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„Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu 
Północnego tj. przebudowa jezdni wraz z odwodnieniem i budową 

chodników drogi powiatowej nr 1059 S Mykanów – DK-1 – Kościelec 
– Rudniki (gmina Rędziny): 

ETAP I – przebudowa jezdni, budowa odwodnienia i chodnika w ul. 
Mykanowskiej w m. Kościelec - dł. 1005,00 mb, 

ETAP IV – przebudowa jezdni, budowa odwodnienia i chodnika w ul. 
Wojska Polskiego w m. Rudniki - dł. ok. 640,00 mb 

ETAP V – przebudowa jezdni, budowa odwodnienia i chodnika w ul. 
Stalowej na odcinku od skrzyżowania z DK-91 do ul. Leśnej w m. 

Rudniki - dł. 205,00 mb” 
 

 

 

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 

Rędziny 

 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego 

 



W listopadzie 2009 roku rozpoczął się kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr  

1059 S relacji Mykanów – DK1 – Kościelec – Rudniki. Remontem objęte zostaną ulice: 

Mykanowska w miejscowości Kościelec oraz Wojska Polskiego i Stalowa w miejscowości 

Rudniki, na terenie gminy Rędziny. 

Głównymi przesłankami do rozpoczęcia inwestycji były m. in.: 

- zły stan nawierzchni drogi powiatowej, 

- nieprzystosowanie nośności drogi do ciągle wzrastającego natężenia ruchu samochodów, 

- zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

 

 

Rys.: droga powiatowa nr 1059 S przed rozpoczęciem  przebudowy 



 

Rys.: droga powiatowa nr 1059 S przed rozpoczęciem  przebudowy 

W październiku 2009 roku, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniona została 

firma MEGA BRUK, która podjęła się modernizacji określonych odcinków drogi powiatowej 

w oparciu o istniejący projekt.  

Roboty drogowe rozpoczęły się w listopadzie 2009 roku, a przewidywany termin ich 

zakończenia wyznaczono na dzień 30.10.2010 roku. 

Roboty mają obejmować m. in.: 

- poszerzenie jezdni do 6,50 mb, 

- budowę chodnika jednostronnego przyjezdniowego w ulicy Mykanowskiej w m. 

Kościelec (po stronie zachodniej) oraz w ulicy Wojska Polskiego w m. Rudniki (po 

stronie wschodniej) o szerokości 1,50mb, 

- budowę chodnika o szerokości 1,50 – 2,0mb po stronie zachodniej przechodzący na 

stronę wschodnią w ulicy Stalowej w m. Rudniki, 

- utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, 

- budowa zjazdów do posesji z kostki brukowej wg istniejących bram, 



- budowę kanalizacji deszczowej. 

 

 

 



 

Rys. Droga powiatowa nr 1059S w trakcie przebudowy 

 

Inwestycja jest finansowana przez Powiat Częstochowski oraz Gminę Rędziny. 

Ponadto powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

Całkowity koszt inwestycji: 2.923.284,51 zł (brutto) 

Wnioskowany poziom dofinansowania: 85% 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.484.791,83 zł 

 

 


