
Budowa układu obwodnicowego miasta Staszów

- droga wojewódzka nr 764 od km 0+000 do km 4+870

Nowa ważna inwestycja drogowa

Północno zachodnia obwodnica Staszowa powoli staje się

faktem – właśnie uroczyście podpisano umowę 

na jej zrealizowanie. Prace budowlane wykona

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART z Kielc,

droga ma być oddana do użytku w listopadzie 2018 roku.

Północno-zachodnia obwodnica Staszowa to inwestycja długo

wyczekiwana. Usprawni ona i ułatwi ruch w regionie, wesprze rozwój

miasta Staszowa i poprawi wygodę jego mieszkańców: znacznie ograniczy

ruch drogowy w centrum miasta wpływając tym samym 

na bezpieczeństwo i komfort życia.

Planowana długość I etapu realizacji systemu obwodnicowego miasta

Staszowa to blisko 5 km (4 km 850m.) Przebiegać będzie w znacznej

części przez tereny leżące poza terenem miasta łącząc trzy drogi

wojewódzkie: nr 765 (Osiek-Staszów-Chmielnik), 757 (Stopnica-Staszów)

i 764 (Staszów-Raków-Kielce).

Początek inwestycji zaplanowano od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

nr 765 – w miejscu gdzie zbiegają się ulica Kościuszki z ulica Targową.

Następnie trasa poprowadzona zostanie wzdłuż linii kolejowej i skrzyżuje

się z drogą wojewódzką nr 757 (ul. Krakowska) w okolicy dworca PKS

(km 0+719,78). Kolejnym skrzyżowaniem będzie to z drogą wojewódzką

nr 765 (ul. Oględowska, km 2+845,65). Potem obwodnica będzie biegła

w stronę drogi wojewódzkiej nr 764, przecinając nowoczesnym mostem

rzekę Czarną i zakończy się na skrzyżowaniu z ulicą Rakowską (km

4+858,32).

Na całej długości obwodnicy przewidziano budowę drogi o klasie

technicznej G, przystosowanej do natężenia ruchu KR-4, jednojezdniowej

(szerokość 7 metrów), z dwoma pasmami ruchu. 

Obwodnicy towarzyszyć będzie cała konieczna infrastruktura: system

odwodnień, oświetlenie w okolicach skrzyżowań, ogrodzenia z metalowej

siatki utrudniające zwierzętom wtargnięcie na drogę, przepusty pod

jezdnią dla zwierząt, ekrany akustyczne w miejscach gdzie ruch kołowy

mógłby być uciążliwy dla mieszkańców.

Obok obwodnicy powstaną także drogi techniczne, które umożliwią 

m.in. dojazd do pól uprawnych i posesji, ścieżki rowerowe oraz chodniki.

W ramach inwestycji, w okolicach dworca PKS zostanie zbudowane również

miejsce postojowe dla 15 samochodów ciężarowych i ok. 20 osobowych.

Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj. Wykonawcą

– zarówno prac projektowych jak i budowlanych – będzie Przedsiębiorstwo

Robót Inżynieryjnych „Fart” sp. z o.o. z Kielc. Prace projektowe mają

zostać zakończone do 31 marca 2017 roku, prace budowlane do końca

października 2018 roku.

Całkowita wartość robót to 19 milionów 667 tysięcy złotych. Inwestycja

powstaje przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich

– Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Świętokrzyskiego.

O tym, jak bardzo wyczekiwaną i ważną dla Regionu Świętokrzyskiego

inwestycją jest budowa obwodnicy Staszowa świadczy fakt, 

że w uroczystości jej podpisania w staszowskim Starostwie Powiatowym

wzięli udział: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Jan Maćkowiak – Wicemarszałek, Izydor Grabowski – Radny Sejmiku

Województwa Świętokrzyskiego. Michał Skotnicki – Starosta Staszowski,

Damian Sierant – Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie. Obecni byli

także: Jolanta Piotrowska – Skarbnik Powiatu Staszowskiego, Leszek

Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Ireneusz Kwjeciasz,

Przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa, radni powiatu oraz miasta

i gminy Staszów oraz sołtysi i działacze społeczni.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Inwestycja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwwoju Regionalnego w rmach

Regionalnego Programu Opearcyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji robót: październik 2018

Wartość robót budowlanych: 19 mln. 667 tys. zł

Umowę w imieniu ŚZDW podpisał dyrektor Damian Urbanowski (górne zdjęcie

- w środku), w imieniu wykonawcy – Mirosław Szczukiewicz, prezes 

„FART” Sp. z o. o. (górne zdjęcie – na pierwszym planie, dolne – drugi

z prawej). W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek województwa Adam

Jarubas (dolne zdjęcie – w środku), wicemarszałek Jan Maćkowiak (górne

zdjęcie – drugi z prawej) oraz starosta staszowski Michał Skotnicki (dolne

zdjęcie – pierwszy z prawej). 


