
 
 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

 
Nazwa projektu: „Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych              

w miejscowościach Zamośd i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej                        
nr 2559W Zamośd – Gostery - granica województwa - (Głębocz)                            

oraz drogi powiatowej nr 2555W Troszyn - Kleczkowo” 
 

Kwota dofinansowania: 2 014 010,00 zł 
Wartośd całkowita Inwestycji: 2 733 859,49zł 
Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 75% 
kosztów kwalifikowanych zadania. 
Okres realizacji:18.12.2019- 31.10.2020  

Cel projektu: 
Poprawa stanu bezpieczeostwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg 
publicznych, podniesienie standardu technicznego dróg gminnych, a także poprawa 
oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych na terenie 
Gminy Troszyn. 
Efekty projektu:  

W ramach inwestycji, na pięciu odcinkach w miejscowości Troszyn wykonano jezdnię  
o łącznej długości 1 630,50 mb w tym: 

◾odcinek nr 1: 370,00 mb - ul. Piękna – szerokośd 6,50 m, ( nawierzchnia 
bitumiczna); 

◾odcinek nr 2: 587,50 mb - ul. Bursztynowa i Szafirowa – szerokośd 6,0 m,                       
( nawierzchnia bitumiczna); 

◾odcinek nr 3: 227 mb - ul. Malinowa – szerokośd 6,0 m; ( nawierzchnia z kostki 
betonowej); 

◾odcinek nr 4: 134 mb – ul. Jaśminowa - szerokośd 5,50 m; ( nawierzchnia z kostki 
betonowej); 

◾odcinek nr 5: 312mb – ul. Sosnowa – szerokośd 5,50 m, ( nawierzchnia z kostki 
betonowej) 
oraz wybudowano: 

◾chodniki obustronne z kostki betonowej;  

◾pobocza gruntowe; 

◾zjazdy do posesji; 

◾zatoki autobusowe:2 szt.; 



◾skrzyżowania: 5szt.;  

◾wykonanie elementów stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe; 

◾odwodnienie za pomocą kanalizacji ze studzienkami ściekowymi. 
Dzięki realizacji projektu na sześciu osiedlowych ulicach w miejscowości Troszyn,  
poprzez połączenie z innymi drogami, powstały ciągi komunikacyjne o wysokim 
standardzie, co w sposób istotny poprawiło dostępnośd transportową mieszkaoców 
do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miejscowości  
Troszyn tj.: Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Zespołu Szkół Powiatowych, Żłobka, 
Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, placówki pocztowej, ośrodka zdrowia, licznych 
obiekty sportowych (kompleks boisk sportowych Orlik, stadion, hala sportowa), 
placów zabaw, Biblioteki, Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakładu 
Obsługi Rolnictwa, LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz terenów inwestycyjnych Gminy 
Troszyn, co w efekcie zwiększyło możliwośd uczestnictwa mieszkaoców w życiu 
gospodarczym, społecznym, kulturalnym i rekreacyjnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


