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Wkrótce ruszy realizacja czwartej
edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej w województwie kujawsko-pomorskim.
Dzięki współpracy gmin oraz samorządu województw przy wielu trasach powstaną
chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, a także kolejne rondo.
Drogowa Inicjatywa Samorządowa to wspólne przedsięwzięcie Urzędu
Marszałkowskiego oraz gmin i powiatów, które razem gwarantują fundusze
niezbędne do poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich. Samorząd
województwa zapewnia 40 procent niezbędnych środków. Resztę finansują gminy
lub powiaty. Za realizację czwartej edycji programu odpowiada Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
- DIS to sposób na to, by w przebiegu dróg wojewódzkich powstawała potrzebna
lokalnym społecznościom towarzysząca infrastruktura drogowa. Każdy nowy
kilometr chodnika i ścieżki rowerowej poprawia bezpieczeństwo pieszych,
rowerzystów i kierowców – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Tym razem na wspólne inwestycje drogowe zdecydowało się 10 gmin. Zakres zadań
jest bardzo zróżnicowany w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy powstawały
głównie chodniki. Po raz kolejny bardzo ambitny projekt Zarząd Dróg Wojewódzkich
będzie realizować wspólnie z gminą Świecie. W Sulnowie skrzyżowanie drogi
wojewódzkiej nr 239 z drogą powiatową w kierunku Ernestowa zostanie
przebudowane na rondo. Dobudowana zostanie również kolejna zatoka autobusowa
i fragment ścieżki rowerowej. Projekt budowy ponad dwukilometrowej ścieżki
rowerowej z Okonina do Mełna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 wojewódzcy
drogowcy zrealizują razem z gminą Gruta (powiat grudziądzki). Ciąg pieszorowerowy powstanie również pomiędzy Gniewkowem i Lipiem (powiat
inowrocławski). Tę inwestycję współfinansuje gmina Gniewkowo.
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Oprócz budowy ciągów pieszo-rowerowych powstaną także zatoki autobusowe w
Mochlu przy drodze wojewódzkiej nr 244 (powiat bydgoski) i Piecewie przy drodze
wojewódzkiej nr 543 (powiat brodnicki). W tej ostatniej miejscowości oraz w
Grzybnie przy drodze wojewódzkiej nr 543 (powiat brodnicki) wraz z chodnikami
ułożona zostanie także kanalizacja deszczowa.
W sumie na Drogową Inicjatywę Samorządową zarezerwowanych jest w tym roku
ponad 6,1 mln złotych. Właśnie rusza procedura przetargowa na poszczególne
zadania. Prace zakończą się jesienią.
Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013:
Gmina Golub-Dobrzyń -Budowa chodnika z kanalizacją w m. Ostrowite – DW nr 554,
Gmina Gniewkowo (powiat inowrocławski)– Budowa ścieżki rowerowej GniewkowoLipie – DW nr 246,
Gmina Sicienko (powiat bydgoski) – Budowa chodnika z zatoką autobusową w m.
Mochle – DW nr 244,
Gmina Świecie – Budowa ronda i zatoki autobusowej w Sulnowie – DW nr 239,
Gmina Chełmża (powiat toruński) – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m.
Kończewice– DW nr 551,
Gmina Jabłonowo Pomorskie (powiat brodnicki) – Budowa chodnika, zatoki i
kanalizacji w m. Piecewo – DW nr 543,
Gmina Bobrowo (powiat brodnicki) – Budowa chodnika i kanalizacji w m. Grzybno –
DW nr 543,
Gmina Gruta (powiat grudziądzki) – Budowa ciągu pieszo-rowerowego Okonin-Mełno
– DW nr 533,
Gmina Łysomice (powiat toruński) – Budowa chodnika Łysomice-Lulkowo – DW nr
552,
Gmina Jeżewo (powiat świecki) – Budowa chodnika w m. Laskowice – DW nr 239.
Źródło: ZDW w Bydgoszczy
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