
Nazwa inwestycji Budowa łącznika Jachowicza – 3 Maja

Lokalizacja inwestycji Łącznik 3 Maja

Finansowanie inwestycji

Źródło finansowania Budżet 2015 r. - 70.000,00 zł 

Jednostka realizująca

Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów

Opis inwestycji
Na podstawie umowy zawartej w dniu 14.04.2014 r. została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa w zakresie nawierzchni drogi wraz z
chodnikami,  miejscami postojowymi,  ścieżką rowerową oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód opadowych, brakującej infrastruktury technicznej
wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym na terenie łącznika pomiędzy ul. Jachowicza,
a ul. 3 Maja zakończonego rondem w ulicy 3 Maja.
Początek opracowania znajduje się na ul. 3 Maja na wysokości działki 596. Koniec opracowania znajduje się przed skrzyżowaniem z Al. Jachowicza.
Budowa łącznika obejmuje budowę jezdni od ul. 3 Maja przez ok. 64m i połączenie jej z istniejącą jezdnią łącznika Jachowicza. Miejsce do zawracania
pojazdów z płyt betonowych oraz budynek jednorodzinny na działce 353/2 zostaną rozebrane. 
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie odbywało się za pomocą nowobudowanej kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji planuje się
budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, remont kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego są: 
- budowa jezdni wlotu w kierunku ul. Misjonarskiej (ok. 32m) oraz łącznika od ul. 3 Maja do istniejącej jezdni łącznika Jachowicza (ok. 64m), 
- przebudowa jezdni na ul. 3 Maja, 
- budowa skrzyżowania typu mini rondo, 
- budowa i przebudowa chodników, 



- budowa ścieżek rowerowych 
- przebudowa i budowa zatok parkingowych, 
- budowa i przebudowa wjazdów indywidualnych i publicznych, 
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową, 
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- przebudowa kanalizacji sanitarnej, 
- usunięcie kolizji sieci wodociągowej z projektowanym układem drogowym 
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, 
- przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej z uwagi na kolizje z projektowanym układem drogowym. 
- rozbiórka domu jednorodzinnego wraz z budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem. 
Planowana inwestycja pozwoli spełnić oczekiwania społeczeństwa i spełnić normy stawiane drogom publicznym.
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