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Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Starcza powstał już pod koniec 

2006 roku. Zakładał on przebudowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni wraz z 

budową chodnika po stronie północnej.  

Realizacja inwestycji miała przyczynić się zarówno do podniesienia jakości 

komunikacji jak i przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zadanie to jest ważne 

również ze względu na optymalizację połączeń pomiędzy DK 1 oraz planowaną autostradą 

A1. 

Zdegradowana powierzchnia jezdni, zbyt wąska z nieuregulowanymi poboczami 

zasadniczo wpływała na stan bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Powodowało to 

zwiększenie kosztów w postaci nadmiernego zużycia pojazdów mechanicznych oraz 

wydłużonego czasu podróży lub transportu (dystrybucji produktów i usług). Duży poziom 

hałasu oraz konieczność częstego ograniczania prędkości utrudniały życie mieszkańcom,  

a brak właściwego oznakowania drogi stwarzał zagrożenie wystąpienia wypadków. 

 

 

 

 



 
Rys.: Droga powiatowa nr 1053S przed przebudową (ul. Szkolna w m. Starcza) 

 

W czerwcu 2009 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg 

nieograniczony na wybór firmy budowlanej do realizacji w/w projektu. 

Roboty budowlane na ulicy szkolnej rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku,  

a przewidywany termin ich zakończenia wyznaczony został na 30.09.2010 roku. 

 

Inwestycja została sfinansowana ze środków Powiatu Częstochowskiego oraz budżetu 

Gminy Starcza. Dodatkowo powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

Całkowity koszt inwestycji: 4.943.566,61 zł 

Poziom dofinansowania: 71,25% 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.522.291,21 zł 



 

 

Rys.: Droga powiatowa w trakcie przebudowy 

 



Inwestycja obejmie swoim zakresem :  

• Budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 

1053S) na odcinku: skrzyżowanie drogi Nr DW 908 w kierunku zabudowy posesji Nr  

206 – na długości 3,37 km. 

• Remont nawierzchni jezdni – na długości 3,37 km.  

• Przebudowę przepustów pod zjazdami z jednoczesnym zlikwidowaniem rowu 

istniejącego. 

• Wzmocnienie  pobocza  materiałem uzyskanym z  frezowania nawierzchni. 

 

Remont nawierzchni oraz budowa  chodnika zlokalizowane będą w istniejącym pasie 

drogi powiatowej nr 1053 S (ul. Szkolna).  Szerokość pasa drogowego wyniesie 12 – 14 m  

i będzie ograniczona  istniejącym ogrodzeniem. 


