Prawdziwy wysyp inwestycji
drogowych w powiecie płockim.
W których miejscowościach?
W ostatnich dniach przekazanych do realizacji zostało pięć
inwestycji drogowych w powiecie płockim. Nowe drogi powstaną
w Mąkolinie, Daniszewie, Sędku, Bodzanowie i Ciachcinie.
Koszt ich budowy to 3,2 mln zł. Przebudowana zostanie
również droga Góra – Dobrsk – Gralewo. W przygotowaniu są
także kolejne drogi położone na terenie powiatu płockiego. W
sumie będzie to 14 km, na które przeznaczono kwotę blisko
7,5 mln złotych.
Inwestycje drogowe na terenie powiatu były tematem niedawnej
konferencji prasowej, która odbyła się w Starostwie
Powiatowym w Płocku. W temat inwestycji dziennikarzy
wprowadził dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin
Błaszczyk.
Z kolei Bogdan Banaszczak członek zarządu Powiatu Płockiego
przybliżył inwestycję drogową, która została dofinansowana z
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jest to droga
Bielsk – Szumanie, łącząca DK nr 60 z DK nr 10. Połączy ona
dwa powiaty płocki i sierpecki. Na realizację zdania udało
się pozyskać dofinansowanie na poziomie 95 proc.. Prace już
są realizowane, wykonano m.in. pobocza, rowy oraz pierwszą
warstwę jezdni i do 30 września inwestycja zostanie
zakończona.
Jak dodał starosta Mariusz Bieniek w połowie roku oddana do
użytku będzie również droga Gąbin – Nowy Kamień – Janówek
łącząca powiat płocki z powiatem gostynińskim. Trzy i pół km
drogi przebudowane zostanie za kwotę prawie 4 mln zł.
Niebawem uruchomiony będzie także program budowy chodników
za blisko 1 mln zł. Program ten realizowany jest w

partnerstwie z poszczególnymi gminami.
Lech Dąbrowski Przewodniczący Powiatu Płockiego przybliżył
inwestycje drogowe, które są najbardziej potrzebne i
realizowane we współpracy z największym partnerem, czyli
Samorządem Województwa Mazowieckiego. I tak w najbliższym
czasie zostanie przebudowana droga w Maszewie, na którą
przeznaczono w tym roku 1 mln zł, a na kolejny rok aż 8 mln.
Powinna ona zostać zakończona w roku 2021. Droga będzie
przebudowana w całości. Dodatkowo w miejscowości Sikórz
powstanie rondo.
W planach jest także przebudowa trasy od granicy Płocka do
Murzynowa. Brakuje tam chodników i poboczy, na drodze jest
niebezpiecznie a korzystają z niej także podopieczni
tamtejszego Domu Pomocy Społecznej. Do marszałka Województwa
Mazowieckiego wystąpiono z petycją o wsparcie inwestycji.
Projekt został włączony do realizacji. – Będzie to bardzo
kosztowna inwestycja, bowiem sama dokumentacja będzie
opiewała na blisko 2 mln zł a całkowity koszt remontu ma
wynieść nawet 40 mln zł – mówił przewodniczący rady powiatu.
Dodał, że będzie to największa inwestycja na terenie powiatu
płockiego. Następnymi planowanymi pracami są te w Siecieniu,
gdzie dokończona ma być droga nr 555 oraz ulice Otolińska i
Żyzna w Boryszewie, gdzie powstanie rondo turbinowe.
Pozostałe inwestycje drogowe, o których była mowa podczas
konferencji prasowej, to chodniki m.in. w miejscowości
Bronowo – Zalesie i w miejscowości Srebrna do Białej – gdzie
również powstanie około 3 km ścieżki pieszo- rowerowej.
Dodatkowo przekazano plac budowy dla inwestycji drogowej w
miejscowości Ciachcin.
Warto dodać, że od 2011 roku do końca roku 2019 w Powiecie
Płockim przebudowanych zostało około 210 km dróg za kwotę
blisko 100 mln zł.

