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Kolejny krok w kierunku budowy mostu na Odrze w Pomorsku. Ministerstwo Finansów
przyzna?o pieni?dze na dofinansowanie dokumentacji tej inwestycji. Samorz?d
województwa zawar? umowy z miastami Zielona Góra, Sulechów i Czerwie?sk, których
efektem b?dzie koncepcja programowa i projekt inwestycji. Most powstanie w ramach
rz?dowego programu Mosty dla Regionów, a inwestorem b?dzie samorz?d województwa
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lubuskiego. Orientacyjny koszt – 88 mln z?.

Przypomnijmy, ?e w 2018 r. Zarz?d Województwa Lubuskiego z?o?y? trzy wnioski o
dofinansowanie z rz?dowego programu Mosty dla Regionów:

1. Budowa mostu przez rzek? Odr? wraz z budow? nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 281 w miejscowo?ci Pomorsko.

2. Budowa mostu przez rzek? Odr? wraz z budow? nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 138 w miejscowo?ci Po??cko.

3. Rozbiórka istniej?cego i budowa nowego mostu nad rzek? Note? w ci?gu drogi
wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w miejscowo?ci Go?cimiec.

W 2019 r. dzi?ki staraniom Zarz?du Województwa pozytywn? decyzj? Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju uzyska? projekt budowy przeprawy w Pomorsku. Wst?pne koncepcje zak?adaj?, ?e
d?ugo?? mostu wyniesie 451 m, szeroko?? pomostu 15 m, natomiast jego powierzchnia ok.
6.700 mkw. W miejscu planowanej budowy mostu w Pomorsku, obecnie funkcjonuje przeprawa
promowa z ograniczonym tona?em do 6 ton. Ze wzgl?du na warunki atmosferyczne oraz stan
rzeki, prom kursuje z ograniczeniami. Budowa mostu umo?liwi p?ynne skomunikowanie z
istniej?c? sieci? drogow? regionu, w tym dojazd do drogi S3 (sie? TEN-T), co wp?ynie na
zwi?kszenie potencja?u gmin, aktywizacj? terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny
regionu, popraw? bezpiecze?stwa uczestników ruchu drogowego i skrócenie czasu przejazdu.

Monta? finansowy przedsi?wzi?cia jest taki, ?e 80 proc. kosztów inwestycji poniesie bud?et
pa?stwa, w ramach rz?dowego programu, 10 proc. – bud?et województwa, a pozosta?? cz??ci?
(10 proc.) podziel? si? samorz?dy miast Zielona Góra, Sulechów i Czerwie?sk. W pierwszym
etapie musi powsta? pe?na dokumentacja inwestycji. Samorz?d województwa zawar? ju?
umowy z samorz?dami Zielonej Góry, Sulechowa i Czerwie?ska na sfinansowanie koncepcji
programowej i projektu tej inwestycji.
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