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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE ESTAKADY W CIĄGU 
AUTOSTRADY MIĘDZYSTANOWEJ 390 NA WĘŹLE I-390/I-490 W HRABSTWIE 

MONROE  
  

Kamień milowy w projekcie usprawnienia węzła łączącego I-390/I-490/Route 31 
ułatwi podróżowanie i podniesie bezpieczeństwo  

  
Wizualizacje ukończonego projektu są dostępne Tutaj a zdjęcia pokazujące 

ostatnie prace są dostępne Tutaj  
  

Nowa estakada umożliwia ruch tranzytowy na biegnącej na południe autostradzie 
I-390 nad ruchliwym węzłem i zmniejsza zatory drogowe  

  
Inwestycja ta wpisuje się w kompleksową strategię regionu mającą na celu 

rewitalizację społeczności i wzrost gospodarczy znaną pod nazwą „Finger Lakes 
Forward”  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś osiągnięcie kamienia milowego w realizacji 
wartego 172,8 mln USD projektu usprawnienia węzła drogowego łączącego I-390/I-
490/Route 31 w mieście Gates w hrabstwie Monroe. Nowa estakada w ciągu 
autostrady międzystanowej 390, która jest głównym elementem projektu, zostanie 
otwarta we wczesnych godzinach porannych w piątek, 17 września. Estakada znacznie 
zmniejszy zatłoczenie dróg, ułatwiając ruch tranzytowy w kierunku południowym nad 
ruchliwym węzłem, oraz pozwoli zapobiec łączeniu się strumieni pojazdów 
zjeżdżających z autostrady. Przebudowane zostały również istniejące wjazdy i zjazdy, 
tak aby ograniczyć nagłe zjeżdżanie pojazdów na inny pas ruchu, ułatwić 
podróżowanie i zwiększyć bezpieczeństwo na tym tak ważnym dla przepływu ludzi i 
towarów w regionie skrzyżowaniu.  
  
Korytarzem transportowym dziennie przejeżdża prawie 200 000 kierowców, którzy 
dojeżdżają do centrów aktywności gospodarczej, oraz do międzynarodowego lotniska 
Greater Rochester, Parku Technologicznego Rochester, Eastman Business Park i 
centrum Rochester. Usprawnienia te mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
atrakcyjności miasta Rochester i jego okolic dla globalnych przedsiębiorstw.  
  
„Kontynuujemy realizację inteligentnych inwestycji infrastrukturalnych, które wspierają 
regionalny wzrost gospodarczy i wzmacniają więzi łączące społeczności”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Ta nowa estakada jest wielkim ułatwieniem dla osób 
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dojeżdżających do pracy w rejonie Rochester i pokazuje, jak cały projekt węzła I-390/I-
490 będzie miał przełomowe znaczenie dla hrabstwa Monroe, pozwalając ludziom 
bezpieczniej i z mniejszymi opóźnieniami dotrzeć tam, dokąd jadą”.  
  
Gdy nowa estakada zostanie otwarta dla ruchu, kierowcy chcący kontynuować jazdę w 
kierunku południowym drogą I-390 będą mogli skorzystać z dwóch lewych pasów na 
węźle i kontynuować jazdę w kierunku Chili Avenue i lotniska. Kierowcy podróżujący I-
490 w kierunku wschodnim lub zachodnim będą trzymać się prawej strony na 
rozjeździe pasów ruchu i korzystać z istniejących zjazdów.  
  
Wieloetapowy projekt jest częścią serii inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest 
ułatwienie dostępu i poprawa płynności ruchu wzdłuż drogi stanowej 31, drogi stanowej 
390 oraz węzła I-390/I-490 w hrabstwie Monroe. Budowa nowej estakady I-390 
wymagała wybudowania trzech nowych mostów przecinających drogi 490 w kierunku 
wschodnim, I-490 w kierunku zachodnim oraz przebudowania odcinka łączącego 
prowadzącą w kierunku zachodnim drogę I-490 z biegnącą na wschód I-390. 
Dodatkowo, starzejący się most Buffalo Road (droga stanowa 33) nad I-390 został 
zastąpiony nowoczesnym, wielodźwigarowym mostem, aby dostosować go do nowego 
układu ruchu. W celu złagodzenia wpływu hałasu na okolicznych mieszkańców 
wybudowano również prawie 15 000 stóp nowych betonowych ścian 
dźwiękochłonnych.  
  
Prace nad projektem węzła I-390/I-490/Route 31 rozpoczęły się w 2016 roku. Etap 
pierwszy, który obejmował wymianę i poszerzenie mostu Lyell Avenue nad I-390, 
został zakończony latem 2018 roku. Etap drugi, który obejmował remont konstrukcji 
nośnej drogę 390 nad Kanałem Erie, utworzenie nowego wjazdu na drogę 390 na 
północ od Lyell Avenue (droga stanowa 31) oraz poszerzenie i utwardzenie pasów 
ruchu wzdłuż węzła, został ukończony pod koniec 2019 roku. Etap drugi obejmował 
również montaż nowych betonowych barier dźwiękochłonnych, które przedstawiały 
historyczne obrazy roli Kanału Erie w stanowym systemie transportowym. Faza trzecia 
obejmuje nową estakadę i ogłoszone dziś usprawnienia ruchu, natomiast w fazie 
czwartej poszerzono i przebudowano jezdnię wzdłuż Lyell Avenue (droga 31) 
pomiędzy drogą 390 i Howard Road, w tym wykonano nowe chodniki, ścieżki 
rowerowe i systemy odwadniające wzdłuż drogi. Wszystkie pozostałe prace, w tym 
układanie nawierzchni, oznakowanie, oświetlenie i architektura krajobrazu są 
planowane na koniec 2021 roku.  
  
Komisarz Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Węzeł I-390/I-490 jest jednym z najważniejszych korytarzy 
komunikacyjnych w stanie Nowy Jork, a ten przełomowy projekt pomoże stanowi 
sprostać wyzwaniom XXI wieku, poprawiając warunki dojazdu do pracy tysiącom ludzi, 
którzy codziennie z niego korzystają. Nowa estakada jest najlepszym dowodem tego, 
co można osiągnąć, gdy kreatywne i elastycznie dopasowane rozwiązania są 
stosowane w nowoczesnej infrastrukturze zaprojektowanej w celu budowania lepszych 
warunków do życia w stanie Nowy Jork”.  
  



Członek Izby Reprezentantów, Joe Morelle, powiedział: „Węzeł I-390/I-490 jest 
jednym z najbardziej ruchliwych punktów w całym hrabstwie Monroe, a dzięki otwarciu 
tej estakady możemy zapewnić bezpieczeństwo tysiącom codziennie podróżujących w 
tym miejscu osób. Kiedy inwestujemy w naszą infrastrukturę, inwestujemy w sukces 
naszej lokalnej gospodarki i jakość życia wszystkich mieszkańców hrabstwa Monroe. 
Dlatego też jestem wdzięczny Gubernator Kathy Hochul oraz komisarz Departamentu 
Transportu, Marie Therese Dominguez, za ich niezłomne zaangażowanie w ten 
kluczowy projekt infrastrukturalny oraz w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Członek Zgromadzenia, Demond Meeks, powiedział: „Estakada łącząca drogę I 
490, drogę 390 i Lyell Avenue od dawna wymagała naprawy i cieszę się, że władze 
stanu Nowy Jork pod przewodnictwem Gubernator Hochul podjęły konieczne działania. 
Przez lata nasza społeczność opowiadała się za przeprowadzeniem tej modernizacji, 
ponieważ pozwoli ona podnieść bezpieczeństwo naszych dróg, skrócić czas dojazdu 
do pracy oraz ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Jako fragment drogi służącej 
zarówno mieszkańcom miasta Gates jak i Rochester, estakada jest ważnym mostem 
dla naszej społeczności i z niecierpliwością czekam na zakończenie projektu”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Projekt 
usprawnienia węzła drogowego  
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego regionu. Zapewnienie bezpiecznego i 
płynnego przejazdu przez najbardziej ruchliwy węzeł komunikacyjny w naszej 
społeczności poprawia ogólną jakość życia i jest kluczowe dla bieżących inicjatyw 
mających na celu rozwój naszej gospodarki poprzez przyciąganie nowych 
producentów i różnorodnych gałęzi przemysłu do naszego regionu. Dziękuję 
stanowemu Departamentowi Transportu za inwestycję w naszą kluczową infrastrukturę 
i z niecierpliwością czekam na okazję do przejechania nowym pasem estakady”.  
 
Aby uzyskać aktualne informacje o warunkach drogowych, należy zadzwonić pod 
numer 511, odwiedzić stronę www.511NY.org lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną 
511NY.  
  
Śledź Departament Transportu Stanu Nowy Jork na 
Twitterze: @NYSDOT oraz @NYSDOTRochester. Znajdź nas na Facebooku pod 
adresem facebook.com/NYSDOT.  
  
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”  
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który 
jest kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Od 2012 roku władze stanowe 
zainwestowały już w regionie ponad 8,07 mld USD, aby stworzyć podstawy do 
realizacji planu – rozwijając kluczowe gałęzie przemysłu, w tym fotonikę, rolnictwo i 
produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w regionie widoczne jest 
przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” dzięki stanowej inwestycji o 
wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Regionu Upstate (Upstate 
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Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln USD zachęci 
prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z planami władz 
regionu pozwoli na stworzenie nawet 8200 nowych miejsc pracy. Więcej informacji 
można znaleźć tutaj.  
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