
Ru szy ły ro bo ty dro go we zwią za ne z bu do wą

ob wod ni cy Sta szo wa. Uzy ska nie zez wo le nia

na re a li za cję in we sty cji dro go wej (ZRID) dla

etapów nr II oraz nr IV poz wo li ło na roz po czę -

cie pra ce przy go to waw czych, m.in. wy cin ki

drzew oraz od hu mu so wa nia te re nu. 

Poł noc no -za chod nia ob wod ni ca Stra szo wa li czyć

bę dzie nie mal 5 ki lo me trów (4 km. 870 m.). Bę -

dzie prze bie gać głów nie przez te re ny le żą ce po za te -

re nem mia sta, po łą czy trzy dro gi wo je wódz kie: 

nr 765 (Osiek -Sta szów -Chmiel nik), 757 (Stop ni -

ca -Sta szów) i 764 (Sta szów -Ra ków -Kiel ce). Roz -

pocz nie się zbie gu ulic Ko le jo wej i Ob wod ni cy

Po łud nio wej. Da lej po bie gnie wzdłuż to rów ko le jo -

wych i przet nie DW 757 w oko li cy dwor ca PKS,

gdzie pow sta nie ron do. Ko lej ne ron do pow sta nie 

na DW 765 na gra ni cy Sta szo wa i Oglę do wa. Ob -

wod ni ca przet nie tak że rze kę Czar ną, na któ rej pow -

sta nie no wo czes ny most wraz z esta ka dą nad 

ul. Rzecz ną. Ko niec ob wod ni cy to ron do na skrzy żo -

wa niu z DW 764 w oko li cach Ra dzi ko wa. 

Ro bo ty bę dą pro wa dzo ne z po sza no wa niem ob sza -

rów cen nych przy rod ni czo.

Pra ce pro jek to we zwią za ne z in we sty cją po dzie lo ne

zo sta ły na eta py od I do IV. W ma ju i czer wcu

Świę to krzy ski Za rząd Dróg Wo je wódz kich uzy skał

de cy zje ZRID – zez wo le nie na re a li za cję in we sty -

cji dro go wej – do ty czą ce eta pów II i IV pla no wa -

nej in we sty cji. Na po zo sta łe etapy trwa pro ce du ra

uzy ska nia de cy zji ZRID zgod nie z przy ję tym har mo -

no gra mem 

Etap II obej mu je te re ny Oglę do wa. W ra mach de -

cy zji ZRID prze wi dzia no tu min. bu do wę no we go od -

cin ka dro gi wo je wódz kiej Nr 764 (od km 2+189,35

do km 2+944,88), ma łe go ron da, dróg do ja zdo -

wych, chod ni ków przy skrzy żo wa niu z dro gą wo je -

wódz ką, zja zdu in dy wi du al ne go i pub licz ne go,

od wod nie nia, sie ci: wo do cią go wej, ga zo wej śred nie -

go ciś nie nia, elek troe ner ge tycz nej (oświet le nia ulicz -

ne go) oraz te le ko mu ni ka cyj nej. 

Etap IV le ży w są siedz twie rze ki Czar nej Sta szow -

skiej, tu taj ob wod ni ca w cią gu dro gi wo je wódz kiej

Nr 764 po wią za na jest z uli ca mi Ra kow ską i Po -

ziom ko wą (do rze ki Czar nej). De cy zja ZRID prze wi du -

je tu bu do wę no we go od cin ka dro gi wo je wódz kiej 

Nr 764, roz bu do wę ist nie ją cej dro gi wo je wódz kiej 

Nr 764 na od cin ku ok. 190 me trów, bu do wę ma łe -

go ron da, dróg do ja zdo wych, cią gu pie szo -

-ro we ro we go o sze ro ko ści 2,50m, ścież ki ro we ro -

wej o sze ro ko ści 2 m, bu do wę po chyl ni dla osób

nie peł no spraw nych oraz od wod nie nia dro gi, bu do wę

oraz prze bu do wę sie ci: wo do cią go wej, ga zo wej wyso -

kie go i śred nie go ciś nie nia, elek troe ner ge tycz nej,

te le ko mu ni ka cyj nej oraz oświet le nia dro go we go.

Pro jekt pod naz wą „Bu do wa ukła du ob wod ni co we -

go mia sta Sta szów – dro ga wo je wódz ka nr 764

od km 0+000 do km 4+870” ma być zre a li zo wa -

ny je sie nią 2018 ro ku. Wy ko naw cą prac pro jek to -

wych i bu do wla nych jest Przed się bior stwo Ro bót

In ży nie ryj nych „Fart” sp. zoo z Kielc.

Cał ko wi ta war tość ro bót to 19 mi lio nów 667 ty się cy

zło tych. In we sty cja pow sta je przy współ fi nan so wa niu

z Fun du szy Eu ro pej skich – Re gio nal ne go Pro gra mu

Ope ra cyj ne go dla Wo je wódz twa Święto krzy skie go. 
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Trwają już prace przygotowawcze do budowy odbowdnicy: wycinka drzew i humusowanie terenu.

Wię cej na http://dw764.ob wod ni ca sta szo wa.pl/


