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Cztery miejskie samorządy z
Pomorza Zachodniego skorzystają z pomocy Urzędu Marszałkowskiego
przeznaczonej na poprawę jakości ulicznego oświetlenia. Za unijne fundusze będzie
w regionie jaśniej, bezpieczniej, a przede wszystkim bardziej ekologicznie. W sumie
realizacja pięciu inwestycji, obejmująca modernizację prawie 2 tys. punktów
oświetleniowych, wsparta zostanie w ramach RPO WZ 2014-2020 kwotą prawie 4
mln zł.

Fundusze przyznał Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzję podjęto w
pierwszym tygodniu stycznia 2018 roku. Wsparcie prawie 4 mln zł pozwoli na
inwestycje w czterech miejscowościach regionu: Szczecinie, Dziwnowie, Kołobrzegu
i Białogardzie. Realizacja pięciu przedsięwzięć wartych ponad 4,6 mln zł sprawi, że
na kilkudziesięciu zachodniopomorskich ulicach będzie jaśniej i bezpieczniej, a
modernizacja infrastruktury - dokładnie 1798 punktów oświetleniowych - na bardziej
energooszczędną niż tradycyjna np. na żarówki ledowe, wpłynie również korzystnie
na środowisko naturalne.
Wprowadzanie ulepszeń w funkcjonowaniu ulicznego oświetlenia, które ułatwia, a
nawet przyśpiesza decyzja Zarządu Województwa o przekazaniu gminom
dofinansowania, zakończy się w 2018 oraz 2019 roku. Spośród wspartych
przedsięwzięć dwie inwestycje przeprowadzi Szczecin, które dzięki unijnej dotacji w
wysokości ponad 2,7 mln zł zmodernizuje oświetlenie na obszarze pomiędzy ulicami
Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Szafera, Spacerową, Wincentego Pola, Traugutta,
Bracką, Taczaka, Santocką, Poniatowskiego i 26 Kwietnia. Miasto Kołobrzeg z
pomocą 450 tys. zł wymieni instalację świetlną na Placu 18 Marca, Skwerze
Pionierów i ulicy Sybiraków.
W Białogardzie inwestycja dofinansowana kwotą prawie 300 tys. zł, obejmie ulice B.
Śmiałego, Wł. Jagiełły, Rtm. Pileckiego, Szosę Połczyńską, Wiślaną, Zwycięstwa,
Władysława IV oraz Osiedle Gryfitów - Ks. Bogusława.
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Z kolei Dziwnów z dotacją ponad 400 tys. zł zamierza przeprowadzić modernizację
infrastruktury świetlnej na terenie całego miasta.
Obecnie przed beneficjentami procedura związana z aktualizacją złożonej w
konkursie
dokumentacji
aplikacyjnej,
a
następnie
podpisanie
umów
uwzgledniających unijne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego.
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