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„Poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacji poprzez 
przebudowę mostu tymczasowego na obiekt inżynieryjny klasy 
A w ciągu drogi powiatowej nr 1029 S w miejscowości Garnek, 

gmina Kłomnice”

Projekt został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Potrzeba  budowy  nowego  obiektu  inżynieryjnego  była  głównie  podyktowana 

problemami  oraz  zagrożeniami  wynikającymi  z  kondycji  starego  mostu.  Był  on  budowlą 

tymczasową,  jednoprzęsłową  o  konstrukcji  stalowej  Stan  obiektu  był  oceniany  (zgodnie 

z przeprowadzonym przeglądem szczegółowym) jako bardzo zły.

Stalowe elementy konstrukcji pomostu były silnie skorodowane. Ze względu na stan 

techniczny  obiektu,  wprowadzono  liczne  ograniczenia,  mające  na  celu  zapewnić 

bezpieczeństwo  ruchu,  m.in.  ograniczenie  prędkości  do  40  km/h,  jednostronne  zwężenie 

jezdni oraz ograniczenie nośności do 3,5t. Spowodowało to problemy związane z transportem 

publicznym (dowóz mieszkańców okolicznych miejscowości do pracy i szkół).

Projekt  miał  na  celu  poprawę  jakości  komunikacji  oraz  bezpieczeństwa  ruchu 
kołowego.  Był  istotny  z  punktu  uzupełnienia  kluczowej  sieci  drogowej  oraz  poprawy 
funkcjonalności  i  parametrów  technicznych  układu  sieci  uzupełniającej.  Miał  wpłynąć 
również  na  poprawę  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu  drogowego  oraz  zwiększyć 

atrakcyjność terenów inwestycyjnych.

W IV kwartale  2008 roku trwały roboty budowlane,  obejmujące  rozbiórkę starego 

obiektu  i  budowę  nowego  mostu  klasy  A.  W  ramach  projektu  wykonano  nowy  obiekt 

przesunięty w stosunku do starego o 7,0m w kierunku wschodnim. Podstawowe parametry 



techniczne przebudowanego mostu:

- nośność – 50t

- szerokość chodników – 1,5m

- szerokość jezdni – 6,0m

Budowa mostu klasy A została sfinansowana ze środków Powiatu Częstochowskiego oraz 

z  otrzymanej  z  Departamentu  Dróg  Publicznych  Ministerstwa  Infrastruktury  dotacji 
ze  środków  rezerwy  części  drogowej  subwencji  ogólnej  dla  powiatów  i  województw 
w wysokości 627 tys. zł.

W dniu 28 listopada 2008 r. odbył się obiór końcowy nowego mostu .

W  dniu  2  marca  2009  roku  Zarząd  Województwa  Śląskiego  ogłosił  konkurs  na 

dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową 

sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013. Nabór dotyczył wyłącznie projektów zrealizowanych do końca 

drugiego kwartału 2009 r.

Powiat  Częstochowski  złożył  wniosek  o  dofinansowanie  inwestycji  obejmującej 
rozbiórkę starego, tymczasowego, niefunkcjonalnego mostu i budowę nowego mostu klasy A 
w miejscowości Garnek, gmina Kłomnice.

W  dniu  21  maja  2009  r.  Zarząd  Województwa  Śląskiego,  podjął  Uchwałę  nr 

1183/271/III/2009 o wyborze projektów do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej w 

ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową 

sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013,  złożonych  w  ramach  konkursu  nr  07.01.02-070/09.  Wniosek  został  rozpatrzony 

pozytywnie i znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania na 4 miejscu.

Całkowity koszt inwestycji - 1 366 536.99 zł

Stopień dofinansowania – 52,11%

Kwota dofinansowania – 725 767,79 zł

Realizacja projektu przyniosła korzyści dla mieszkańców okolicznych  miejscowości, 

których komfort poprawił się przede wszystkim ze względu na obniżenie kosztów eksploatacji 

pojazdów,  wzrost  bezpieczeństwa  oraz  zmniejszenie  hałasu  powodowanego  przejazdem 

samochodów ciężarowych.




