
 

 

Drogi i chodniki 

W latach 2014 - 2018 na transport i łączność wydatkowano z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn 10 444 516,22 zł.  

B i u l e t y n  I n f o r m a c y j n y  M i a s t a  i  G m i n y  D z i a ł o s z y n  10 

Rozwój infrastruktury drogowej to priorytet w działaniach władz Miasta i Gminy Działoszyn. Kompleksowa naprawa nawierzchni, remont i budowa chodników czy tworzenie nowych 

miejsc parkingowych ma za zadanie podniesienie bezpieczeostwa i komfortu jazdy użytkowników. Przebudowy i remonty dróg oraz chodników mają na celu również zwiększenie spójności 

komunikacyjnej wewnątrz gminy. 

W kadencji 2014 - 2018 w zakresie zmodernizowania infrastruktury drogowej dużo już zrobiono, co widad gołym okiem, ale potrzeb jest jeszcze wiele. W miarę możliwości finansowych 

będą one systematycznie zaspokajane w kolejnych latach. 
  

W 2015 roku przetarg na wykonanie remontów dróg w Mieście i Gminie Działoszyn wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix”. Cena brutto oferty: 603 490,28 zł.  
  

W 2016 roku przetarg na wykonanie remontów dróg w Mieście i Gminie Działoszyn wygrała firma Bitum Sp. z o.o. Centa brutto oferty: 593 480,74 zł. 
  

W 2017 roku najkorzystniejszą ofertę na remont dróg na terenie gminy Działoszyn złożyła firma Rafalin z Blachowni na kwotę 1 387 382,17 zł. 
  

3 stycznia 2018 roku Miasto i Gmina Działoszyn oraz firma Rafalin z Blachowni podpisała kolejną umowę na remont dróg. Tym razem na kwotę 687 653,09 zł. 

Pod koniec stycznia 2018 roku Miasto i Gmina Działoszyn ogłosiła przetarg na remonty dróg. Po raz kolejny najkorzystniejszą ofertę dla gminy złożyła firma Rafalin z Blachowni na kwo-

tę 631 866,00 zł. W sierpniu 2018 roku w związku z poszerzeniem zakresu robót związanych z przebudową i remontami dróg kwotę tą zwiększono o 275 214,96 zł. 

W ramach zawartych umów z wyżej wymienionymi wykonawcami  

udało się wykonad przebudowy, remonty oraz nowe nakładki  

z masy bitumicznej: 

 
  

Działoszyn: ul. Grota Roweckiego, Brzozowa, Sportowa,  

Zachodnia, Starzyoskiego, Dębowa, Dmowskiego,  

Paderewskiego, Żeromskiego, Sienkiewicza, Wyzwolenia,  

 Wierzbowa, fragment ul. Targowej, wjazd do przedszkola nr 2, 

nakładka od drogi wojewódzkiej nr 481 do cmentarza  

w Działoszynie, przebudowa ul. Ogrodowej; 

Trębaczew:  ul. Kolejowa, Obwodowa, Łąkowa,  

fragment ul. Zagrodowej w kierunku wiaduktu kolejowego,  

łącznik na Stacji pomiędzy ul. Kolejową i Batorego, Parkowa,   

Zacisze, Południowa; 

Szczyty: droga Szczyty – Szczyty Las, ul. Szkolna, Leśna; 

Raciszyn: ul. Przemysłowa, Kwiatowa, Południowa, Lisowska,  

droga za stacją kontroli pojazdów, Wapienna, Ogrodowa,  

Śródwiejska; 

Kolonia Lisowice: przebudowa drogi za szkołą; 

Lisowice: nakładki na drogach gminnych oraz remont 

drogi przed i za mostem; 

Węże:  nakładka z masy bitumicznej na drodze Draby - Węże; 

Kiedosy: nakładka na drodze dojazdowej do posesji; 

Sadowce: nakładki we wsiach Sadowiec Wrzosy,  

Sadowiec Wieś, Sadowiec Niwa, Sadowiec Pieoki; 

Posmykowizna: przebudowa drogi przez wieś; 

Zalesiaki: remont dróg gminnych: w kierunku Malibu,  

za przystankiem i pomiędzy przetwórniami  

oraz wjazdu do strażnicy; 

Zalesiaki Pieoki:  remont drogi przez wieś; 

Niżankowice: remont drogi powiatowej oraz dróg gminnych; 

Bobrowniki:  remont dróg gminnych oraz wykonanie nowej 

nakładki na drodze powiatowej od skrzyżowania w okolicy  

mostu w kierunku Żabiego Stawu; 

Sęsów: przebudowa drogi gminnej; 

Młynki: wykonanie nakładki asfaltowej. 
  

 
  
 
 

28 sierpnia 2018 r. Miasto i Gmina Działoszyn rozstrzygnęła jeden  

z największych przetargów związany z przebudową i remontem dróg 

na kwotę 2 149 548,00 zł. Z puli tej mają zostad wykonane m.in. Pod-

budowy oraz nakładki z masy bitumicznej: 

- w Działoszynie na ulicach: Prostej, Staromiejskiej, Jagiełły (dawna 

Krasickiego), Narutowicza, Grunwaldzkiej, Skarbczyoskich; 

- w Trębaczewie na ulicach: Wiśniowej, Lipowej, Ogrodowej, Stra-

żackiej, Polnej (przedłużenie w kierunku torów), Alejce Szkolnej  

i drodze wewnętrznej przy parkingu z ażurów; 

- na Posmykowiźnie: na odcinku drogi od krajówki do studni chłon-

nych; 

- na Sadowcu: na drodze łączącej ul. Sadowską w Działoszynie  

z Sadowcem Wrzosy oraz remont drogi powiatowej od przejazd 

kolejowego w Trębaczewie; 

- w Szczytach na ulicach: Niżankowskiej i Nowowiejskiej. 

 

 

  

 Przebudowa drogi gminnej w ulicy 
Ogrodowej w Działoszynie. W ramach 
zadania wykonano nowe chodniki z kost-
ki betonowej, ułożono nowe krawężniki 
oraz wykonano frezowanie starej na-
wierzchni asfaltowej i ułożono nową na-
wierzchnię z masy mineralno-
bitumicznej. Przebudowa tej drogi była 
połączona z przebudową skrzyżowania 
ulicy Piłsudskiego i Usługowej, na którym 
powstała sygnalizacja świetlna. Prace 
wykonała firma Larix z Lublioca. Kwota 
kontraktu przed rozliczeniem koocowym 
wynosiła ok. 640 000,00 zł. 


