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W Toruniu trwa remont ulicy
Żółkiewskiego. Roboty trwają na jezdni południowej. Ruch w obu kierunkach, bez
większych utrudnień odbywa się stroną północną oraz po specjalnie
przygotowanych w tym celu przejazdach. Obecnie wykonawca rozpoczyna
układanie podbudowy z kruszywa na jezdni południowej. W kolejnych dniach będą
układane kolejne warstwy nowej nawierzchni.

- Równolegle montujemy wpusty deszczowe, układamy kable, które w przyszłości
zasilą sygnalizację świetlną w obrębie skrzyżowania z TZMO - wylicza Tomasz
Królak, kierownik budowy z ramienia PBDI S.A.
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, 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.
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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 z subwencji budżetu państwa.
Źródło: MZD w Toruniu
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