
Powiatowy Zarząd Dróg 
ul. Sobieskiego 9 

42-217 Częstochowa 
tel. (034) 322 92 22, fax. (034) 378 54 68 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 
kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu 

Północnego” 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Powiatu 

Myszkowskiego i Miasta Częstochowy. 

 

 

 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego 

 

 

 

 



Powiat Częstochowski we współpracy z Powiatem Myszkowskim oraz Miastem 

Częstochowa rozpoczął realizację inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez 

przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”. Na 

terenie naszego powiatu, w ramach tej inwestycji, przebudowane zostaną 4 drogi powiatowe: 

1012S, 1040S, 1043S oraz 1065S położone na terenie gminy Olsztyn oraz Mstów. 

Projekt polega na przebudowie dróg powiatowych nr 1012S Choroń – Poraj od 

skrzyżowania z DW 791 w miejscowości Poraj do granicy powiatu. Powiat częstochowski 

będzie kontynuował przebudowę odcinka na DP 1065S Biskupice – Olsztyn, DP 1043S 

Olsztyn – Kusięta, DP 1043S Kusięta – Brzyszów oraz DP 1040S Brzyszów – granica 

powiatu. Miasto Częstochowa wykona przebudowę drogi od swojej granicy do skrzyżowania 

z ul. Faradaya. 

 

 

Rys. Sieć dróg powiatowych 1012S, 1040S, 1043S i 1065S przed planowaną przebudową 



 

 



 

Rys. Sieć dróg powiatowych 1012S, 1040S, 1043S i 1065S przed planowaną przebudową 

 

Projekt przebudowy dróg powiatowych przewiduje m. in.: 

 

 - przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 - budowę chodników i ścieżek rowerowych, 

 - budowę wjazdów publicznych i indywidualnych, 

 - budowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami, 

 - renowację i odtworzenie rowów przydrożnych, 

 - budowę studni chłonnych, 

 - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

Inwestycja będzie finansowana dodatkowo ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci 



drogowej, Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i przebudowa kluczowych elementów sieci 

drogowych.  

 

Całkowity koszt inwestycji: 67.045.340,01 (brutto)  

Wnioskowany poziom dofinansowania: 43,91% 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 23.196.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 


