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Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową  
w pasie drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn – Trębaczew  
oraz zbiorników odparowujących  

INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Jest to kolejna inwestycja służąca poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Jej realizacja pozwoli przenieść ruch pieszy i rowerowy z ruchliwej drogi krajowej 
na bezpieczną ścieżkę pieszo – rowerową, która będzie oświetlona. Inwestycja 
powstaje w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  
w Łodzi. Prace budowlane realizowane są zgodnie z dokumentacją projektową 
sporządzoną przez firmę TWZI z Częstochowy. W dniu 11.10.2018 r. podpisano 
umowę na wykonawstwo. Wykonawcą inwestycji jest firma DORBUD z Drobnic. 
Wartość zawartego kontraktu wynosiła 3.000.000,00 zł. Roboty budowlane roz-
poczęto od przygotowania terenu pod budowę inwestycji. Wycięto 34 kolidujące 
z inwestycją drzewa. Zakres prac obejmuje wykonanie ciągu pieszo – rowerowe-
go z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia 
wraz ze zbiornikami odparowującymi. Opracowano dokumentację techniczną 
oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego. Wyłoniono w drodze przetargu 
wykonawcę oświetlenia. W dniu 06.02.2019 roku podpisano umowę z firmą  
PHU ENERVOLT s.c. z/s w Zawadach. Koszt budowy oświetlenia to 196.800,00 zł. 
Zakres prac związanych z oświetleniem ścieżki obejmuje budowę odcinka linii 
kablowej oświetleniowej, słupów oświetleniowych i montażu lamp oświetlenio-
wych na słupach. 
   

Zakończenie inwestycji: 31.10.2019 r. 
   

Powstała ścieżka umożliwi bezpieczne poruszanie się rowerzystom i pieszym 
między Działoszynem i Trębaczewem. Jest to inwestycja długo wyczekiwana 
przez mieszkańców. 

Przebudowa ul. Kościelnej w Działoszynie  

Dobiegła końca przebudowa ul. Kościelnej w Działoszynie. Realizowana była ona w porozumieniu z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazał na ten cel 
Miastu i Gminie Działoszyn dotację celową w kwocie 400.000,00 zł. Inwestycję zrealizowała firma  
P.U.H. DOMAX z Boronowa. Wartość zawartego kontraktu wynosiła 1.457.407,38 zł. Wykonane roboty 
obejmowały budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem oraz przebudowę drogi. Przebudowane 
zostały również chodniki po obu stronach ul. Kościelnej na odcinku od ul. Szewskiej do Pl. Wolności. Budo-
wa, zwłaszcza odwodnienia, zlikwidowała negatywny wpływ wody opadowej na elewacje budynków i po-
prawiła bezpieczeństwo użytkowników jezdni oraz pieszych. 
  

W dniu 12.06.2019 roku miał miejsce odbiór wykonanych prac. Przy odbiorze obecni byli burmistrz Miasta  
i Gminy Działoszyn Rafał Drab, radny Rady Miejskiej w Działoszynie Adam Stachera, przedstawiciel firmy 
DOMAX oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. 


