PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Zadanie pt.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1174 O II ETAP NA ODCINKU OD KM 0+000
��������������������������������������������������������������������������������
DO KM ���������������������������

Całkowita wartość projektu – 2 082 ������ zł
Dofinansowanie – 820 164,12 zł
�kład wła��� (Powiat Brzeski, Gmina Skarbimierz) – 820 164,13 zł

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie ��i�� �kar�i�ierz oraz ��i�� �ława
woj� do��oś���kie� �roga powi�za�a je�t z droga�i w���zej kategorii i �ta�owi poł��ze�ie drogi
krajowej �r �� z drog� wojew�dzk� �r ���� �ed�o�ześ�ie jest to alternatywna trasa dla drogi krajowej
�r �� oraz drogi wojew�dzkiej �r ��� w o�r��ie �iej��owoś�i �ukowi�e �rze�kie�
W ramach zadania wykonano:
-

prze�udow� �o�tu�
w��ia�� ko��truk�ji �awierz���i �a �ał�� od�i�ku drogi�
dodatkowe pu�kt� świet��e – solary,
nowe oznakowanie pionowe i poziome,
odtworze�ie row�w prz�dro������
�udow� zjazd�w�
�udow� zatoki autobusowej.

���z�a długość prze�udowa�ego od�i�ka drogi� 2 457 m.

Etap realizacji: Projekt zrealizowany w 2017 r.

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA LATA 2016-2019
PRZEBUDOWA WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGI POWIATOWEJ NR
1174 O I 1175 O ŁUKOWICE BRZESKIE - BRZEG - I ETAP ODC.ZIELECICE- BRZEG
OD KM 6+000 DO KM 10+704,25
całkowita wartość projektu

-

4613979,85 zł

Dofinansowanie

-

2306989,92 zł

Wkład własny (Powiat Brzeski,
Gmina Brzeg i Gmina Skarbimierz)

-

2306989,93 zł

Droga zlokalizowana jest w Powiecie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg oraz Gminy Skarbimierz .
Projektowana przebudowa drogi jest powiązana z drogami wyższej kategorii i stanowi połączenie
drogi krajowej nr 39 z droga krajową nr 94. Jest to trasa alternatywna dla drogi krajowej nr 39 oraz
drogi krajowej 94 na odcinku od Brzegu do Zielęcic oraz Łukowic Brzeskich. Droga projektowa łączy
Powiat Brzeski z Powiatem Strzelińskim. W sytuacji wystąpienia wypadków na w/w drogach
przebudowa odcinka drogi przyczyni się do sprawnego, płynnego i bezpiecznego przemieszczania się
pojazdów.
Etap realizacji: Projekt zrealizowany w 2016 r.

