Ważna inwestycja
drogowa w województwie
świętokrzyskim
Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786
Ponad 43 miliony złotych będzie
kosztować budowa pierwszego etapu obwodnicy Włoszczowy i rozbudowa fragmentu ulicy Jędrzejowskiej.
Inwestycja realizowana w systemie
zaprojektuj i zbuduj. Planowany termin zakończenia październik 2020 r.
Nowa obwodnica Włoszczowy poprawi obecny
układ komunikacyjny, który jest uciążliwy zarówno dla mieszkańców miasta Włoszczowy
jak i przejeżdżających przez nią kierowców.
Przez ścisłe centrum miasta przebiegają trzy
drogi wojewódzkie – nr 742 (ul. Młynarska,
Jędrzejowska), nr 785 (ul. Sienkiewicza)
i 786 (ul. Partyzantów, Czarnieckiego), przez
które odbywa się ruch tranzytowy w kierunku
Kielc, Częstochowy, Katowic czy Jędrzejowa.
Ulice, którymi codziennie przejeżdża setki po-

jazdów prowadzą bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych i miejscach użyteczności
publicznej. Obniża to komfort życia oraz powoduje zagrożenie wypadkami a równocześnie spowalnia transport.

Zakres inwestycji
Projekt pn. „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” przewiduje połączenie
obwodnicą dwóch dróg wojewódzkich nr 786
i 742 poza centrum miejscowości, po jej południowej stronie. Licząca około 7,4 kilometra trasa poprowadzona zostanie nowym
śladem, głównie przez pola uprawne, na części również lasy. Obwodnica rozpocznie się
na wysokości drogi powiatowej w Łachowie
i zakończy przed mostem na Czarnej Strudze w okolicach miejscowości Beliny.W ramach inwestycji rozbudowywany zostanie
także liczący około 2,3 kilometra odcinek ulicy Jędrzejowskiej, będący równocześnie fragmentem drogi wojewódzkiej nr 742. Jest to

Jednym z elementów inwestycji jest modernizacja liczącego ponad dwa kilometry odcinka ulicy Jędrzejowskiej

droga wylotowa z Włoszczowy w kierunku
południowo-wschodnim, w pewnym momencie łączy się ona z drogą krajową nr 78
i wiedzie do Jędrzejowa. Dodatkowo zmodernizowane zostaną także elementy infrastruktury technicznej kolidujące z inwestycją:
linie energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia, linie telekomunikacyjne,
sieci gazowe, kanalizacja sanitarna, sieci
wodociągowe, cieplne. Inwestycja przewiduje także wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu potrzeb obwodu drogowego.

Finansowanie budowy
Projekt pn. „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

20 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa odbyło
się uroczyste podpisanie umowy z głównym wykonawcą.
Została nim firma DROG-BUD Sp. z o. o. z miejscowości
Lubojenka w województwie śląskim.

nalnego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pozostałe środki to
budżet województwa oraz budżet państwa.

mapadotacji.gov.pl

