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INWESTYCJE INWESTYCJE

Modernizacja ulicy Poznańskiej

Wraz z wiosną rozpoczyna się największa w tym roku inwestycja w naszym mieście – przebudowa ulicy Poznań-
skiej. Realizacja tak dużej inwestycji możliwa będzie dzięki dofinansowaniu inwestycji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 3, 2 miliona złotych i budżetu państwa w kwocie ponad 426 tys. złotych. 
W efekcie powstanie 2, 35 km nowej nawierzchni asfaltowej i ścieżki rowerowej oraz 4, 70 km chodników. Warto-
ści te wpisane są do wniosku o dofinansowanie projektu jako tzw. wskaźniki produktu i na ich podstawie odbywa 
się finansowe i rzeczowe rozliczenie projektu z Instytucją Pośredniczącą.

Projekt pod nazwą „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście Pusz-
czykowo” realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego i finansowany jest z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Niestety nie uda się wymienić słupów oświetlenio-
wych. Najpoważniejszą przyczyną braku możliwości 
wpuszczenia pod ziemię kabli zasilania energetycznego 
przy ulicy Poznańskiej i wymiany starych słupów oświe-
tleniowych na nowe, jest zbyt krótki czas do rozpoczę-
cia inwestycji. Pomimo deklarowanej pomocy ENEA 
SA oraz Zakładu Oświetlenia Drogowego w Poznaniu, 
realizacja projektu uzupełnionego o elementy wymia-
ny masztów oświetleniowych, na obecnym etapie za-
awansowania prac nie jest już możliwa. Wymagałoby 
to bowiem indywidualnych uzgodnień z mieszkańcami 

Ulica Rządowa
Kolejna ulica w naszym mieście będzie miała nową 

nawierzchnię. 14 marca 2007 roku odbyło się przeka-
zanie placu budowy firmie Tor-Bruk z Poznania, która 
wygrała przetarg i jest wykonawcą tej inwestycji. Obo-
wiązki inspektora nadzoru pełni p. Dorota Kaczmarek.

Zakończenie prac planowane jest na koniec czerw-
ca 2007 roku.

Wraz z położeniem nowej nawierzchni, zmieni się 
organizacja ruchu na Rządowej. Stanie się ona ulicą 
„ślepą”, bez wyjazdu na ulicę Wysoką.  (o.-ag)

ulicy Poznańskiej, dotyczących zmiany miejsca przyłą-
cza w budynku oraz prowadzenia osobnej sieci zasi-
lającej do nowych słupów. Dokumentacja wraz z po-
trzebnymi uzgodnieniami, powinna być wykonywana 
w momencie sporządzania projektu na budowę drogi, 
gdyż czas potrzebny do jej wykonania szacowany jest 
na minimum dwa lata. W opinii ekspertów ENEA SA 
Puszczykowo nie wykorzystało sytuacji wymiany opraw 
świetlnych i modernizacji drogi do przełożenia sieci 
energetycznej, co w praktyce oznacza zablokowanie 
takiej możliwości na następne 30 lat.  (o.-ag)

Istotną zmianą będzie wybudowanie na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Ks. Posadzego i ul. Kościelną, małego ronda.


