Znaczenie projektu Rozbudowy DW 754 od km 1+912 do km 29+269 potwierdza
jego przynależność do 12 przedsięwzięć drogowych w regionie świętokrzyskim,
realizowanych na mocy podpisanych 21 listopada pre-umów o dofinansowanie
ze środków EFRR na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wykonawca robót budowlanych:

Pre-umowy związane z rozbudową ważnych z perspektywy komunikacji dróg
podpisali: w imieniu Województwa Świętokrzyskiego Marszałek Adam Jarubas
i wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz Dyrektor Damian Urbanowski, jako
przedstawiciel beneficjenta – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

Skanska S.A.
01-518 Warszawa

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

Inżynier kontraktu:

PROKOM Construction Sp. z o. o.
ul. Spółdzielcza 2
41-200 Sosnowiec

Beneficjent:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72

• Szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu: 108 000 000,00 zł
• Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014 - 2020: 85 510 000,00 zł

25-602 Kielce

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020:

• Szacowana wartość robót budowlanych: ok. 93 000 000,00 zł
• Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych: 12 października 2016 r.
• Termin rozpoczęcia robót: 14 października 2016 r.
• Planowany termin realizacji robót do dnia: 31 lipca 2018 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

www.rozbudowadw754.pl

www.mapadotacji.gov.pl

DROGA WOJEWÓDZKA 754 KOMUNIKACYJNYM OKNEM NA ŚWIAT

• Klasa techniczna drogi - G (główna), prędkość projektowa vp – 50 km/h; prędkość
miarodajna vm – 70 km/h; szerokość jezdni od 7 do 10 m; projektowane obciążenie
nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR4 (na krótkim odcinku w Ostrowcu
Świętokrzyskim) i KR3;

Realizacja projektu ułatwi komunikację między wschodnią częścią województwa
świętokrzyskiego a południowo-wschodnią częścią województwa mazowieckiego
oraz z województwem lubelskim, spowoduje również wzrost bezpieczeństwa
i komfortu podróżowania.

W ramach inwestycji zostało przewidziane:

Dzięki rozbudowie drogi wojewódzkiej 754 znacząco poprawi się dojazd
do popularnych miejscowości zaliczanych do kluczowych atrakcji na turystycznej
mapie województwa świętokrzyskiego. Są to Krzemionki Opatowskie (ze słynnym
w całym kraju muzeum górnictwa neolitycznego) i Bałtów (znanym przez tutejszy
JuraPark, odwiedzany licznie przez turystów, popularny także zimą ze względu
na dobrze przygotowane trasy narciarskie).
Lepsza sieć drogowa umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
gospodarczych powiatu ostrowieckiego. Przedsięwzięcie usprawni również
infrastrukturę drogową w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego, będącego drugim
pod względem liczby ludności miastem w województwie świętokrzyskim. Sprawi,
że droga stanie się tak zwanym oknem na świat, bo poprawi połączenie między
Ostrowcem a Lublinem.
Projekt przyniesie również długofalowe efekty społeczne i ekologiczne:
po rozbudowie w wyniku położenia nowoczesnych warstw bitumicznych, zmniejszy
się hałas emitowany przez jadące pojazdy, dzięki czemu droga stanie się mniej
uciążliwa dla mieszkańców, zmaleje również jej negatywny wpływ na środowisko.

Droga Wojewódzka nr 754 po rozbudowie ma osiągnąć następujące parametry
techniczne:

• w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Samsonowicza
zaprojektowanie i zbudowanie trzeciego pasa ruchu – wielofunkcyjnego.
• przebudowa istniejących skrzyżowań
• budowa zatok autobusowych
• przebudowa i budowa chodników (szer. 1,5 m); ciągów pieszo–rowerowych
(szer. m.in.. 2,5 m); ścieżki rowerowej (szerokość – min. 2m);
• budowa dróg serwisowych w przewidzianych miejscach (szerokość min. 3m)
• przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w miarę potrzeb
(powierzchniowe bądź wgłębne)
Mapa sytuacyjna DW 754 na omawianym odcinku

Prace budowlane w ramach projektu Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269
będą prowadzone na liczącym ok. 27 km odcinku, który zaczyna się w Ostrowcu
Świętokrzyskim (w miejscu gdzie ulica Radwana przechodzi w Bałtowską), a kończy
za miejscowością Czekarzewice Pierwsze, na granicy województwa świętokrzyskiego.

• przebudowa infrastruktury kolidującej z rozbudowywaną drogą (gazowa,
energetyczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna);
• budowa nowych lub rozbudowa istniejących mostów, przepustów, murów
oporowych oraz przejść dla zwierząt;
• budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego.

Realizacja projektu będzie prowadzona w podziale na 3 odcinki, których zakresy
przedstawiają się następująco:
1. Rozbudowa od km 1+912 do km 4+123,90;
2. Rozbudowa od km 4+123,90 do km 22+211 oraz od km 25+353 do km 29+269;
3. Rozbudowa od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

