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Samorząd województwa kujawskopomorskiego przekaże w tym roku prawie 4,5 miliona złotych z budżetu
województwa na przebudowę dróg lokalnych. Chodzi o byłe trasy wojewódzkie,
które w ostatnich latach zostały przejęte przez samorządowe władze Mroczy,
powiatu świeckiego, a także miasta oraz gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski.
Decyzję w sprawie udzielenia dotacji podjął 5 lutego sejmik.

Zmiany w kategoryzacji poszczególnych dróg związane są między innymi z budową
obwodnic, chodzi też o uporządkowanie sieci tras w regionie oraz wyprowadzenie
ciężkiego ruchu tranzytowego z miast. Cel to poprawa bezpieczeństwa
użytkowników dróg i mieszkańców.
- Samorząd województwa partycypuje w doprowadzeniu do właściwego stanu
ciągów komunikacyjnych, które utraciły status dróg wojewódzkich. To działania,
które realizujemy wspólnie z samorządami lokalnymi – tłumaczy marszałek Piotr
Całbecki.
Mrocza
Dotacja z budżetu województwa w wysokości 2 milionów złotych trafi na
kontynuację przebudowy 3,5-kilometrowego ciągu komunikacyjnego w Mroczy,
przebiegającego przez ulice Kościuszki, Plac 1 Maja, 5 Stycznia, Łabędzkiego i
Bydgoską. Władze gminy przejęły administrowanie tymi drogami w 2014 roku, gdy
samorząd województwa wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejskiej
obwodnicy, która powstała przy udziale marszałkowskich środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wsparcie na realizację inwestycji
przekazaliśmy też w 2016 i 2017 roku. Całkowitą wartość zadania oszacowano na
5,2 miliona złotych.
Miasto oraz gmina wiejska Aleksandrów Kujawski
Wsparcie samorządu województwa w wysokości ponad 900 tysięcy złotych pomoże
też przebudować 2,5-kilometrowy ciąg komunikacyjny w Aleksandrowie Kujawskim,
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przebiegający przez ulice Słowackiego, Chopina i Sikorskiego. Kolejne prawie 350
tysięcy złotych trafi na przebudowę dwóch odcinków drogi w Rudunkach (1,5
kilometra) oraz Służewie (700 metrów) w gminie wiejskiej Aleksandrów Kujawski
(wsparcie dla gminy przekazaliśmy także w ubiegłym roku). W przypadkach tych
inwestycji chodzi o fragmenty byłej drogi wojewódzkiej nr 266, która zmieniła
przebieg na początku 2016 roku. Celem zmian było wyprowadzenie ruchu
tranzytowego poza centrum miasta. Wartość obu inwestycji to 3,5 miliona złotych.
Powiat świecki
Dotację celową w wysokości 1,2 miliona złotych na opracowanie dokumentacji
otrzyma też powiat świecki, który planuję przebudowę kilku odcinków dróg
powiatowych o łącznej długości 40 kilometrów: od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 240 do Laskowic, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu
oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie. Wartość całego zadania to
około 20 milionów złotych. Przejęte przez powiat świecki trasy utraciły status dróg
wojewódzkich w 2017 roku. Chodziło o uporządkowanie sieci dróg, zmniejszenie
natężenia ruchu samochodowego oraz poprawę bezpieczeństwa.
Wcześniej także Wąbrzeźno i Chełmno
Urząd Marszałkowski zrealizował wcześniej podobne przedsięwzięcia wspólnie z
władzami Wąbrzeźna oraz Chełmna i powiatu chełmińskiego. W przypadku
Wąbrzeźna dotacja celowa trafiła na remont siedmiu odcinków ulic przekazanych
wcześniej samorządowi lokalnemu. W przypadku Chełmna samorząd województwa
sam gruntownie zmodernizował drogę wojewódzkiej nr 550 na odcinku
przebiegającym przez Chełmno oraz Brzozowo, a następnie zarządzanie tą trasą
przejęły samorządy Chełmna i powiatu chełmińskiego.
Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski
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