Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych
wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo
Informacje ogólne:
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Dnia 28 lipca 2010 r. pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Powiatem
Węgorzewskim została zawarta umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.05.02.01-28-038/09-00
projektu pn.:
„Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg
gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
Działanie 5.2 – Infrastruktura transportowa słuŜąca rozwojowi lokalnemu,
Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny - Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Klasyfikacja projektu:
Lp. Klasyfikacja

Numer

1

Temat priorytetu(kategoria
inwestycji)

23 Drogi
regionalne/lokalne

2

Forma finansowania

01 Pomoc bezzwrotna

3

Obszar realizacji

01 Miejski

4

Dział gospodarki

11 Transport

wysokość kwoty
dofinansowania

2.415.975,75

Całkowita wartość projektu: 3 600 864,94zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
( środki unijne) : 2 415 975,75

Powiat Węgorzewski z siedzibą w
Węgorzewie
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B
11-600 Węgorzewo

tel. 087 427 09 60
fax 087 427 09 61
starostwo@powiatwegorzewski.pl
www.powiatwegorzewski.pl

Przedmiotem projektu jest przebudowa zdegradowanych dróg powiatowych w mieście Węgorzewo o
numerach: 1754N - ul. Krótka/Reymonta, 4323N – ul. Przemysłowa, 4348N – ul. Towarowa. Inwestycja
Powiatu Węgorzewskiego jest kompatybilna z projektem realizowanym przez Gminę Węgorzewo pn.
„Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w powiązaniu z modernizacją
dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w mieście Węgorzewo". W ramach realizacji obydwu
projektów zostanie stworzony spójny system dróg powiatowych i gminnych. Głównym celem
powiatowego projektu jest „modernizacja kompleksu dróg powiatowych, warunkująca rozwój lokalny w
Gminie Węgorzewo i Powiecie Węgorzewskim”, który wypełnia cel Poddziałania 5.2.1 Infrastruktura
drogowa warunkująca rozwój lokalny, RPO WiM na lata 2007 – 2013. Dzięki realizacji inwestycji
ulegną poprawie warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, zostanie ułatwiony dostęp do nowych
terenów inwestycyjnych, wzrośnie bezpieczeństwo uŜytkowników dróg. Poprzez modernizację
istniejącej zdegradowanej infrastruktury drogowej polepszy się jakość Ŝycia mieszkańców oraz
ułatwiony będzie dostęp do atrakcji turystycznych.
W ramach inwestycji zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:
- zrekonstruowane drogi powiatowe – 1,70 km
- wybudowane / przebudowane chodniki – 2,10 km
- wybudowane / przebudowane skrzyŜowania – 4 szt.
- wybudowane / przebudowane przejścia dla pieszych – 9 szt.
- wybudowane/przebudowane punkty oświetleniowe – 35 szt.
- wybudowana /przebudowana sieć kanalizacji deszczowej – 1,28 km
- wybudowane/przebudowane obiekty infrastruktury ochrony środowiska (studnie rewizyjne na kanale
deszczowym, studzienki betonowe) – 106 szt.
strony powiązane:
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
www.ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
w tym:
www.europa.eu/institutions/inst
Instytucje Unii Europejskiej
http://www.ec.europa.eu/
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E.Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
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Strona Komisji Europejskiej
www.ec.europa.eu/europedirect
Serwis informacyjny Europe Direct
www.eur-lex.europa.eu/pl
Serwis poświęcony dostępnych aktów prawnych Unii Europejskiej
www.ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm
Portal Inforegio poświęcony informacji i promocji nt. Polityki Regionalnej
Informacje o realizacji:
Ogłoszono przetarg na wykonawstwo:
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_wegorzewski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/
Rozstrzygnięto przetagr na realizacje zadania dnia 15.09.2010 podpisano umowę z Wykonawcą:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Gajewo, ul. Węgorzewska 4, 11-500 GiŜycko –
Pełnomocnik; Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp. z o. o. 11-700 Mrągowo, ul.
Młodkowskiego 40-Partner
oraz Inspektorem Nadzoru:
Road – Projekt projektowanie i wykonawstwo infrastruktury drogowej Ryszard Kałamarz, 11500 GiŜycko, ul. Królowej Jadwigi 22/23
21.09.2011 Wpłynęło do Inwestora zgłoszenie gotowości odbioru końcowego.
W dniu 30 września 2011 odbył się odbiór robót z którego sporządzono protokół i listę usterek do
usunięcia. Wykonawca zadania otrzymał termin usunięcia do dnia 17 października 2011.
Dnia 18.10.2010 odebrano bez uwag usunięcie usterek wykazanych w protokole końcowym odbioru
inwestycji.
Powiat jest w trakcie przygotowania końcowego wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO
WiM 2007-2013.
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