
 
 
 
 
 
 

 
Tytuł projektu: „Przebudowa Al. Królewskiej w Puławach – drogi powiatowej Nr 2554L od km 0+008 do km 
0+468,70” 
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów 
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa 
Beneficjent: Powiat Puławski 
Okres realizacji: od 11 sierpnia 2005r. do 30 grudnia 2008r. 
Budżet: 
całkowita wartość projektu – 1.159.755,48 PLN 
kwota dofinansowania z EFRR – 210.961,74 PLN 
 
Cele projektu: Celem głównym projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Puławskiego i Miasta 
Puławy poprzez szybszy i bezpieczniejszy dostęp do sieci dróg krajowych            (ul. Piłsudskiego) i dróg 
wojewódzkich (ul. Czartoryskich), a ponadto poprawa miejskiego systemu komunikacyjnego (modernizacja 
chodników, przejść dla pieszych), poprawa dostępności do różnych instytucji mieszczących się bezpośrednio przy 
przebudowywanej ulicy (miejsca postojowe) oraz wzmocnienie atrakcyjności miasta Puławy dzięki modernizacji 
sieci transportowej(modernizacja zjazdów, skrzyżowań),w perspektywie zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i społecznego. Realizacja projektu oznacza bezpieczniejsze, szybsze i łatwiejsze niż dotychczas przemieszczanie 
się po mieście Puławy, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich. 
 
Streszczenie projektu 
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr Nr 2554L od km 0+008 do km 0+468,70. Al. 
Królewska łączy się z ul. Czartoryskich zaliczoną do kategorii dróg wojewódzkich (droga wojewódzka nr 801) i z 
ul. Piłsudskiego zaliczoną do kategorii dróg krajowych (szlak szybkiego ruchu - odcinek z Lublina przez Puławy 
do Radomia i Poznania). 
Droga ta jest jedną z najstarszych dróg w Puławach i stanowi jedną z głównych osi komunikacyjnych a zarazem 
architektonicznych miasta. Al. Królewska spełnia bardzo ważną rolę w systemie komunikacyjnym miasta, powiatu 
i województwa, stanowi bezpośredni dojazd do Zespołu parkowego z pałacem Czartoryskich (co najmniej 
kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie), Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Centrum Szkoleniowo Kongresowego, 
Starostwa Powiatowego w Puławach. 
Zły stan nawierzchni brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych, wymagające modernizacji chodniki i zatoki 
autobusowe, stanowiły szczególną niedogodność i brak należytego bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. 
Realizacja projektu polegała na: zmodernizowaniu drogi na odcinku 460,70 mb., zmodernizowaniu 5 skrzyżowań, 
wybudowaniu nowych miejsc postojowych, zmodernizowaniu istniejących zatok autobusowych, zmodernizowaniu 
chodnika i przejść dla pieszych, zmodernizowaniu zjazdów, wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni z 65 kN/oś do 
80 kN/oś. 
Realizacja niniejszego Projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku i walorów estetycznych miasta Puławy, 
zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie szkodliwych emisji spalin, poprawy 
dostępności do punktów handlowych przy Al. Królewskiej, poprawy dostępności do obiektów mieszkalnych jedno 
i wielorodzinnych, wzrostu dostępności do terenów inwestycyjnych, zmniejszenia kosztów utrzymania bieżącego 
ulicy, zwiększenia komfortu korzystania z ulicy przez podróżnych, zmniejszenia oddziaływań akustycznych. 
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