
 
 

„Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szcz.-Sowno. 

Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szcz.od skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Sienkiewicza 

do miejsc.Żarowo-Etap G-od km 13+560 do km 15+958” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                       

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata                                                             

2007 – 2013. 

 

Oś priorytetowa: 2 – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 

Działanie: 2.1 – Zintegrowany system transportowy województwa 

Poddziałanie: 2.1.2 –Lokalna infrastruktura drogowa. 

Beneficjent: Powiat Stargardzki 

Nr projektu: WND-RPZP.02.01.02-32-109/09 

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.02.01.02-32-109/09-00 

Całkowita wartość projektu(zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie): 8 834 773,86 zł 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 417 386,93zł 

 

Założenie projektu:  

Projekt jest kolejnym etapem przebudowy i budowy drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczec. - Sowno. 

Obejmuje on odnowę odcinka drogi w Stargardzie Szczec. od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza 

do końca ulicy Podleśnej.  

 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Stargardzkiego, ułatwienie 

funkcjonowania ruchu tranzytowego i towarowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie 

powiatu. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości dróg i zwiększenie konkurencyjności regionu. 

 

Produktami inwestycji będą: 

 przebudowana jezdnia drogi na odcinku 2,39 km 

 montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych – ustawienie balustrad zabezpieczających na odcinku 

265 m, ustawienie słupków blokujących w ilości 37 szt. 

 wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego drogi 

 nowy chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2 970,00 m2 

 ciąg pieszo-rowerowy o powierzchni 4 372,50 m2 

 ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 5 153,00 m2 

 nowe oświetlenie drogi 

 nowe zjazdy do posesji o powierzchni 1 157,50 m2 

 2 zatoki autobusowe i 2 przystanki autobusowe 

 zatoka postojowa dla 5 pojazdów osobowych oraz 1 miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych 

 odnowione zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne w ilości 425,50 m2  

 

Termin realizacji projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie):  

Rozpoczęcie: 18.03.2010 r.  

Rzeczowe zakończenie projektu : 26.11.2010 r.  

Finansowe zakończenie projektu: 30.12.2010 r.  
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