednocześnie w Stanisławowie przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie wraz z uzupełnieniem poboczy pospółką, wymiana starych krawężników
na nowe oraz oznakowanie pionowe.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
wnioskuje natomiast o dofinansowanie
przebudowy ulicy Kraszewskiego i Mieszka I wraz z budową chodnika. Połączenie
ciągów drogowych obu Gmin usprawni
płynność komunikacji i poprawi komfort
przejazdu pomiędzy Modlinem Starym
a Bronisławką i Stanisławowem.
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