„Przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Kpt. Ostoi w m. Łuków”
Nr umowy: 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-092/09-0134
Oś Priorytetowa V Transport
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Beneficjent: Miasto Łuków
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12 marca 2010 r.
Wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie: 6 515 774,62 PLN
Kwota dofinansowania: 2 999 705,11 PLN, co stanowi 46,03 % kosztów kwalifikowalnych
Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 3 marca 2010 r.
- zakończenie rzeczowej realizacji: 14 października 2011 r.
- zakończenie finansowej realizacji: 14 listopada 2011 r.
Przedmiotem Projektu było wykonanie nawierzchni bitumicznej na 12 ulicach
zlokalizowanych na Osiedlu Kpt. Ostoi, o łącznej długości 3245 m, obustronna wymiana
krawężników na długości 6490 m, wykonanie chodników szerokości 1,5 m z kostki brukowej
o długości 3894 m, modernizacja istniejącego chodnika na długości 772 m oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej na odcinku 2092 m. W ramach projektu przestawiono słupy
energetyczne i telekomunikacyjne. W obrębie 12 zmodernizowanych skrzyżowań wykonano
5 progów zwalniających. Wybudowano ścieżki rowerowe o długości 400 m. Wykonano
oznakowanie pionowe i poziome w postaci 20 przejść dla pieszych oraz linii warunkowego
zatrzymania. W miejscach zjazdów gospodarczych na posesje oraz w miejscach przejść dla
pieszych obniżono krawężniki dzięki czemu ułatwiono poruszanie się pieszych, w tym
niepełnosprawnych.
Celem głównym projektu było usprawnienie ruchu drogowego na osiedlu Kpt. Ostoi
w mieście Łuków poprzez przebudowę lokalnych połączeń komunikacyjnych. Realizacja
projektu przyczyniła się do utworzenia wydajnego połączenia komunikacyjnego wewnątrz
osiedla jak i łączącego osiedle z pozostałą częścią miasta poprzez ułatwienie połączenia
z drogą krajową i drogami powiatowymi. Realizacja projektu zwiększyła dostępność
mieszkańców do miejsc pracy, szkół, obiektów usługowych i urzędów zlokalizowanych
w funkcjonalnym centrum miasta i na terenie pozostałych osiedli Łukowa.
Promocja i informacja Projektu była realizowania poprzez ustawienie tablic
informacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym ulic objętych projektem na czas
prowadzenia robót budowlanych oraz tablic pamiątkowych ustawionych po zakończeniu
realizacji projektu. Dodatkowo informacje dotyczące realizacji projektu były upublicznione
w lokalnej prasie i telewizji oraz na oficjalnej stronie internetowej Miasta Łuków
(www.lukow.pl). Dokumenty projektowe zawierały logo Narodowej Strategii Spójności (dla
Programu Regionalnego), herb Województwa Lubelskiego oraz emblemat Unii Europejskiej.

