
Bę dzie lep szy do jazd 
do Bał to wa

Rusza długooczekiwany remont drogi wojewódzkiej nr 754 między Ostrowcem a granicą
województwa świętokrzyskiego. Tą trasą jeździ się do perełek turystycznych regionu:
Bałtowa i Krzemionek Opatowskich.

Rozbudowa DW 754 
od km 1+912 do km 29+269

Droga wojewódzka nr 754 należy do kluczowych nie tylko w powiecie
ostrowieckim, ale i w północno-wschodniej części województwa
świętokrzyskiego. Dojeżdża się nią do Krzemionek Opatowskich
i Bałtowa, miejscowości niezwykle ważnych na mapie turystycznej
regionu. Łączy ona także województwo świętokrzyskie z mazowieckim
i lubelskim. 

Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa
iwarunków ruchu drogowego, jak również korzystnie wpłynie na rozwój
turystyki, handlu i usług. Nowa droga pozwoli na zmniejszenie hałasu
związanego z jej użytkowaniem, co będzie miało korzystny wpływ na
środowisko a także poprawi komfort życia mieszkających przy niej ludzi.

Trzy odcinki Od Ostrowca do Czekarzewic
Prace budowlane prowadzone będą na liczącym około 27 kilometrów
odcinku, który zaczyna się w Ostrowcu Świętokrzyskim 
(za skrzyżowaniem ulicy Bałtowskiej z Aleją Jana Pawła II), a kończy
za miejscowością Czekarzewice Pierwsze, na granicy z województwa. 
Rozbudowa w ramach projektu podzielona jest na 3 odcinki:
1. Od km 1+912 do km 4+123,90 (łącznie 2,21 km)
2. Od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół (łącznie

3,142 km); 
3. Od km 4+123,90 do km 22+211 oraz od km 25+353 do km 29+269

(25 km. 145 m); 

W ramach przebudowy droga na całej długości ma być doprowadzona
do klasy technicznej G (droga główna). Jezdnia będzie miała od 7 do

10 metrów szerokości. W ramach inwestycji przebudowane zostaną
istniejące skrzyżowania, system odwadniający, cała infrastruktura
towarzysząca drodze. Powstaną m.in. nowe zatoki autobusowe,
chodniki, ścieżki rowerowe. Rozbudowany zostanie także nowy most
nad Kamienną w Bałtowie. 

Inwestycja za ponad 90 milionów
– Ta inwestycja cieszy nie tylko dlatego, że jest jedną z największych
jakie w ostatnim czasie realizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Ważne jest również to, że dzięki rozbudowie tej drogi
bardzo poprawi się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do centrum
turystycznego regionu – mówił Adam Jarubas, Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego, podczas uroczystego podpisania
umowy na realizację projektu „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 754”.

Przewidywana wartość robót budowlanych związanych z projektem
to około 93 mln złotych brutto. Planowany termin zakończenia
budowy: 31 lipca 2018 r.

Inwestycja jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków
własnych województwa świętokrzyskiego.

Więcej zobacz na stronie 
www.rozbudowadw754.pl


