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Pan Andrzej Borowski 
Radny Rady Powiatu 
w Kielcach

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 maja 2021 r. informuję, że w związku z obecnie 

realizowaną już inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0286T odcinek przejście przez m. 

Szczukowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km: 2+640", 

polegającą na budowie m.in. chodnika w m. Szczukowice w formule „zaprojektuj i wybuduj", budowa 

chodnika w m. Szczukowice „Czerwona Górka" ze względu na ograniczone środki finansowe może zostać 

zrealizowana w kolejnych latach. Nadmieniam, że obecnie w sferze infrastruktury drogowej nadrabiamy 

zaległości będące wynikiem zarządzania poprzedników. Aktualnie na terenie Gminy Piekoszów 

zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji na łączną kwotę 16 775 715,19 zł, do których 

należą:

1. Remont drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia-Łaziska na ode. od km: 1+770 do km: 2+910 dł. 

1140 mb - wartość inwestycji 195 369, 34 zł.

2. Remont drogi powiatowej nr 0485T w m. Wincentów na ode. od km: 11+420 do km: 14+454 dł. 

3034 mb - wartość inwestycji 788 949,12 zł.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

0286T od km: 0+000 do km 1+300 dł. 1300 mb - wartość inwestycji 3 665 452,00 zł.

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania 

z DW 786 tj. od km: 0+000 do km 2+640 dł. 2640 mb - wartość inwestycji 8 579 380,00 zł

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami - 

wartość inwestycji 3 474 750,00 zł.
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6. Remont drogi powiatowej nr 0484T w m. Piekoszów - ul. Kolejowa od km: 21+850 do km:

22+000 - wartość inwestycji 71 814,73 zł.

Jednocześnie informuję, że na początku przyszłego roku Zarząd Powiatu w Kielcach podejmie 

wstępne rozmowy z Gminą Piekoszów dotyczące wspólnych planów inwestycyjnych związanych m.in. 

z realizacją budowy chodnika w m. Szczukowice „Czerwona Górka" w kierunku m. Janów.
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Do wiadomości:

1 .Obwód Drogowy w Stachurze,

2 .a/a.


