
Po nad 43 mi lio ny zło tych bę dzie

kosz to wać bu do wa pier wsze go eta -

pu ob wod ni cy Włosz czo wy i roz bu do -

wa frag men tu uli cy Ję drze jow skiej.

In we sty cja re a li zo wa na w sy ste mie

za pro jek tuj i zbu duj. Pla no wa ny ter -

min za koń cze nia paź dzier nik 2020 r.

No wa ob wod ni ca Włosz czo wy po pra wi obec ny

układ ko mu ni ka cyj ny, któ ry jest uciąż li wy za -

rów no dla miesz kań ców mia sta Włosz czo wy

jak i prze jeż dża ją cych przez nią kie row ców.

Przez ści słe cen trum mia sta prze bie ga ją trzy

dro gi wo je wódz kie – nr 742 (ul. Mły nar ska,

Ję drze jow ska), nr 785 (ul. Sien kie wi cza)

i 786 (ul. Par ty zan tów, Czar niec kie go), przez

któ re od by wa się ruch tran zy to wy w kie run ku

Kielc, Czę sto cho wy, Ka to wic czy Ję drze jo wa.

Uli ce, któ ry mi co dzien nie prze jeż dża set ki po -

ja zdów pro wa dzą bez poś red nio przy bu dyn -

kach miesz kal nych i miej scach uży tecz no ści

pub licz nej. Ob ni ża to kom fort ży cia oraz po -

wo du je za gro że nie wy pad ka mi a rów no cześ -

nie spo wal nia tran sport. 

Za kres in we sty cji 

Pro jekt pn. „Etap I – Ob wod ni ca Włosz czo -

wy w cią gu DW 786” prze wi du je po łą cze nie

ob wod ni cą dwóch dróg wo je wódz kich nr 786

i 742 po za cen trum miej sco wo ści, po jej po -

łud nio wej stro nie. Li czą ca oko ło 7,4 ki lo me -

tra tra sa po pro wa dzo na zo sta nie no wym

śla dem, głów nie przez po la upraw ne, na czę -

ści rów nież la sy. Ob wod ni ca roz pocz nie się

na wy so ko ści dro gi po wia to wej w Ła cho wie

i za koń czy przed mo stem na Czar nej Stru -

dze w oko li cach miej sco wo ści Be li ny.W ra -

mach in we sty cji roz bu do wy wa ny zo sta nie

tak że li czą cy oko ło 2,3 ki lo me tra od ci nek uli -

cy Ję drze jow skiej, bę dą cy rów no cześ nie frag -

men tem dro gi wo je wódz kiej nr 742. Jest to

dro ga wy lo to wa z Włosz czo wy w kie run ku

po łud nio wo -wschod nim, w pew nym mo men -

cie łą czy się ona z dro gą kra jo wą nr 78

i wie dzie do Ję drze jo wa. Do dat ko wo zmo der -

ni zo wa ne zo sta ną tak że ele men ty in fra struk -

tu ry tech nicz nej ko li du ją ce z in we sty cją:

li nie ener ge tycz ne wy so kie go, śred nie go i ni -

skie go na pię cia, li nie te le ko mu ni ka cyj ne,

sie ci ga zo we, ka na li za cja sa ni tar na, sie ci

wo do cią go we, ciepl ne. In we sty cja prze wi du -

je tak że wy ko na nie kon cep cji za gos po da ro -

wa nia te re nu po trzeb ob wo du dro go we go.

Fi nan so wa nie bu do wy 

Pro jekt pn. „Etap I – Ob wod ni ca Włosz czo -

wy w cią gu DW 786” jest współ fi nan so wa -

ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej,

z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -

nal ne go, w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu

Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Świę to krzy skie -

go na la ta 2014-2020. Po zo sta łe środ ki to

bu dżet wo je wódz twa oraz bu dżet pań stwa.

Ważna inwestycja
drogowa w województwie
świętokrzyskim
Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786

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

20 grud nia 2017r. w Urzę dzie Gmi ny Włosz czo wa od by ło

się uro czy ste pod pi sa nie umo wy z głównym wykonawcą.

Została nim firma DROG-BUD Sp. z o. o. z miejscowości

Lubojenka w województwie śląskim. 
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