„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr
653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa
i budowa infrastruktury technicznej – etap II”
Miasto Sejny realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 2.123.854,79 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3.608.997,05 zł
Środki własne: 1.485.142,26 zł

Okres realizacji inwestycji: październik 2021 r. - wrzesień 2022 r.
Zakres inwestycji do przebudowy i rozbudowy podzielony został na dwa odcinki.
Celem przebudowy odcinka 1 jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, wyhamowanie
prędkości przy osiedlach budynków wielorodzinnych a także w sąsiedztwie szkoły podstawowej,
zapewnienie bezpiecznych przejść dla pieszych na połączeniu ciągów komunikacji pieszej i pieszorowerowej. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej; przebudowa chodnika; budowa ścieżki pieszo-rowerowej;
przebudowę zjazdów; wykonanie przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej: kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulicy w
tym w szczególności przejść dla pieszych.
Celem rozbudowy odcinka 2 jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, wyhamowanie
prędkości przy osiedlach budynków wielorodzinnych zapewnienie bezpiecznych przejść dla pieszych
na połączeniu ciągów komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej. Realizacja zadania wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: wykonanie szerszej nawierzchni asfaltowej; budowa ścieżki
pieszo-rowerowej, przebudowę zjazdów; wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy
skrzyżowaniu z droga osiedlową, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie
infrastruktury towarzyszącej: kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulicy w tym w szczególności przejść
dla pieszych.

Planowane efekty odcinka 1:
- przebudowa drogi gminnej nr 102123B ul. W. Polskiego o długości 220 m wraz z przebudową
skrzyżowania z ul. Pogodną i ul. E. Plater na skrzyżowanie typu rondo oraz przebudowa ul. E. Plater na
wlocie do ronda,
- przebudowa chodnika za zieleńcem,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego oddzielony zieleńcem,
- nawierzchnia jezdni bitumiczna ograniczona krawężnikiem,
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału technologicznego
- rozbudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie poprzez wpusty uliczne

Planowane efekty odcinka 2:
- przebudowa drogi gminnej ul. Pogodnej nr 102138B. o długości 320 m, począwszy od skrzyżowania
projektowanego ronda w ul. W. Polskiego do granic administracyjnych miasta Sejny,
- budowa chodnika przy jezdni,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego za zieleńcem,
- budowa pobocza z kruszywa,
- nawierzchnia jezdni bitumiczna ograniczona krawężnikiem,
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału technologicznego,
-rozbudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie poprzez wpusty uliczne.

Legenda:
Odcinek 1
Odcinek 2

