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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REMONTU NAWIERZCHNI 
DROGI I-87 O WARTOŚCI 6,7 MLN USD W HRABSTWIE ORANGE  

  
Projekt obejmuje naprawę i odnowienie nawierzchni autostrady  

  
Modernizacje zabezpieczeń obejmują nowe barierki, pasy odblaskowe i pasy 

rozdzielające emitujące dźwięk przy najechaniu  
  

Prace mają się zakończyć wiosną 2023 r.  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie realizacji projektu remontu 
nawierzchni na drodze New York State Thruway (I-87) w hrabstwie Orange o wartości 
6,7 mln USD. Prace obejmą 2,5-milowy odcinek między Woodbury a północnym 
fragmentem za zjazdem nr 16 w Harriman, którym codziennie przejeżdża około 92 000 
pojazdów.  
  
„Ten korytarz komunikacyjny w Hudson Valley jest centralnym szlakiem handlowym w 
południowej części hrabstwa Orange oraz kluczowym odcinkiem dla kierowców 
korzystających z drogi nr 17. Inwestycja w ten projekt przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i jakości nawierzchni jezdni dla pojazdów osobowych i ciężarowych” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Moja administracja uznała za najwyższy priorytet 
przebudowę naszej infrastruktury transportowej, dlatego cieszę się, że najnowsza 
inwestycja usprawni dojazdy do pracy i umożliwi bezpieczny przewóz osób i towarów”.  
  
Projekt obejmuje przebudowę trzech pasów ruchu w kierunku północnym i 
południowym poprzez frezowanie i nakładanie warstw na głębokości dwóch cali od 
punktu milowego 43,5 do punktu milowego 46, co obejmuje ponad 15 mil pasów ruchu. 
Ponadto zostaną usunięte i wymienione płyty betonowe na rampach w kierunku 
północnym przy zjeździe 16 (Harriman – US Route 6 – NY Route 17). Modernizacje 
zabezpieczeń obejmują nowe barierki, dodatkowe pasy odblaskowe i nowe pasy 
rozdzielające na poboczach emitujące dźwięk przy najechaniu.  
  
W przyjętym przez Zarząd Autostrad budżecie na rok 2022 przewidziano łącznie 397 
mln USD na wsparcie programu inwestycyjnego. Ponadto do 2026 r. w ramach tego 



programu zaplanowano inwestycje o wartości 1,9 mld USD. Kwota ta uwzględnia 1,65 
mld USD na projekty obejmujące całą sieć autostrad.  
  
Dyrektor wykonawczy Zarządu Autostrad, Matthew J. Driscoll, powiedział: „Jest to 
krytyczny odcinek naszej sieci autostrad, który obsługuje ważny i popularny węzeł 
komunikacyjny w południowej części hrabstwa Orange, w tym centrum handlowe 
Woodbury Common Premium Outlets. Cały czas staramy się inwestować w projekty, 
które poprawiają bezpieczeństwo i komfort podróży dla osób dojeżdżających do pracy, 
turystów i przedsiębiorców”.  
  
Senator stanowy James Skoufis powiedział: „Cieszę się z wprowadzenia tych 
niezbędnych modernizacji i dziękuję mieszkańcom za cierpliwość podczas prac 
prowadzonych przez Zarząd Autostrad na tym 2,5-milowym odcinku, którym 
codziennie przejeżdża 92 000 pojazdów. Naprawy kluczowej infrastruktury są 
priorytetami, o które walczę w każdym sezonie budżetowym we współpracy z panią 
gubernator i partnerami z legislatury”.  
  
Członek Zgromadzenia Colin J. Schmitt powiedział: „Inwestycja w przebudowę i 
poprawę bezpieczeństwa na autostradzie stanowej w mieście Woodbury o wartości 6,7 
mln USD będzie korzystna zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Wraz z innymi 
przedstawicielami administracji publicznej w pełni popieram ten projekt i liczę, że 
wpłynie on pozytywnie na ten intensywnie uczęszczany odcinek drogi, który jest bramą 
wjazdową do regionu Hudson Valley i całej północnej części stanu Nowy Jork”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa Orange, Steven M. Neuhaus, powiedział: „Jest to 
ważny projekt zarówno dla osób dojeżdżających do pracy w hrabstwie Orange, jak i 
odwiedzających je turystów. Dziękuję pani gubernator za zajęcie się tym ważnym 
węzłem komunikacyjnym na drodze Thruway. Dzięki tym ulepszeniom będziemy mogli 
nadal rozbudowywać ten ważny gospodarczo korytarz prowadzący do takich atrakcji, 
jak Woodbury Common i LEGOLAND New York”.  
  
Wszystkie prace będą odbywać się w nocy, aby ograniczyć wpływ na ruch drogowy. 
Zakończenie planowane jest na wiosnę 2023 r.  
  
Wykonawcą projektu jest firma Kubricky Construction Corp. z Wilton w stanie Nowy 
Jork.  
  
W związku z pracami mogą występować zamknięcia pasów na autostradzie oraz 
zmiany w ruchu drogowym i inne utrudnienia. Wszystkie prace są uzależnione od 
pogody i mogą ulec zmianie.  
  
Przypominamy kierowcom o zachowaniu czujności i przestrzeganiu ogłoszonych 
ograniczeń prędkości w strefie robót oraz o tym, że za przekroczenie prędkości w 
strefie robót grożą podwójne mandaty. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie strefy 
robót z 2005 roku, dwukrotne lub częstsze przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 
strefie robót może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy.  



  
Aktualne informacje o ruchu drogowym dostępne są na stronie thruway.ny.gov. 
Kierowcy mogą również pobrać bezpłatną aplikację mobilną Zarządu Autostrad i 
zasubskrybować alerty drogowe TRANSalerts.  
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