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Budowa ulicy Korczaka w Ostrołęce 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Priorytet III – Regionalny system transportowy 

Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa 

 

Całkowita wartość Projektu – 7 710 585,64 zł  

Wartość dofinansowania – 4 145 711,63 zł 

 

Dzięki realizacji inwestycji znacznie skrócił się czas dojazdu z osiedli Sienkiewicza i Łęczysk  

do centrum miasta oraz osiedli Śródmieście i Centrum. W ramach projektu na odcinku od  

ul. Goworowskiej do ul. Sienkiewicza wybudowana została droga klasy L wraz  

z odwodnieniem, oświetleniem, kanalizacją deszczową, a także chodnikami i ścieżką 

rowerową. Ponadto wykonano ul. Korczaka w części osiedlowej oraz droga „BIS” przy 

budynku wielorodzinnym na ul. Korczaka.  

W wyniku realizacji Projektu zostały osiągnięte następujące produkty:  

• Długość przebudowanej drogi powiatowej – 0,75 km,  

• Długość wybudowanych chodników – 1,5km,  

• Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 0,75km . 

 

Okres realizacji projektu:  

rzeczowy od 2009-04-06 do 2011-06-15  

finansowy od 2009-04-06 do 2015-01-22  

 

Celem głównym projektu była poprawa standardu i jakości lokalnej drogi powiatowej oraz 

zwiększenie dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej rejonu Miasta Ostrołęki.  

 



Cele szczegółowe projektu:  

• powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej w mieście spełniającej podstawowe 

standardy techniczne,  

• stworzenie dogodnego dojazdu do zakładów przemysłowych i punktów usługowych 

zlokalizowanych w obrębie inwestycji oraz gospodarstw domowych i miejsc pracy,  

• usprawnienie połączenia komunikacyjnego z centrum miasta,  

• poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych zakładów 

przemysłowych i podmiotów gospodarczych,  

• poprawa komfortu jazdy i podwyższenie standardu życia mieszkańców,  

• poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego poprzez budowę oświetlenia, 

budowę i modernizację ciągów pieszych oraz zmniejszenie wypadków,  

• zredukowanie kosztów podróży i kosztów eksploatacji pojazdów,  

• poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu 

wód opadowych i zmniejszenie emisji spalin do powietrza.  

 
Realizacja projektu przyczyniła się w bezpośredni sposób do realizacji celu głównego 

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, jakim jest 

poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej województwa.  

 

___________________________________________________________________________ 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu 


