Łęczna otrzyma ponad 2,5 miliona złotych na drogi
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Dwa wnioski przygotowane przez Urząd Miejski w Łęcznej o przyznanie Gminie środków finansowych w łącznej kwocie 2 567 524,46 zł z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały dzisiaj (8.10) ostatecznie zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
Pieniądze sfinansują w 75 procentach dwa przedsięwzięcia inwestycyjne:
rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Łęcznej -budowa dróg gminnych na Osiedlu Słoneczne,
budowa ulicy miejskiej (o symbolu 05 KZ) w Łęcznej -od ulicy Staszica w kierunku zachodnim.
Wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najpierw były ocenione w Urzędzie
Marszałkowskim, potem przez tzw. panel ekspertów, następnie były poddane analizie przez komitet sterujący, aż wreszcie dziś decyzję
w sprawie przyznania środków podjął Zarząd Województwa.
Teraz wojewoda ma miesiąc na podpisanie umowy wykonawczej.
Charakterystyka inwestycji
Budowa ulicy miejskiej w Łęcznej - od ulicy Staszica w kierunku zachodnim
Projekt zakłada wybudowanie ulicy o długości 247,57 m, która posiada jezdnię o szerokości 6,0 m i nawierzchni bitumicznej oraz
dwustronne chodniki o szerokości 2 m oraz 49 miejsc postojowych, skrzyżowanie, punkty oświetleniowe, przejścia dla pieszych.
Roboty budowlane zakończą się według planów 31.10.2004 r.
Koszt inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim i promocją) – 618.248,28 zł brutto.
Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Łęcznej – budowa dróg gminnych na Osiedlu Słoneczne
W zakres planowanej inwestycji wchodzi budowa dróg gminnych na terenie gminy Łęczna, na Osiedlu Słoneczne wraz z budową
dodatkowej infrastruktury.
Projekt obejmuje: budowę dróg o łącznej nawierzchni wraz z parkingiem 8 305,13m kw. wraz z ciągiem pieszym, budowę chodników,
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulic.
W ramach projektu wybudowane zostaną ulice:
ul. Cegielniana o długości 93,1 mb.,
ul. Rzemieślnicza o długości 448,4 mb.,
ul. Dobra o długości 147,99 mb.,
ul. Miła o długości 125,70 mb.,
ul. Pogodna o długości 283,18 mb.,
ul. Graniczna o długości 91,15 mb.,
ul. Milejowska o długości 154,45 mb.
Łączna długość wybudowanych ulic będzie wynosić 1343,97 mb.
Oprócz ulicy Cegielnianej, która będzie miała nawierzchnię asfaltową, na wszystkich ulicach zaprojektowano nawierzchnię z kostki
brukowej betonowej.
Obecnie rozstrzygany jest przetarg na roboty budowlane, których zakończenie planuje się 30.09.2005 r.
Szacowany koszt inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim i promocją) wyniesie 2.805.141,66 zł brutto

