
Roz bu do wa do ty czy li czą ce go oko ło 27 ki lo me trów od cin ka DW
754, któ ry za czy na się w Ostrow cu Świę to krzy skim, a koń czy za
miej sco wo ścią Cze ka rze wi ce Pier wsze, na gra ni cy wo je wódz twa.
Roz bu do wy wa na dro ga prze bie ga przez Krze mion ki Opa tow -
skie i Bał tów, miej sco wo ści klu czo we na tu ry stycz nej ma pie wo -
je wódz twa świę to krzy skie go.
Roz bu do wa po dzie lo na jest na 3 od cin ki: 1. od km 1+912 do km
4+123,90 (łącznie 2,212 km); 2. od km 22+211 do km 25+353
w miej sco wo ści Okół (łącz nie 3,142 km); 3. od km 4+123,90 do km
22+211 oraz od km 25+353 do km 29+269 (22,003 km); Po roz bu -
do wie dro ga zy ska na stę pu ją ce pa ra me try tech nicz ne; kla sa
tech nicz na dro gi – G (głów na), pręd kość pro jek to wa vp – 50 km/h;
sze ro kość jezd ni – od 7 do 10m; pro jek to wa ne ob cią że nie na wierz -
chni 115 kN/oś. Dro ga po sia dać bę dzie tak że od po wied nie ozna -
ko wa nie po zio me i pio no we, oraz wła ści wą ge o me trię skrzy żo wań.
Do chwi li obec nej dro gow cy wy ko na li wię kszość ro bót roz biór ko -
wych, zbu rzo no m.in. most w Bał to wie nad po to kiem Wo lan ka.
W miej scu sta rej prze pra wy po wsta je obec nie no wy obiekt
– szer szy, bez piecz niej szy i wy god niej szy dla po ja zdów i pie -
szych (ciąg pie szo ro we ro wy na mo ście bę dzie od dzie lo ny od
jezd ni). Obec nie pły ta mo stu jest już uło żo na na fi la rach, trwa ją
pra ce przy wzmoc nie niu kon struk cji. No wy most bę dzie miał 16
me trów dłu go ści.
Przez ca ły czas na ca łym roz bu do wy wa nym frag men cie trwa ją
rów nież ro bo ty zwią za ne z przy go to wa niem in fra struk tu ry to wa -
rzy szą cej dro dze, m.in. ka na li za cyj nej i elek troe ner ge tycz nej

i ga zo wej. Ukoń czo no już od cin ki ka na łów desz czo wych
w Ostrow cu Świę to krzy skim (część ulicy Bałtowskiej), Cze ka rze -
wi cach Pierw szych, Cze ka rze wi cach Dru gich oraz miej sco wo ści
Okół. Z ko lei w miej sco wo ściach Su dół, Skar bka i Okół go to we są
już od cin ki sie ci wo do cią go wej. Za a wan so wa ne są tak że pra ce
zwią za ne z prze bu do wą ga zo cią gu w Ostrow cu. W miej sco wo ści
Okół prze bu do wa na zo sta ła już rów nież sieć elek troe ner ge tycz na
wraz z oświet le niem ulicz nym. Za koń czo no tak że pra ce zwią za ne
z prze bu do wą sie ci ener ge tycz nej w Cze ka rze wi cach Pierw szych
i Cze ka rze wi cach Dru gich. Trwa ukła da nie li nii kab lo wych oświet -
le nia oraz sa me go oświet le nia dro go we go na od cin ku Bał tów
– Okół.
Dro gow cy wciąż pro wa dzą ro bo ty ziem ne zwią za ne z przy go to -
wa niem wy ko pów i na sy pów, oraz przy go to wu ją pod bu do wę na -
wierz chni jezd ni. Na wie lu od cin kach tra sy uło żo ne są już
pier wsze war stwy na wierz chni bi tu micz nych. Tak jest m.in.
mię dzy in ny mi w oko li cach Su do łu czy Mak sy mi lia no wa. Ca ło ścio -
we za a wan so wa nie pro wa dzo nych ro bót wy no si oko ło 50 pro -
cent. Pla no wa ny ter min za koń cze nia bu do wy: 31 lip ca 2018 r.
Wy ko naw cą in we sty cji jest fir ma Skan ska S.A., nad zór in we stor ski
spra wu je fir ma Pro koM Con struc tion. Prze wi dy wa na war tość ro -
bót bu do wla nych zwią za nych z pro jek tem to oko ło 93 mln zło -
tych brut to. In we sty cja jest fi nan so wa na 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 oraz ze środ ków włas nych wo je wódz twa
świę to krzy skie go.

Prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 754 są już na półmetku. Na wielu fragmentach
położono warstwy bitumiczne, w Bałtowie, gdzie droga biegnie tuż nad rzeką Kamienną,
wzmocniono już jej brzeg, przebudowano także most nad potokiem Wolanka.

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

Prace na półmetku

Na wielu odcinkach położono już
warstwy bitumiczne.

Gotowa jest już płyta nowego mostu
nad potokiem Wolanka w Bałtowie.


