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Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika 
do ulicy Waryńskiego w Jeleniej Górze 

 
 

 
Inwestycja polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni ulicy oraz 

lokalnym jej poszerzeniu związku z tym projektowane przedsięwzięcie obejmie przebudowę 
ulicy Powstańców Śląskich, budowę łącznika do ulicy Waryńskiego w Jeleniej Górze oraz 
przebudowę i budowę chodników wzdłuŜ całego wnioskowanego odcinka. Planowana 
przebudowa i budowa ulicy o łącznej długości 1,6 km zajmować będzie powierzchnie ~9.200 
m2, powierzchnia ciągów pieszych wyniesie ~2.400 m2, natomiast powierzchnia pasa 
drogowego wynosi ~18.800 m2. WzdłuŜ całego odcinka ulicy będzie częściowo 
przebudowane lub wybudowane oświetlenie uliczne. Natomiast kanalizacja deszczowa będzie 
budowana na dwóch odcinkach: przy ulicy Złotniczej oraz od skrzyŜowania z ulica Worcella 
do połączenia z ulica Waryńskiego. 

 
 

TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA 
Zadanie Kwota Termin 

Informacja o zawarciu umowy na 
roboty budowlane dla projektu: 
„Przebudowa ulicy Powstańców 
Śląskich wraz z budową łącznika do 
ulicy Waryńskiego w Jeleniej Górze” 

3 102 135, 01 PLN 16.07.2010 r. 

Ogłoszenie o rozpoczęciu 
postępowania na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych 

~ 20.05.2010 r. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu pn. „ Przebudowa ulicy 
Powstańców Śląskich wraz z budową 
łącznika do ulicy Waryńskiego w 
Jeleniej Górze” 

5 488 135, 83 PLN 21.06.2010 r. 

Decyzja o otrzymaniu 
dofinansowanie zgodnie z Uchwałą 
nr 4140/III/10 

~ 30.03.2010 r. 

ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. „ Przebudowa ulicy 
Powstańców Śląskich wraz z budową 
łącznika do ulicy Waryńskiego w 
Jeleniej Górze” 

~ 04.09.2009 r. 
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Produkty, które powstaną w wyniku realizacji projektu to: 
- długość wybudowanej drogi gminnej- 0,24 km 
- długość zmodernizowanej drogi gminnej –1,36 km 
- długość wybudowanej kanalizacji deszczowej –0, 67 km 
- ilość zamontowanych punktów oświetlenia ulicznego – 46 szt. 
 

Pod względem technicznym przyjęto rozwiązania ogólnie stosowane i sprawdzone 
przyjętej opcji trasa ulicy przebiega po śladzie istniejącym, modernizacja polega na 
miejscowych poszerzeniach pasa ruchu, ułoŜeniu nowej nawierzchni, budowie infrastruktury 
drogowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewiduje się przebudowę i budowę 
nowych ciągów pieszych. 
 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ulicy Powstańców 
Śląskich wraz z budową łącznika do ulicy Waryńskiego w Jeleniej Górze” nr UDA-
RPDS.09.01.00-02-109/09-00 z dnia 21.06.2010 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim 
w ramach  Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska 
(Miasta), Działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyŜej 
10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013:  
 

• Całkowita wartość Projektu wynosi  -  5 488 135,83 PLN; 
• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  3 215 281,26 PLN stanowiące nie 

więcej niŜ 59,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 31.10.2011 r.  

 
 



 
 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ram ach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-2013 
 
 

 3 

 


