
Budowa układu obwodnicowego

miasta Staszów

Po zimowych mrozach prace znów ruszają

Po zi mo wych mro zach pra ce przy bu -
do wie ob wod ni cy Sta szo wa po now nie
przy spie sza ją. Obec nie wy ko na ne jest
po nad 40 pro cent prze wi dzia nych ro -
bót, a wy ko naw ca nie prze wi du je
opóź nień w od da niu in we sty cji.

Pół noc no-za chod nia ob wod ni ca Sta szo wa 
li czyć bę dzie 4 km. 870 m. Po pro wa dzo na zo -
sta nie 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).
W miej scach po łą czeń ob wod ni cy z dro ga mi
wo je wódz ki mi zbu do wa ne zo sta ną ron da. Za -
pla no wa no je w oko li cy dwor ca PKS (dro ga
757), na gra ni cy Sta szo wa i Oglę do wa (dro ga
765) i w oko li cy Ra dzi ko wa (dro ga 764).
Na ca łej dłu go ści ob wod ni ca bę dzie ja ko dro ga
kla sy G (głów na), jed no jezd nio wa, o dwóch pa -
sach ru chu. No wej dro dze to wa rzy szyć bę dzie
ko niecz na in fra struk tu ra: sy stem od wod nie nia,
oświet le nie w ne wral gicz nych pun ktach, prze -
pu sty pod jezd nią dla zwie rząt, ekra ny aku stycz -
ne w miej scach gdzie ruch ko ło wy móg łby być
uciąż li wy dla miesz kań ców. W ra mach in we sty cji

po wsta ną tak że dro gi tech nicz ne, któ re umoż li -
wią m.in. do jazd do pól upraw nych i po se sji,
ścież ki ro we ro we oraz chod ni ki. Przy ob wod ni -
cy zbu do wa ne zo sta nie rów nież miej sce po sto jo -
we, na któ rym za par ko wać bę dzie mog ło 15
cię ża ró wek i oko ło 20 sa mo cho dów oso bo wych.
Pra ce przy bu do wie ob wod ni cy po dzie lo no 
na pięć eta pów. 
Etap I od km 0+000,00 do km 2+189,35. Za a wan -
so wa nie prac oce nia ne jest na 27 pro cent. Wy ko py
ob ję ły 11 ty się cy me trów sze ścien nych zie mi, iden -
tycz ną jej ilość zu ży to na przy go to wa nie na sy pów.
Do wy ko na nia pod bu do wy jezd ni wy ko rzy sta no tu
13 ty się cy me trów kwa dra to wych kru szy wa ła ma -
ne go, po ło żo no rów nież 10 ty się cy me trów kwa -
dra to wych be to nu as fal to we go.
Etap II od km 2+189,35 do km 2+944,89. Za a wan -
so wa nie prac oce nia ne jest na 40 pro cent. Wy ko na -
ne wy ko py ob ję ły 74 ty sią ce me trów sze ścien nych
zie mi, na sy py 2 ty sią ce me trów sze ścien nych. 
Etap IIA od km 2+944,89 do km 3+422,14. Za a -
wan so wa nie prac oce nia ne jest na 47 pro cent.
W ra mach wy ko ny wa nia na sy pu pod obiekt
mo sto we prze miesz czo no 16 ty się cy me trów
sze ścien nych grun tu. 
Etap III od km 3+246,3 do km 3+422,14. Tu
budowany jest czteroprzęsłowy most przez rzekę
Czarną. Za a wan so wa nie prac oce nia ne jest na 19
pro cent. Wy ko na no na sy py (ob ję ły ty siąc me trów
sze ścien nych grun tu), uzbro jo no fun da men ty
przy czół ków mo stu, wy ko na no zbro je nie kor pu su

przy czół ka pod po ry nr 5, zbro je nie skrzy de łek pod -
po ry nr 5, zbro je nie słu pów fi la ra pod po ry nr 2, 3,
4. Na na stęp ny okres pla no wa ne jest zbro je nie
przy czół ków oraz ro bo ty be to no we na ła wach fun -
da men to wych. 
Etap IV 3+422,14 do km 4+870,00. Za a wan so -
wa nie prac sza co wa ne jest na 61 pro cent. Wy -
ko na no już 16 ty się cy me trów sze ścien nych
wy ko pów, 9 ty się cy me trów sze ścien nych na sy -
pów, uło żo no 10 ty się cy me trów kwa dra to wych
pod bu do wy z kru szy wa ła ma ne go, 10 ty się cy
me trów kwa dra to wych pod bu do wy z be to nu
as fal to we go, 8 ty się cy me trów kwa dra to wych
war stwy wią żą cej z be to nu as fal to we go.
Za da nie pro jek to we pod na zwą „Bu do wa ukła du
ob wod ni co we go mia sta Sta szów – dro ga wo je -
wódz ka nr 764” jest współ fi nan so wa ne przez
Unię Eu ro pej ską 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. Cał ko wi ty
koszt ro bót bu do wla nych i pro jek to wych wy no -
si 19 mi lio nów 667 ty się cy zło tych. Ge ne ral nym
wy ko naw cą w sy ste mie „za pro jek tuj i wy bu duj”
jest Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych „Fart”
sp. z o.o. Przewidywany termin zakończenia
realizacji inwestycji to III kwartał 2018 roku.
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Budowa mostu na rzece Czarnej

Okolice stacji PKP. Ułożono już podbudowę z betonu
asfaltowego.

Więcej na http://dw764.obwodnicastaszowa.pl/


