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ŁÓDZKA DO PRZEBUDOWY

Planowana przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu inwestycja obejmuje m.in. budowę
drogi, chodnika, wyniesienie skrzyżowań i założenie zieleńca. Rozbudowane będzie też
oświetlenie. MZDiT rozpisało przetarg na te prace. Wyłoniony wykonawca będzie musiał
je zakończyć do końca lipca przyszłego roku.

Długość remontowanego fragmentu ul. Łódzkiej #℣佐⌡⌀甀氀椀挀礀 漀 猀琀愀琀甀猀椀攀 搀爀漀最椀 瀀漀眀椀愀琀漀眀攀樀⌡⍃倣℣
ponad 905 m. Odcinek, o którym mowa, zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Poleską, a kończy w
okolicy ronda 7. Dywizji Piechoty.
Szerokość projektowanej jezdni wyniesie 5,5 m – w okolicach połączeń z innymi jezdniami jej
szerokość zwiększy się, nawiązując do stanu istniejącego.
Wzdłuż ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej, ułożony będzie chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej. Jego łączna długość wyniesie ponad 640 m. Powstaną także
zjazdy na posesje, przejścia dla pieszych; przy okazji wyremontowane zostaną istniejące rowy.
Inwestycja obejmie także wyniesienie powierzchni skrzyżowań z ulicami Wawrzynowicza,
Elsnera i Małopolską. Założony zostanie zieleniec o powierzchni ponad 7 tys. kw. Nowe
nasadzenia drzew i krzewów mają być objęte roczną pogwarancyjną pielęgnacją. Zadanie
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obejmuje też zainstalowanie oznakowania pionowego #℣佐⌡⌀㌀㘀 稀渀愀欀眀⌡⍃倣℣ oraz poziome oznakowan
przejść dla pieszych.
Część sanitarna zadania obejmie przebudowę kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie działek
przyległych do pasa drogowego. Ścieki deszczowe będą odprowadzane do istniejących
kolektorów i kanałów. Dla potrzeb odwodnienia ul. Łódzkiej wraz z ul. Wawrzynowicza
zaprojektowano dwa odcinki kanalizacji deszczowej.
Inwestycja przewiduje też zabezpieczenie i przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz
rozbudowę oświetlenia na odcinku ul. Łódzkiej od ul. Małopolskiej do ronda 7. Dywizji Piechoty.
Oświetlenie odcinka ul. Wawrzynowicza w stronę ul. Łódzkiej także zostanie rozbudowane.
Powstanie kanał technologiczny w ciągu ul. Łódzkiej wraz z wprowadzeniem do studni
teletechnicznej w ul. Wawrzynowicza.
Ze
szczegółami
przetargu
można
zapoznać
się
na
stronie
https://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/3580-rozbudowa-ulicy-lodzkiej-wczestochowie

na podst. inf. z MZDiT, Marcin Breczko
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