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Na
najbliższą
niedzielę
(22
września) wykonawca remontu ulicy Żółkiewskiego w Toruniu planuje asfaltowanie
obecnie remontowanej jezdni. Drogowcy chcą wykorzystać mniejszy ruch na ulicy i
fakt, że galeria jest nieczynna. Pozwoli to na sprawniejsze przeprowadzenie prac i
ich zakończenie jeszcze tego samego dnia.

Trwa remont ulicy Żółkiewskiego. Roboty trwają na jezdni północnej, czyli tej po
stronie galerii. Ruch w obu kierunkach, bez większych utrudnień odbywa się stroną
południową oraz po specjalnie przygotowanych w tym celu przejazdach. Obecnie
wykonawca odtwarza chodniki i buduje zatokę autobusową przy wjeździe do Energi.
Montowane są bramownice i maszty, na których zostanie zamontowana sygnalizacja
świetlna. Na najbliższą niedzielę (22 września) zaplanowane zostało układanie
ostatniej-ścieralnej warstwy na jezdni północnej. Mniejszy ruchu na ulicy, zamknięta
galeria handlowa pozwoli na rozpoczęcie i zakończenie prac tego samego dnia.
Plany może pokrzyżować jedynie deszczowa pogoda. Z kolei w nocy z niedzieli na
poniedziałek będą wykonywane wjazdy i wyjazdy z galerii. Po wykonaniu tych prac
wykonawca będzie mógł udostępnić wyremontowaną jezdnię do ruchu i zająć się
drugą-południowa jezdnią. Przełożenie ruchu nastąpi w przyszłym tygodniu.
***
Ulicą Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91. W układzie komunikacyjnym
miasta to jedna z ważniejszych arterii, łącząca centrum z Rubinkowem i gminami
ościennymi. Stanowi dojazd do mostu gen. E. Zawackiej. Przy ulicy zlokalizowana
jest galeria handlowa, punkty usługowe i firmy. W ostatnim czasie TZMO SA
wybudowały przy ulicy nowy biurowiec oraz centrum techniki i innowacji wraz z
nowymi zjazdami. Aspekty te oraz stan techniczny ulicy miały wpływ na podjęcie
decyzji o jej remoncie. Pierwotnie zakładano wymianę nawierzchni w części
nieobjętej zakresem przebudowy realizowanej przez TZMO. W trakcie
opracowywania dokumentacji, w wyniku przeprowadzenia prac odkrywkowych,
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okazało się, że prace należy poszerzyć o wymianę podbudowy i remont całej ulicy.
Zakres prac obejmie wymianę nawierzchni i podbudowy na całej długości ulicy, tj.
od placu Skarbka do estakady im. inż. Marka Sudaka (estakada Żółkiewskiego).
Remont obejmuje również wymianę oświetlenia, remont ścieżki rowerowej,
modernizację sygnalizacji świetlnej, nowe oznakowanie i zieleń.
Jako że ul. Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91, miasto zdecydowało się
wystąpić o subwencję do ministerstwa infrastruktury na remonty dróg krajowych w
granicach administracyjnych miast. W Toruniu dzięki tym środkom została
wyremontowana w ostatnim czasie Ligi Polskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do
Konstytucji 3 Maja.
Koszty remontu są finansowane przez miasto, TZMO i ze środków budżetu państwa
(subwencja).
Źróło: MZD w Toruniu
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