Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677, przejście przez m.TELAKI
od km 82+100 do km 83+401,22”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
funduszu TACIS.
Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677, przejście przez m.TELAKI od km
82+100 do km 83+401,22”
Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i
rozbudowę infrastruktury transgranicznej
Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu
poprawy dostępności regionu
Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Koordynator Projektu (Zamawiający): Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa
Wykonawca Robót: „FEDRO” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck.
Nadzór w imieniu Zamawiającego: Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce
Okres realizacji: wrzesień 2005 r. – grudzień 2005 r.
Zakończenie finansowe: październik 2006.
Źródła finansowania.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2.943.901,02 zł
Udział własny Beneficjenta – 1.056.728,06 zł
RAZEM – 4.000.629,08
Wskaźniki planowanych produktów:
-

zmodernizowany odcinek drogi – 1,3 km.
chodniki – 2434 m2.
zatoka autobusowa – 1 szt.
kanalizacja deszczowa - 890 m + 81 m (przyłącza).
ciąg pieszo-jezdny – 22,5 m.

Wskaźniki planowanych rezultatów:
- zwiększenie nośności zmodernizowanego odcinka drogi o dł.1,3 km – 100 kN/oś.
- skrócenie czasu przejazdu – o 17 %.
Grupa docelowa, która zostanie objęta oddziaływaniem projektu.
Oddziaływaniem projektu zostaną objęte społeczności po obu stronach granicy. Będą to po
stronie polskiej mieszkańcy gminy Kosów Lacki Ŝyjący w bezpośrednim otoczeniu
przebudowywanej drogi, a takŜe w sąsiednich regionach, obecni przedsiębiorcy, przyszli
inwestorzy na obszarach zaktywizowanych oraz turyści. Ze strony białoruskiej
oddziaływaniem projektu objęta będzie społeczność obwodów brzeskiego i grodzieńskiego

działająca w sektorach: produkcyjnym, handlowym, usługowym i turystycznym nastawiona
na współpracę transgraniczną.
Projekt ma neutralny wpływ na środowisko.
Projektowana przebudowa drogi jest zgodna z planami zagospodarowania przestrzennego.
Dla zadania uzyskano decyzję lokalizacyjną wydaną przez Wójta Miasta i Gminy Kosów Lacki
(Nr RG.7325/36/2002 z dnia 30-09-2002 r.)
W zakresie powietrza atmosferycznego modernizacja drogi nie wpłynie na pogorszenie stanu
powietrza atmosferycznego i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń w tym
względzie. W zakresie warunków wodnych: na terenie inwestycji zarówno w fazie budowy
jak i normalnej eksploatacji nie wystąpią znaczące zagroŜenia dla środowiska naturalnego w
obszarze gospodarki wodno-ściekowej i ochrony zasobów naturalnych wód; poprawa
warunków odwodnienia drogi spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i wód w
rejonie drogi.
Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans w odniesieniu do niepełnosprawnych. W trakcie przebudowy drogi wykonane zostaną elementy ułatwiające poruszanie
się niepełnosprawnych w ruchu drogowym takie jak podjazdy przy przejściach dla pieszych.
Informacja o Projekcie sporządzona po zakończeniu realizacji.
Więcej informacji o Programie Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIC CBC moŜna znaleźć na
stronie: www.interreg.gov.pl

