Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest realizatorem projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”
Oś Priorytetowa VII „ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO”
DZIAŁANIE 7.1. „INFRASTRUKTURA DROGOWA”
Beneficjent: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Podmiot realizujący projekt: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Całkowita wartość projektu: 74 010 890,17 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 70 637 670,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020: 56 510 136,00 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 7 063 767,00 zł
Wkład własny: 10 436 987,17 zł
Okres realizacji projektu: 30.05.2018 r. – 31.12.2020r.
Cele projektu:
Realizacja inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 579 przyczyni się poprawy spójności komunikacyjnej i przestrzennej regionu
w tym poprawy dostępności komunikacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej województwa mazowieckiego. Główny cel projektu jest
spójny z celami Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020, tj. poprawą spójności regionalnej sieci drogowej z układem dróg krajowych, w tym siecią TEN-T. Rozbudowa DW 579 umożliwi
mieszkańcom regionu bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do sieci dróg krajowych, w tym w szczególności do dróg krajowych
szybkiego ruchu A2 i S8. Droga nr 579 stanowi niezwykle ważne połączenie drogowe północ – południe łączące autostradę A2
z drogą krajową nr 8, pozwalające ominąć Warszawę od strony zachodniej. Ponadto droga wojewódzka nr 579 w dalszym przebiegu
przecina drogę krajową nr 92 w miejscowości Błonie i dalej w miejscowości Kazuń Polski łączy się z drogą ekspresową S7. Tym
samym prace modernizacyjne wykonane na przedmiotowym odcinku DW 579 zagwarantują poprawę spójności i dostępności
regionalnej sieci drogowej z układem dróg krajowych. W wyniku powyższego poprawie ulegnie komunikacja z sąsiednimi
województwami, w tym m.in. województwem łódzkim.
Planowane efekty:
Przedmiotowy projektu obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 579 relacji: Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk
Mazowiecki – Radziejowice na odcinku Radziejowice – Grodzisk Mazowiecki. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 obejmuje
odcinek od km 41+178 do km 51+599 z wyłączeniem odcinka od km 41+321,95 do km 41+567,50. Przedmiotowy wyłączony odcinek
zostanie objęty interwencją w ramach projektu dotyczącego budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.
W ramach prac budowlanych wykonano: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, przebudowę obiektu mostowego,
przebudowę i budowę nowych obiektów inżynierskich (przepusty) w dostosowaniu do projektu drogi, korektę nienormatywnych
łuków poziomych, korektę nienormatywnych spadków podłużnych i łuków pionowych, budowę nowych oraz rozbudowę
istniejących zatok autobusowych, rozbudowę i budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, rozbudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie
odwodnienia korpusu drogowego.
Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Infrastruktura drogowa wysokiej jakości zwiększy
atrakcyjność regionu jako miejsca dla lokalizacji nowych inwestycji, zachęci do aktywności gospodarczej, generującej nowe miejsca
pracy, zwiększy intensywność kontaktów interpersonalnych. Ponadto realizacja projektu wpłynie na wyrównywanie szans
społeczności wiejskich w dostępie do infrastruktury drogowej, a przez to do innych dóbr z nimi związanych. Projekt ma pozytywny
wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans oraz niedyskryminacji. Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia
szansy większego udziału bezrobotnych, kobiet i niepełnosprawnych w życiu gospodarczym.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, ze środków budżetu
województwa mazowieckiego oraz ze środków budżetu państwa
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na
stronie: www.mazowia.eu
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