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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PRZEZNACZENIE PRAWIE 42 MLN USD NA 
PROJEKTY RENOWACJI KLUCZOWYCH AUTOSTRAD MIĘDZYSTANOWYCH W 

REGIONIE FINGER LAKES  
  

Inicjatywa obejmuje m. in. autostradę międzystanową nr 390 między Henriettą i 
Avon oraz autostradę międzystanową nr 490 między Brighton i Perinton, gdzie w 

nadchodzących tygodniach rozpocznie się naprawianie nawierzchni w celu 
przywrócenia ich do stanu nadającego się do jazdy i zwiększenia 

bezpieczeństwa podróżnych  
  

Inwestycja uzupełnia strategię „Finger Lakes Forward", która jest kompleksową 
strategią regionu zmierzającą do rewitalizacji społeczności i rozwoju gospodarki  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że rozpoczęto prace nad dwoma 
projektami o łącznej wartości prawie 42 mln dolarów, mające na celu przywrócenie 
komfortu jazdy i poprawę bezpieczeństwa na dwóch kluczowych odcinkach autostrad 
międzystanowych w regionie Rochester-Finger Lakes: I-390 z Route 5 i 20 (zjazd 10) 
w Avon do Thruway (zjazd 12) w miejscowości Henrietta oraz I-490 z South Landing 
Road w Brighton do Garnsey Road w Perinton. Korytarze te służą jako połączenia 
odpowiednio między hrabstwami Monroe i Livingston oraz Monroe i Ontario.  
  
„Lepsza odbudowa oznacza dalsze inwestowanie w modernizację i wzmacnianie 
naszych dróg, aby gospodarki regionalne w całym stanie posiadały niezbędną 
infrastrukturę do utrzymania konkurencyjności”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Korytarze I-390 i I-490 mają kluczowe znaczenie dla sieci transportowej 
Finger Lakes, a projekty renowacji nawierzchni sprawią, że drogi będą bezpieczniejsze 
i bardziej niezawodne, ponieważ aktywność gospodarcza w Nowym Jorku nadal się 
podnosi”.  
  
Komisarz Departamentu Transportu (Department of Transportation) Stanu Nowy 
Jork, Marie Therese Dominguez, powiedziała: „W całym stanie pracujemy nad 
odbudową naszej infrastruktury, aby sprostać potrzebom gospodarki XXI wieku, a te 
inwestycje w obszarach międzystanowych Rochester pomogą poprawić łączność, 
zwiększyć bezpieczeństwo i promować gospodarkę i wzrost dla regionu. DOT nie 
może się doczekać, aby zacząć wdrażać te projekty, które bez wątpienia przyniosą 
korzyści setkom tysięcy kierowców podróżujących codziennie tymi ważnymi 
korytarzami”.  



 

 

  
Projekt o wartości 9,7 mln USD naprawy autostrady I-490 zapewni kierowcom gładszą 
nawierzchnię do jazdy między South Landing Road w mieście Brighton i Garnsey Road 
w mieście Perinton, w pobliżu Bushnell's Basin w hrabstwie Monroe. W ramach 
projektu rozpoczęto prace nad usunięciem niebezpiecznych drzew i zarośli na 
początku wiosny, a układanie nawierzchni ma rozpocząć się w tym tygodniu. Budowa 
obejmie modernizację systemów odwadniających i sygnalizacji drogowej oraz ramp 
wjazdowych i wyjazdowych, a także naprawy prowadnic. Oczekuje się, że roboty 
brukarskie będą odbywać się w godzinach wieczornych i nocnych, aby umożliwić ruch 
na jednym pasie. W ciągu prac na rampie zostaną ustanowione konieczne objazdy. 
  
Kosztujący 32,2 mln USD projekt wzdłuż autostrady I-390 zapewni kierowcom gładszą 
powierzchnię do jazdy między trasą 5 i 20 w Avon (hrabstwo Livingston) i I-90 w 
miejscowości Henrietta (hrabstwo Monroe). Wstępne prace, które miały się rozpocząć 
pod koniec czerwca, rozpoczęły się w tygodniu 17. maja od układania nawierzchni 
wzdłuż pasów w kierunku północnym. Prace na tym odcinku będą wymagać 
codziennego zamykania pojedynczych pasów. Budowa na odcinku 10,5 mili obejmie 
pokrycie istniejącej nawierzchni betonowej asfaltem, aby poprawić właściwości jezdne i 
zapobiec dalszemu niszczeniu nawierzchni. Oczekuje się, że większość budowy 
wzdłuż pasów południowych odbędzie się w 2022 roku.  
  
Kongresman Joe Morelle powiedział: „I-490 i I-390 to kluczowe drogi, które łączą 
mieszkańców ze wszystkim, co ma do zaoferowania region Finger Lakes, a ich 
utrzymanie jest niezbędne dla żywotności naszych społeczności. Jestem wdzięczny 
Departamentowi Transportu za ich nieustanne zaangażowanie w bezpieczeństwo 
wszystkich nowojorczyków i za wdrożenie tej kluczowej inwestycji, która poprawi 
jakość życia mieszkańców, poprawi warunki podróżujących i wesprze naszą regionalną 
gospodarkę”.  
  
Dyrektor hrabstwa Monroe, Adam Bello powiedział: „Takie projekty jak odnowienie 
kluczowych dróg międzystanowych w regionie Finger Lakes to tylko przykład wielkiego 
stanu Nowy Jork, który zobowiązuje się do budowania lepszej przyszłości”, powiedział 
dyrektor Bello. „Mieszkańcy regionów Greater Rochester i Finger Lakes odniosą 
ogromne korzyści z odnowienia tych kluczowych dróg międzystanowych. Jestem 
bardzo wdzięczny Departamentowi Stanu Transportu i komisarzowi Dominguez za ich 
nieustające wysiłki na rzecz zapewnienia bezpiecznego i wydajnego systemu 
transportu w Nowym Jorku”.  
  
Senator Samra Brouk powiedziała: „Inwestowanie w nasz system transportowy 
poprawia jakość życia w społeczności, poprawiając mobilność, bezpieczeństwo i 
dostęp dla członków społeczności oraz pomagając przyciągać i zatrzymywać firmy. 
Jestem dumna z postępów, jakie podejmujemy w stanie Nowy Jork, aby dokonać 
inwestycji infrastrukturalnych w społeczności Greater Rochester, aby pomóc rodzinom, 
pracownikom i firmom w tym regionie prosperować”.  
  
Senator Jeremy Cooney powiedział: „Naprawy na drogach międzystanowych w 



 

 

Finger Lakes, w tym w Greater Rochester, są kluczowymi ulepszeniami dla naszych 
mieszkańców dojeżdżających do pracy i podróżnych w naszym regionie. Ważne jest, 
abyśmy upewnili się, że nasze drogi będą gotowe, gdy stan zostanie ponownie 
otwarty. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej współpracy z 
Departamentem Transportu, gdy już wyjdziemy z pandemii COVID19”.  
  
Senator Patrick Gallivan powiedział: „Niezwykle ważne jest, aby stan kontynuował 
inwestycje w naprawę i poprawę infrastruktury. Projekty te pomogą utrzymać 
bezpieczeństwo i niezawodność naszych dróg zarówno dla mieszkańców, jak i 
odwiedzających oraz wesprą naszą lokalną gospodarkę. Czekam na zakończenie tych 
projektów i będę nadal współpracować z moimi kolegami, aby zapewnić finansowanie 
podobnych projektów w całym naszym regionie”.  
  
Członek zgromadzenia Jennifer Lunsford powiedziała: „Dzisiejszy dzień to ważny 
krok we właściwym kierunku, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość transportu dla 
setek tysięcy mieszkańców mojej i sąsiednich dzielnic. Remont naszych autostrad 
ułatwi również krytyczną działalność gospodarczą w całym naszym regionie i zapewni 
nieprzerwany przepływ towarów i usług do naszych społeczności”.  
  
Członek Zgromadzenia Sarah Clark powiedziała: „Jestem wdzięczna za pracę 
Departamentu Transportu NYS w naszym regionie, która niewątpliwie pomoże nam 
lepiej odbudować się po pandemii. Ulepszenia naszych dróg i infrastruktury są 
kluczowym elementem wspierania rozwoju gospodarczego i ożywienia w regionie 
Finger Lakes i w całym stanie. Dziękuję komisarzowi Dominguez i zespołowi za 
wszystkie ich wysiłki”.  
  
Oczekuje się, że projekt przebudowy I-490 zostanie ukończony pod koniec 2021 roku, 
a projekt I-390 ma zostać ukończony do końca 2022 roku. NYSDOT pracuje nad 
zminimalizowaniem wpływu na ruch drogowy podczas budowy, chociaż podróżujący 
tymi drogami powinni spodziewać się niewielkich opóźnień podczas prac brukarskich i 
uwzględnić dodatkowy czas podróży w swoich harmonogramach.  
  
Kierowcy są zachęcani do zwalniania i odpowiedzialnej jazdy w strefach pracy. 
Mandaty są podwajane za przekroczenie prędkości w strefie pracy. Osoby, które 
naruszą ograniczenia prędkości w obszarze objętym pracami dwukrotnie lub więcej 
razy, mogą otrzymać karę w postaci zawieszenia ważności prawa jazdy.  
  
Aktualne dane dla podróżujących można otrzymać dzwoniąc na nr 511, odwiedzając 
stronę internetową www.511NY.org lub w darmowej aplikacji na telefon 511NY.  
  
Śledź Nowojorski Department DOT na Twitterze: @NYSDOT i @NYSDOTRochester. 
Znajdź nas na FB na facebook.com/NYSDOT.  
  
Napędzanie Finger Lakes do przodu  
 
Dzisiejsze ogłoszenie uzupełnia „Finger Lakes Forward”, kompleksowy plan regionu, 
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mający na celu generowanie silnego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczności. 
Władze stanowe zainwestowały w region już ponad 8,07 mld USD od 2012 r. kładąc 
podwaliny planu - inwestycje w kluczowe branże, w tym fotonikę, rolnictwo i produkcję 
żywności, oraz zaawansowaną produkcję przemysłową. Obecnie region przyspiesza 
realizację programu dzięki inwestycjom w wys. 500 mln USD w ramach inicjatywy 
rewitalizacji północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative) ogłoszonej przez 
gubernatora Cuomo w grudniu 2015 r. Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln USD 
zachęci prywatne przedsiębiorstwa do zainwestowania znacznie ponad 2,5 mld USD, a 
pierwotny plan regionu przewiduje stworzenie do 8200 nowych miejsc pracy. Więcej 
informacji można znaleźć tutaj.  
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