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PROJEKY UMIESZCZONE NA LIŚCIE REZERWOWEJ
Lp

4

Numer projektu

PLSK.02.01.00-SK-0092/17

Partner wiodący

Tytuł projektu

Partnerzy

Realizacja od

Realizacja do

Maks. EFRR

Žilinský samosprávny kraj

Tatry łączą

(P 1) Województwo
Malopolskie

10.07.2017

27.09.2019

€ 5 451 742,35

Projektom zostaną wytworzone odpowiedniejsze warunki dla wprowadzenia regularnego transportu publicznego między ważnymi centrami turystyki w ramach
obszaru transgranicznego na ciągu transportowym Kraków-Zakopané-Suchá hora-Oravice-Zuberec-Liptovský Mikuláš.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączeń węzłów drugo i trzeciorzędnych, jakimi są np. Rabka-Zdrój, Zakopane, Nowy Targ i Jabłonka po polskiej
stronie oraz Liptovský Mikuláš, Tvrdošín i Zuberec po słowackiej stronie. z głównymi centrami, czyli z autostradą A4 w Małopolsce i autostradą D1 na Słowacji.
W ten sposób skróci się także czas dojazdu z wymienionych miejscowości do dróg, które należą do sieci TEN-T. Poprawi się również komfort jazdy i
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Sieć drogowa w okolicy Oravíc i Zuberca, szczególnie w miesiącach zimowych i letnich, charakteryzuje się dość
wysokim natężeniem ruchu. Z Oravíc przez Zuberec również w odwrotnym kierunku biegnie połączenie z międzynarodowym korytarzem TEN-T, którym jest droga
II/584 przez przejście górskie Huty, koło zbiornika wodnego Liptovská Mara aż do Liptovského Mikuláša. Cały ciąg drogowy jest powszechnie znany, jako często
uczęszczany łącznik nie tylko ze względu na jego atrakcyjność turystyczną, ale także jako dość szybkie połączenie Orawy z Liptowem. Na odcinku Oravice –
Zuberec Žilinský samosprávny kraj (žilinskie województwo samorządowe) planuje w latach 2017-2018 kolejną odrębną inwestycję mającą poprawić
bezpieczeństwo tej drogi. W dodatku Zuberec - jako brama Tatr Zachodnich - jest ważnym centrum turystycznym o znaczeniu międzynarodowym, oferuje szeroką
paletę usług wraz z opieką medyczną i stacją pogotowia ratunkowego, obsługującą rozległy teren.
Województwo
Podkarpackie

5

PLSK.02.01.00-18-0093/17

Poprawa połączeń komunikacyjnych
powiatów jasielskiego,
bardejowskiego i świdnickiego z
korytarzami TEN-T

(P 1) Správa a údržba
ciest Prešovského
samosprávneho kraja

02.11.2017

31.12.2019

€ 5 999 992,48

Przedmiotowy projekt zakłada inwestycje po stronie polskiej i słowackiej. Po stronie polskiej powstanie nowy odcinek Dw 992 w zakresie którego założono:
- przebudowę, budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
- budowę ścieżki rowerowej
- budowę, przebudowę chodników,
- budowę przepustów,
- budowę i przebudowę odwodnienia,
- budowę dodatkowych jezdni dla obsługi komunikacyjnej działek przyległych do DW 992
- budowę oświetlenia ulicznego
- przebudowę i budowę zjazdów,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu
- rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z budowana drogą
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów
W ramach inwestycji zostanie zlecona również usługa Inżyniera Kontraktu oraz Nadzór Autorski.
Ponadto zostaną wypłacone odszkodowania za grunty niezbędne pod inwestycję.
Po stronie słowackiej:
1. Droga 3490 Raslavice - Lopúchov - Stuľany
- remont skrzyżowania drogi nr III/3490 z drogą III/3489 w miejscowości Raslavice,
- zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu poprzez uzupełnienie poziomych znaków drogowych i pionowych znaków drogowych, projekt
zabezpieczenia na przepuście drogowy,
- przebudowa istniejącego muru oporowego w miejscowości Raslavice
- zmiana układu wodnego w miejscowości Raslavice
- zabezpieczenie obsunięcia na drodze 3490 przy miejscowości Lopúchov na długości całkowitej ok. 0,200 km
-2. Droga 3500 Stuľany - Kuková
- remont drogi w miejscowości Stuľany wraz z poprawą układu wodnego w miejscowości w połączeniu z istniejącym chodnikiem
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- przebudowa istniejących przystanków w miejscowości Stuľany
- naprawa korpusu drogi za miejscowością Stuľany- remont obiektu mostowego nr 3500-18 w miejscowości Dukovce - Želmanovce , wrawraz z modernizacją przejścia dla pieszych
- budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Želmanovce
- remont obiektu mostow nr 3500-19 w miejscowości Kuková
- przebudowa istniejących przystanków autobusowych
- modernizacja przejścia dla pieszych

