
Ru sza dłu go ocze ki wa na in we sty cja: bu do wa

ob wod ni cy Piń czo wa. Po łą czy ona dwie naj -

waż niej sze tra sy wlo to we do mia sta: dro gę

z Kielc i Bu ska Zdro ju. Z cen trum „per ły

Po ni dzia” na resz cie zo sta nie wy pro wa dzo ny

niez wy kle uciąż li wy ruch tran zy to wy.

Pro jekt pn. „Roz bu do wa dro gi wo je wódz kiej nr 766 

na od cin ku Piń czów -Wę cha dłów do skrzy żo wa nia z DW

768 dł ok. 27,0 km /Bu do wa ob wod ni cy Piń czo wa/”

za kła da bu do wę po łud nio wo -wschod niej ob wod ni cy Piń -

czo wa, któ ra po łą czy dro gę wo je wódz ką nr 766 wio dą -

cą od Kielc oraz dro gę wo je wódz ką nr 767 pro wa dzą cą

od Bu ska Zdro ju. W ra mach pro jek tu roz bu do wa ne zo -

sta ną tak że frag men ty obu dróg wo je wódz kich.

Po czą tek ob wod ni cy za pro jek to wa no w km 24+530

dro gi wo je wódz kiej nr 766, na to miast ko niec w km

2+462 dro gi wo je wódz kiej 767. Ca ła dłu gość no wej ob -

wod ni cy ma wy no sić ok. 4,65 km. 

W ra mach pro jek tu roz bu do wa ny zo sta nie frag ment

dro gi wo je wódz kiej nr 767 na od cin ku od skrzy żo wa -

nia z ul. No wą w Piń czo wie do skrzy żo wa nia dro gi

wo je wódz kiej 767 z dro gą po wia to wą 0070T. Dłu -

gość tego od cin ka wy nie sie ok. 3 km. 

W przy pad ku dro gi wo je wódz kiej nr 766 za ło żo no prze -

bu do wę je dy nie na od cin ku o dłu go ści oko ło 700 me -

trów, pra ce ma ją poz wo lić na płyn ne po łą cze nie ob wod -

ni cy z dro gą do Kielc.

Zna cze nie in we sty cji

No wa ob wod ni ca Piń czo wa poz wo li na wy pro wa dze nie

ru chu tran zy to we go po za cen trum, co po pra wi ja kość

ży cia miesz kań ców. – Każ de go dnia przez cen trum

mia sta prze jeż dża oko ło oś miu ty się cy sa mo cho dów,

po nad po ło wa z nich to au ta cię ża ro we – pod kre śla

Wło dzi mierz Ba du rak bur mistrz Piń czo wa. 

Ob wod ni ca wpły nie na po pra wę po łą czeń tran spor to -

wych Piń czo wa z in ny mi oś rod ka mi re gio nal ny mi. 

Lep sza sieć dro go wa prze kła dać się mo że na zwię ksze -

nie za in te re so wa nia zew nętrz nych in we sto rów te re na -

mi gmi ny, co wpły nie na roz wój przed się bior czo ści

i pro duk cji, two rze nie no wych miejsc pra cy. Do stęp -

ność do brej in fra struk tu ry dro go wej da je rów nież szan -

sę na zwię ksze nie ru chu tu ry stycz ne go. – Li czy my, że

przy ob wod ni cy pow sta ną no we te re ny in we sty cyj ne,

któ re da dzą miej sca pra cy – mówi bur mistrz Wło dzi -

mierz Ba du rak.

Po pi sa nie umo wy

24 ma ja 2017 w Piń czow skim Sa mo rzą do wym Cen -

trum Kul tu ry uro czy ście pod pi sa no umo wę z głów nym

wy ko naw cą pro jek tu. Zo sta ła nim fir ma Tran zit 

Sp. z o.o. z miej sco wo ści Lu ba cho wy w gmi nie Mo -

sko rzew. Zgod nie z za ło że nia mi pra ce pro jek to we po -

trwa ją do 30 kwiet nia 2018 ro ku, bu do wla ne ma ją zo -

stać za koń czo ne do 31 paź dzier ni ka 2019 ro ku. 

War tość ro bót bu do wla nych wraz z pro jek tem: 

ok. 38 mi lio nów zło tych.

Do fi nan so wa nie z UE

Pro jekt ”Roz bu do wa dro gi wo je wódz kiej nr 766 na od -

cin ku Piń czów -Wę cha dłów do skrzy żo wa nia z DW

768 dł ok. 27,0 km /Bu do wa ob wod ni cy Piń czo wa/

jest współ fi nan so wa ny 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.

***

Wię cej na www.budowaobwodnicypinczowa.pl

Rusza ważna inwestycja
drogowa na południu
województwa
Budowa obwodnicy Pińczowa

www.mapadotacji.gov.pl

Marszałek Adam Jarubas (stoi, pierwszy z prawej) podkreślił, że obwodnica powstanie dzięki mobilizacji i zaangażowaniu przedstawicieli władz

lokalnych, samorządowców, a także społeczności lokalnej. Obok marszałka: burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, wicemarszałek Jan

Maćkowiak, umowę podpisują Karol Rożek, wicedyrektor ŚZDW (z lewej) oraz Michał Kozłowski z firmy Tranzit, wykonawcy inwestycji.

Obwodnica będzie przebiegać przez obszary Nadnidziańskiego Parku

Krajobrazowego, a także obszary Ostoi Nidziańskiej oraz Doliny Nidy.

Z tego względu przy planowaniu inwestycji wielką wagę poświęcono

elementom ekologicznym: przejściom dla zwierząt, odwodnieniu pasa

drogowego.


