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 Wizualizacja węzła w Podjuchach (Urz
 
Powstanie kolejny most nad Regalicą, nowe, wielkie skrzyżowanie i nowe połączenie z autostradą A6. 

Miasto ogłosiło w środę przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową

ul. Krygiera, Podjuchy  

Budowa tego wielkiego węzła zupełnie zmieni krajobraz północnej cz
Inwestycja ma jednak znaczenie ogólnomiejskie.

 

Przetarg na przebudowę kawałka Podjuch 

ogłoszony. Inwestycja za 85 mln zł 

zła w Podjuchach (Urząd Miasta) 

Powstanie kolejny most nad Regalicą, nowe, wielkie skrzyżowanie i nowe połączenie z autostradą A6. 

Miasto ogłosiło w środę przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową

zła zupełnie zmieni krajobraz północnej części Podjuch. 
Inwestycja ma jednak znaczenie ogólnomiejskie. 

 kawałka Podjuch 

Powstanie kolejny most nad Regalicą, nowe, wielkie skrzyżowanie i nowe połączenie z autostradą A6. 

Miasto ogłosiło w środę przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową.  

ci Podjuch. 



Widok na rejon przyszłego węzła w Podjuchach google 

Przede wszystkim znacznie uprości przejazd z ul. Floriana Krygiera na autostradę A6 i 
pobliski węzeł tej autostrady z drogą S3. Dziś przejazd odbywa się przez wąską ulicę 
Granitową i bardzo ciasne skrzyżowanie z ul. Marmurową. Ruch zostanie odsunięty od 
zabudowy, a ta która jest na trasie nowych ulic i skrzyżowania zostanie po prostu wyburzona. 
Na szczęście, w tym przypadku obyło się bez kontrowersji i miastu udało się wykupić 
niezbędne nieruchomości. 



Widok na rejon przyszłego węzła w Podjuchach google 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: 

– Przebudowę ul. Krygiera. Ulica w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania będzie miała 
dwie jezdnie, trzy pasy ruchu na dojeździe do skrzyżowania oraz dwa pasy ruchu na wylocie 
ze skrzyżowania. 



Skrzyżowanie ul. Granitowej z dawną Autostradą Poznańską (obecnie Krygiera) w 
Podjuchach cFot.Sebastian Wołosz/ AG 

– Przebudowę ul. Granitowej. Zostanie wybudowana jezdnia o szerokości 7 m o dwóch 
pasach ruchu, z chodnikami po obu stronach o szerokości dwóch metrów oraz drogami 
rowerowymi o szerokości od 2 do 2,5 m. 

– Budowę skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną na 
skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową; 



Skrzyżowania ul. Krygiera z Granitową. Stan obecny CEZARY ASZKIEŁOWICZ 

– Rozbiórkę istniejącego wyłączonego z ruchu mostu drogowego przez Regalicę, w miejsce 
którego wybudowany zostanie nowy trójprzęsłowy most; 

– Budowę ul. Nowej Marmurowej na odcinku od ul. Piwnej do ul. Krygiera; 

– Budowę dojazdu do ul. Ciasnej; 

– Przebudowę skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Marmurową; 

– Budowę układu chodników i ścieżek rowerowych; 

– Budowę oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

– Budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia; elementów ochrony środowiska m.in. 
ekranów akustycznych. 

Miasto czeka na oferty do 9 marca. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 
15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Inwestycja szacowana jest na 85,6 mln z czego 72,8 mln zł ma pochodzić z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, czyli unijnych funduszy. 

 
 


