Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Gminy Wałbrzych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem
powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II
Całkowita wartość projektu: 7 946 004,50 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 798 232,54 zł
Okres realizacji: 2007-2009

Projekt
zrealizowany
w
ramach
działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”,
Priorytet
3
„Transport”
Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
zachodniej części Wałbrzycha. Ciąg ulic Główna
– Broniewskiego – Kusocińskiego stanowi
połączenie drogi krajowej nr 35 (ulica
Wrocławska) z drogami powiatowymi nr 3404D
(ul. Wyszyńskiego) oraz nr 3405D (ul. Długa). W
przyszłości,
poprzez
przedłużenie
ulicy
Kusocińskiego i połączenie jej z budowaną
zachodnią obwodnicą miasta, ulica Główna wraz
z
przebudowanym
skrzyżowaniem
z
ul. Broniewskiego ma wejść w zakres regionalnego układu transportowego, łączącego zachodnią obwodnicą
z drogą krajową nr 35.
Zakładana przebudowa miała za zadanie poprawienie przepustowości całego układu skrzyżowania
z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa dla jego wszystkich użytkowników. Biorąc powyższe, pod
uwagę podjęto decyzję o wybudowaniu ulicy o nawierzchni asfaltowej o podniesionych parametrach
użytkowych wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (budowa skrzyżowań, zjazdów, chodników, oświetlenia
i odwodnienie terenu).
Przedmiotowy projekt stanowił kontynuację prac związanych z przebudową ul. Głównej. I etap
przebudowy ul. Głównej zakończony w 2007 r. obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr
35 (ul. Wrocławska) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Duracza). Niniejsza inwestycja stanowi jeden
z elementów planów zakładających usprawnienie systemu komunikacyjnego Wałbrzycha.
Projekt obejmował przebudowę i modernizację ulic o łącznej długości 0,722 km w zakresie:
ul. Główna – 0,208 km;
ul. Broniewskiego – 0,313 km;
ul. Kusocińskiego – 0,136 km;
ul. Broniewskiego (droga wew. przy poczcie) – 0,065 km.
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Inwestycja obejmowała:
przebudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni;
przebudowę chodników;
przebudowę oświetlenia ulicznego;
budowę nowej sygnalizacji świetnej
przebudowę infrastruktury podziemnej (finansowana przez jej właścicieli).
W ramach przedmiotowych prac przebudowano 2 skrzyżowania, zamontowano 14 urządzeń
sterowania ruchem drogowym oraz wybudowano 6 systemów sygnalizacji ulicznej. Infrastruktura uwzględnia
potrzeby osób niepełnosprawnych. Zastosowano kostkę z ostrzegawczą fakturą, odczytywaną przez osoby
niedowidzące, sygnalizację dźwiękową oraz barierki ochronne.
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