Częstochowa, 2018-08-13
BDG.0003.4356.2018

Szanowna Pani
Małgorzata Iżyńska
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie
inwestycji drogowych w latach 2014-2018 zrealizowanych w dzielnicach: Północ, Mirów,
Zawodzie-Dąbie, Wyczerpy-Aniołów, Rząsawy uprzejmie informuję, że wszystkie dane
dotyczące inwestycji zrealizowanych w latach 2014-2017 są dostępne na stronie Urzędu
Miasta Częstochowy w materiale sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata.
W kwestii zadań drogowych w roku 2018 uprzejmie informuję, że realizowane
będą następujące zadania:
I. w dzielnicy Północ
1.Przebudowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza
Koszt zadania: 124 492,14 zł
Zadanie zakończono 29.06.2018 r.
2. Przebudowa chodników i miejsc parkingowych przy ulicy Gombrowicza – BO
Koszt zadania: 202 084,33 zł
Zadanie zakończono 29.06.2018 r.
3. Przebudowa zjazdu na parking przy Szkole Podstawowej nr 48
Koszt zadania: 17 200,00 zł
Zadanie zakończono 25.04.2018 r.
4. Przebudowa ulicy Tulipanowej
Koszt zadania: 191 037,38 zł
Termin zakończenia: 15.08.2018 r.
5. Przebudowa ulicy Kutrzeby
Koszt zadania: 1 494 797,14 zł
Termin zakończenia ww. robót: 15.10.2018 r.
6.Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ulicy Starzyńskiego – aktualnie
opracowywana jest dokumentacja techniczna
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czystej
Koszt zadania: 165 582,60 zł
Termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2018 r.
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II. w dzielnicy Mirów
1. Budowa chodnika w ul. Mirowskiej –I etap -BO
Koszt zadania: 331 167,12 zł.
Termin zakończenia zadania – 31.08.2018 r.
III. w dzielnicy Zawodzie-Dąbie
1. Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do ronda im. Czernego- strona
południowa –BO
Koszt zadania: 278 566,07 zł
Zadanie zakończono 29.06.2018 r.
2. Przebudowa ulicy Bardowskiego I ETAP
Koszt zadania: 505 475,97 zł
Zadanie zakończono 05.07.2018 r.
3. Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie.
a - zakres inwestycji:
Przebudowa przewiduje modernizację Al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania
z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Bugajską i będzie realizowana w systemie
„zaprojektuj, wybuduj”.
W dzielnicy Zawodzie –Dąbie zadanie realizowane będzie od wiaduktu nad rzeką Wartą do
skrzyżowania z ul. Rejtana.
Oprócz wykonania nowych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych przewiduje się
wykonanie estakad na skrzyżowaniu z ul. Legionów oraz Krakowską (w miejsce sygnalizacji
świetlnych).
Przy ul. Legionów pod estakadą powstanie rondo; układ ten ułatwi dojazd do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przy ul. Krakowskiej zaplanowano skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, podobne jak przy
al. Pokoju.
Nad skrzyżowaniem górować będzie długa estakada, zaczynająca się przed rzeką Wartą,
a kończąca przy wiadukcie nad linią kolejową.
Ponadto zbudowane będą nowe wiadukty na DK1 w miejscu starych: nad ul. Wesołą
i Papierową.
Kładki dla pieszych zostaną wyremontowane, a jedna z nich, przy Mireckiego, będzie
rozebrana i postawiona na nowo.
Trasa otrzyma nową nawierzchnię – wzmocnioną (obecnie tworzą się na niej koleiny).
Planowana jest budowa dróg rowerowych.
Między węzłem przy Jana Pawła II, a ul. Wesołą droga taka znajdzie się po wschodniej
stronie al. Wojska Polskiego. Od ul. Wesołej do ul. Papierowej - po obu stronach.
Za rakowską estakadą do stacji paliw ciąg rowerowy powstanie po zachodniej stronie (po
wschodniej stronie już istnieje). W dalszej części, do samego węzła przy Rakowskiej,
ścieżka będzie obustronna.
Niemal na całym remontowanym odcinku DK-1, szczególnie po jego wschodniej stronie,
powstaną nowe odcinki ekranów akustycznych, które w zależności od miejsca będą wysokie
na 4-6 m.
W sumie na całej inwestycji, po wschodniej stronie DK-1 powstanie ponad 1,8 km nowych
ekranów, natomiast po zachodniej 800 m.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu jest w posiadaniu Programu Funkcjonalno -Użytkowego, na
bazie którego wykonywany będzie projekt budowlany dla ww. inwestycji.
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b. aktualnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy dla przedmiotowego zadania
Zgodnie z umową o dofinansowanie koszt inwestycji: 193.651.480,75 zł. (dofinansowane
z UE: 164.141.442,14 zł.).
Termin zakończenia ww robót: 2020 r.
4.„Przebudowa ulicy Korfantego na odcinku od Ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników”
a - zakres inwestycji:
- wykonanie jezdni ul. Korfantego o nawierzchni z SMA o szerokości 7,0 m,
- przebudowa drogi istniejących skrzyżowań poprzez korektę łuków oraz wymianę
nawierzchni na wlocie,
- wykonanie ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie na całym odcinku drogi oraz po
stronie lewej na odcinku do zjazdu na teren huty przed Skwerem Lotników,
- wykonanie odcinków ciągu pieszego w obrębie skrzyżowań i przy przystankach
autobusowych,
- przebudowa zjazdów,
- wykonanie miejsc parkingowych dla pojazdów typu TIR,
- przebudowa Skweru Lotników w celu wydzielenia pętli dla zawracania autobusów,
- przebudowa odwodnienia – wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, budowa telekomunikacyjnego
kanału technologicznego,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, budowa nowego oświetlenia
drogowego,
- częściowe usunięcie istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz nasadzenia nowych.
Koszt inwestycji: 22.550.759,66 zł.
Zadanie będzie realizowane od sierpnia 2018 r. do 30.08.2019 r.
Informuję ponadto, że w 2018 r. na terenie dzielnicy Wyczerpy - Aniołów nie będą
wykonywane inwestycje drogowe.
Nadmieniam, że Dzielnica Rząsawy (dawna nazwa zwyczajowa) obecnie stanowi teren
dzielnicy Wyczerpy – Aniołów.
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak
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