
Rozbudowa DW 768 wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka

Prace budowlane rozpoczną się  

w I połowie 2019 roku

W pier wszej po ło wie 2019 ro ku roz pocz ną
się pra ce przy bu do wie ob wod ni cy Ka zi -
mie rzy Wiel kiej – w tej chwi li dro gow cy
koń czą pra ce zwią za ne z przy go to wa niem
niez będ nych ma te ria łów do zło że nia wnio -
sku o wy da nie de cy zji ZRID. Nowa dro ga
wy pro wa dzi ruch tran zy to wy z cen trum
mia sta, po pra wia jąc bez pie czeń stwo
i kom fort ży cia miesz kań ców.

In we sty cja prze wi du je zbu do wa nie oko ło 3 ki lo -
me trów ob wod ni cy po pół noc no -wschod niej
stro nie Ka zi mie rzy Wiel kiej oraz frag men tu
obej ścia mia sta po stro nie po łud nio wo -za chod -
niej. Pół noc no -wschod nia część ob wod ni cy roz -
pocz nie się na wio dą cej ze Skal bmie rza
i Cu dzy no wic dro dze nr 768. Jej pier wszym obiek -
tem ma być ron do usy tu o wa ne mię dzy sta cją
ben zy no wą Rol met a skle pem Me dia Ex pert.
Stąd, no wym śla dem, ob wod ni ca zo sta nie po pro -
wa dzo na do dro gi nr 776, z któ rą po łą czy się ko -
lej nym ron dem. Da lej ob wod ni ca po bie gnie 
do uli cy Ko szyc kiej i włą czy się w nią. Po łud nio we
obej ście ma li czyć 1,4 ki lo me tra, za cząć się 
na Ko szyc kiej i po łą czyć z dro gą nr 776 na ist nie -
ją cym już ron dzie – skrzy żo wa niu ulic Ar mii Kra -
jo wej i Ta de u sza Ko ściusz ki. 
Ob wod ni ca od cią ży cen trum Ka zi mie rzy Wiel kiej
od ru chu tran zy to we go cięż kich sa mo cho dów.

Obec nie tran zyt prze bie ga wą ski mi, cias no za bu -
do wa ny mi uli ca mi: Ko le jo wą, 1 Ma ja, Sien kie wi -
cza, Ko szyc ką (dro ga 768) a tak że Pił sud skie go
i Ar mii Kra jo wej (dro ga 776). No wa dro ga skró ci
rów nież czas prze ja zdu po mię dzy Ję drze jo wem
i Brze skiem, uła twia jąc ko mu ni ka cję dro gi ek -
spre so wej S7 z au to stra dą A4.

In we sty cja pod naz wą „Roz bu do wa dro gi wo je -
wódz kiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300)
do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z bu do wą
ob wod ni cy m. Ka zi mie rza Wiel ka oraz bu do wą
ob wo du dro go we go – w sy ste mie za pro jek tuj 
– zbu duj”, jest re a li zo wa na w ra mach pro jek tu:
„Roz bu do wa dro gi wo je wódz kiej Nr 768 na odc.
Ję drze jów – gra ni ca wo je wódz twa wraz z ob wod -
ni ca mi m. Ję drze jów, Dzia ło szyc, Skal bmierz,
Topo la, Ka zi mie rza Wiel ka”. To że in we sty cja bę -
dzie pro wa dzo na w sy ste mie za pro jek tuj i zbu duj
ozna cza iż do wy ko naw cy in we sty cji na le ży uzy -
ska nie wszel kich ko niecz nych poz wo leń, przy go -
to wa nie pro jek tu i zbu do wa nie dro gi. 
Wy ko naw cą in we sty cji jest kon sor cjum firm
Trakt S.A i Przed się bior stwa Ro bót In ży nie ryj -
nych FART Sp.z o.o. Sza cun ko wa cał ko wi ta war -
tość pro jek tu (z kosz ta mi wy ku pu grun tów) to
prawie 51 mi lio nów zło tych, war tość prac pro -
jek to wych i bu do wla nych – oko ło 38 mi lio nów.
Obec nie dro gow cy ma ją już wszel kie uzgod nie -
nia mię dzy bran żo we i ocze ku ją na wy da nie poz -
wo le nia wod no praw ne go, na stęp nie zło żą

wnio sek o wy da nie Zez wo le nia na Re a li za cję In -

we sty cji Dro go wej. Pra ce po win ny roz po cząć się

w I po ło wie 2019 ro ku.

Pro jekt 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

Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Wię cej na 

http://ob wod ni ca ka zi mie rzy wiel kiej.pl/

Obwodnica odciąży centrum od dokuczliwego ruchu ciężkich samochodów.

Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę inwestycji.Dzięki nowej drodze miasto stanie się bardziej przyjazne

dla mieszkańców turystów i kuracjuszy.
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