
Powiatowy Zarząd Dróg 
ul. Sobieskiego 9 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

„Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu 
Północnego, 

tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S Siedlec – do granicy 
Miasta Częstochowa i od granicy Miasta Częstochowa - Jaskrów” 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu Gminy 

Mstów 

 

 

 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego 

 

 

 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S Siedlec – do granicy Miasta Częstochowa i od 

granicy Miasta Częstochowa - Jaskrów jest elementem programu przebudowy dróg  

w powiecie częstochowskim, mającego na celu usprawnienie połączenia regionu  

z kluczowymi elementami sieci drogowej. 

Droga powiatowa 1007S obsługuje przyległy teren i w swoim przebiegu stanowi 

podstawowy dojazd do drogi wojewódzkiej relacji Częstochowa - Kielce dla miejscowości 

Jaskrów i Siedlec, zarówno do terenów zabudowanych jak i użytkowanych rolnie.  

 

Główna przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu przebudowy drogi powiatowej były 

niewłaściwe parametry przekroju drogowego, co znacznie obniżało poziom bezpieczeństwa 

ruchu kołowego, pieszego i rowerowego. 

 

 

Rys.: droga powiatowa nr 1007 S przed rozpoczęciem  przebudowy 



 

 

Rys.: droga powiatowa nr 1007 S przed rozpoczęciem  przebudowy 



W grudniu 2009 roku, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma 

DROMET, która podjęła się modernizacji określonych odcinków drogi powiatowej w oparciu 

o istniejący projekt.  

Roboty drogowe rozpoczęły się w marcu 2010 roku, a przewidywany termin ich 

zakończenia wyznaczono na dzień 30.06.2010 roku. 

 

Roboty mają obejmować m. in.: 

- regulację szerokości jezdni do 5,5 m, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje z kostki brukowej betonowej, 

- utwardzenie poboczy o szerokości 0,7 – 1,25 m. 

 

 

 

 



 

Rys. droga powiatowa 1007 S w trakcie przebudowy 

 

Inwestycja jest finansowana przez Powiat Częstochowski oraz Gminę Mstów. 

Ponadto powiat wystąpił z wnioskiem i uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

Całkowity koszt inwestycji: 3.132.477,71 (brutto)  

Wnioskowany poziom dofinansowania: 45,97% 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.440.000,00 zł 

 

 


