
Ru sza roz bu do wa po nad 16 km dro -

gi wo je wódz kiej nr 728 na od cin ku

Ło pusz no – dro ga kra jo wa 74.

W ra mach in we sty cji, re a li zo wa nej

przez Świę to krzy ski Za rząd Dróg

Wo je wódz kich, pow sta nie tak że ob -

wod ni ca Czał czy na.

Roz bu do wa roz po czy na się w Ra do szy cach przy skrzy -

żo wa niu z ul. Pia sko wą, a koń czy w Ło pusz nie przy

ron dzie, gdzie krzy żu ją się dro gi DW-728 i DW-786.

Dzię ki in we sty cji uciąż li wy ruch tran zy to wy omi nie

Czał czyn, re gion Świę to krzy ski zy ska po łą cze nie

z dro ga mi kra jo wy mi, znacz nie po pra wi się bez pie -

czeń stwo i kom fort po dró żu ją cych. 

Zy ska ją tak że miesz kań cy miej sco wo ści w po wia -

tach kie lec kim i ko nec kim, w są siedz twie któ rych

re a li zo wa na jest in we sty cja. Te re ny te zy ska ją na

atrak cyj no ści dla in we sto rów i tu ry stów, a to bę dzie

mia ło bez poś red ni wpływ na oży wie nie tu tej szej

przed się bior czo ści.

Dro ga po roz bu do wie osią gnie pa ra me try kla sy G,

o ka te go rii ru chu KR 4, sze ro ko ści 7 m (dwa pa sy

ru chu). Na wierz chnia bę dzie przy sto so wa na do na ci -

sku 115 kN/oś, wzmoc nio ne i utwar dzo ne zo sta ną

tak że po bo cza. Za pla no wa no tak że wy bu do wa nie no -

wych i prze bu do wa nie ist nie ją ce za tok au to bu so wych

oraz chod ni ków. Pow sta ną dro gi do ja zdo we za pew -

nia ją ce do stęp do pól po ło żo nych przy dro dze wo je -

wódz kiej. 

W ra mach in we sty cji pn. „Roz bu do wa Dro gi Wo je -

wódz kiej 728 na od cin ku Ło pusz no – DK 74” prze -

wi dzia no tak że:* po pra wie nie ge o me trii skrzy żo wań

z dro ga mi niż szej ka te go rii po przez ich bu do wę

i prze bu do wę;* bu do wę do dat ko wych pa sów dla re -

la cji w le wo w ce lu po pra wie nia prze pu sto wo ści

i bez pie czeń stwa ru chu na skrzy żo wa niach z dro ga -

mi po wia to wy mi;* ko rek tę ge o me trii tra sy po przez po -

pra wie nie nie nor ma tyw nych łu ków w pla nie;* bu do wę

oświet le nia dro gi, je że li zaj dzie ta ka ko niecz ność wy -

ni ka ją ca z prze bu do wy lub ana li zy wa run ków i bez -

pie czeń stwa ru chu;* roz bu do wę ist nie ją ce go od wod -

nie nia (udroż nie nie ro wów, bu do wa i prze bu do wa

ist nie ją cych prze pu stów) oraz bu do wę no wych ro wów

od pro wa dza ją cych wo dę z pa sa dro go we go;* bu do -

wę/prze bu do wę ka na li za cji desz czo wej wraz z urzą -

dze nia mi pod czysz cza ją cy mi ście ki desz czo we;*

bu do wę sy ste mu zbior ni ków re ten cyj nych, re ten cyj no -

in fil tra cyj nych, osad ni ków oraz se pa ra to rów sub stan -

cji ro po po chod nych;* bu do wę urzą dzeń och ro ny

śro do wi ska, w tym: przejść dla zwie rząt śred nich

i ma łych, wraz z sy ste ma mi na pro wa dza ją cy mi;

Wy ko naw cą in we sty cji jest fir ma STRA BAG Sp. z o.o.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy no si 73 100 000 zł.

Unia eu ro pej ska do fi nan su je 85% kosz tów kwa li fi ko wa -

nych w kwo cie 59 500 000 zł.

Ter min wy ko na nia in we sty cji za pla no wa no na 30 paź -

dzier ni ka 2020 r. 

Za da nie pod naz wą „Roz bu do wa Dro gi Wo je wódz kiej

728 na od cin ku Ło pusz no – DK 74” jest współ fi -

nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, z 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

Świę to krzy skie go na la ta 2014 – 2020.

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 728 
na odc. Łopuszno – DK 74
No wa in we sty cja dro go wa

Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie inwestycji miało miejsce na granicy gmin Łopuszno i Radoszyce, między

miejscowością Sarbice II a miejscowością Jóźwików. Wzięli w nim udział m.in. marszałek województwa Adam Jarubas,

wicemarszałek Jan Maćkowiak i członek zarządu województwa Agata Binkowska.

mapadotacji.gov.pl

Wię cej na http://roz bu do wadw728.pl/.


