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Su bre gion Pół noc ny bo ry ka się z wie lo ma prob le -
ma mi zwią za ny mi z nie do sta tecz nym roz wo jem in fra -
struk tu ry ko mu ni ka cyj nej, któ re zo sta ły zi den ty fi ko -
wa ne i uję te do suk ce syw ne go roz wią za nia w do ku -
men tach stra te gicz nych po szcze gól nych par tne rów
pro jek tu.

Głów ny mi prob le ma mi wa run ku ją cy mi pra wi dło wy
roz wój su bre gio nu są:
- zły stan na wierz chni dróg – ko niecz ność prze bu do -
wy i re mon tów na wierz chni w ce lu wy ma ga nych nor -
mą wa run ków i pa ra me trów tech nicz nych dróg,

- nie wy star cza ją ca do stęp ność ko mu ni ka cyj na, umoż -
li wia ją ca bez poś red nie po łą cze nie z są sied ni mi po -
wia ta mi,

- nie przy sto so wa nie noś no ści dróg do cią gle wzra sta -
ją ce go na tę że nia ru chu sa mo cho dów oso bo wych
i cię ża ro wych,

- za gro że nie bez pie czeń stwa ru chu,
- nie roz wią za ny prob lem wód desz czo wych – prob le -
my zwią za ne z od wod nie niem pa sa dro go we go,

- brak par kin gów z za ple czem ga stro no micz nym i sa -
ni tar nym dla po trzeb trans por tu in dy wi du al ne go,

- brak do stę pu ko mu ni ka cyj ne go do te re nów pod
przy szłe in we sty cje, bu dow nic two miesz ka nio we
i re kre a cyj ne,

- nie do sta tecz na in fra struk tu ra tu ry stycz na.
W związ ku z po wyż szym Po wiat Mysz kow ski w po -

ro zu mie niu z Gmi ną Mia sto Czę sto cho wa i Po wia tem
Czę sto chow skim pod jął się re a li za cji wspól ne go pro -
jek tu pn. Po pra wa sta nu dróg klu czem do po pra wy
sta nu gos po dar ki Su bre gio nu Pół noc ne go.

Pro jekt zlo ka li zo wa ny jest w Wo je wódz twie Ślą skim
– Su bre gio nie Pół noc nym, na te re nie po wia tów mysz -
kow skie go, czę sto chow skie go oraz Gmi ny Mia sta
Czę sto cho wa.

W po wie cie mysz kow skim prze bu do wa no 
DP 1012S Cho roń-Po raj od skrzy żo wa nia 
DW 791 w m. Po raj do gra ni cy po wia tu. 

Po wiat czę sto chow ski prze bu do wał od cin ki dróg
DP 1012S od gra ni cy z m. Czę sto cho wa do Bi sku -
pic, DP 1065S Bi sku pi ce – Ol sztyn, DP 1043S Ol -
sztyn-Ku się ta, DP 1043S Ku się ta-Brzy szów oraz DP
1040S Brzy szów – gra ni ca po wia tu. 

W Gmi nie Mia sto Czę sto cho wa wy ko na na zo sta ła
prze bu do wa dro gi od gra ni cy z po wia tem czę sto chow -
skim do skrzy żo wa nia z ul. Fa ra daya.

W ra mach prze bu do wy po szcze gól nych od cin ków
dróg zo sta ły wy ko na ne na stę pu ją ce roz wią za nia tech -
nicz ne:
- po sze rze nie jezd ni i po pra wa ja ko ści na wierz chni,
- chod ni ki ogra ni czo ne kra węż ni kiem lub ob rze żem
be to no wym, przej ścia dla pie szych,

- zja zdy na po se sje, dro gi, po la (w ra mach pa sa dro -
go we go), skrzy żo wa nia,

- od wod nie nie w po sta ci wpu stów ulicz nych, ka na li -
za cji desz czo wej,

- po bo cza z kost ki bru ko wej i war stwy bi tu micz nej,
- ozna ko wa nie pio no we i po zio me,
- ścież ki ro we ro we i cią gi pie szo-ro we ro we,
- za to ki au to bu so we,
- oświet le nie.

Łącz nie prze bu do wa no dro gi na dłu go ści 23,4 km
i wy bu do wa no no wą dro gę na dłu go ści 1,5 km.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu: 42 936 579.98 zł.
Środ ki po zy ska ne z EFRR: 23 195 365.47 zł.
Ce lem głów nym pro jek tu by ła po pra wa fun kcjo nal -

no ści i pa ra me trów tech nicz nych sie ci dro go wej Su -
bre gio nu Pół noc ne go.

Ce la mi szcze gó ło wy mi by ła po pra wa do stę pu do
klu czo wej sie ci dro go wej, po pra wa bez pie czeń stwa
ru chu dro go we go, zwię ksze nie atrak cyj no ści te re nów
in we sty cyj nych i re kre a cyj nych, jak rów nież po pra wa
do stę pu do miejsc o du żym zna cze niu hi sto rycz nym
i kul tu ral nym.

Za ło że niem pro jek tu by ła po pra wa kon ku ren cyj no -
ści re gio nu, w tym Su bre gio nu Pół noc ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go co mia ło do ce lo wo umoż li wić zmi -
ni ma li zo wa nie lub od wró ce nie nie ko rzyst nych tren -
dów de mo gra ficz nych i gos po dar czych. Obec na ba za
przed się biorstw po przez po pra wę sta nu tech nicz ne go
dróg, a tym sa mym po pra wę do stęp no ści po ten cjal -
nych te re nów in we sty cyj nych mo że wzbo ga cić się
o no we pod mio ty o róż no rod nym pro fi lu dzia łal no ści. 

Zmniej sze nie ska li prob le mów Su bre gio nu Pół noc -
ne go da ar gu men ty dla po zy ska nia śred nich i du żych
in we sto rów, co po pra wi sy tu a cję na lo kal nym ryn ku
pra cy.

Poprawa stanu dróg
kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego

Lider Projektu – Powiat Myszkowski

Partnerzy Projektu – Powiat Częstochowski,
Gmina Miasto Częstochowa

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 
oraz budżetu jednostek realizujących projekt.

42 936 579,98 zł
cał ko wi ta war tość pro jek tu

23 195 365,47 zł
środ ki po zy ska ne z EFRR 
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Prze bu do wa ne po łą cze nie wzmoc ni ło ist nie ją cy

układ ko mu ni ka cyj ny i uspraw ni ło prze miesz cza nie

się sie cią dróg oraz udroż ni ło ko ry ta rze do ja zdo we

do sie ci dróg su bre gio nu, re gio nu, wo je wódz twa

i kra ju.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny 
przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków 

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 Ślą skie go na la ta 2007-2013 
oraz bu dże tów Po wia tu Mysz kow skie go, 

Po wia tu Czę sto chow skie go 
i Gmi ny Mia sta Czę sto cho wa. 
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Zdję cia in we sty cji po prze bu do wie:

1 Gmina Częstochowa

2 Powiat Myszków

3 Powiat Częstochowa – Legionów
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