
 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                      
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest realizatorem projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” 
 
Oś Priorytetowa VII „ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO”  
DZIAŁANIE 7.1. „INFRASTRUKTURA DROGOWA” 
 
 Beneficjent: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
Podmiot realizujący projekt: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa 
 
Całkowita wartość projektu: 120 000 000,00 zł 
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 120 000 000,00 zł 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020: 96 000 000,00 zł 
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 12 000 000,00 zł 
Wkład własny:  12 000 000,00 zł 
 
Okres realizacji projektu: 30.05.2018 r. – 31.12.2020r. 
 
Cele projektu: 
Podstawowym celem projektu jest zrównoważony i inteligentny rozwój Mazowsza zwiększający spójność społeczną i terytorialną 
regionu przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Realizacja inwestycji budowy drogi wojewódzkiej nr 747 na 
wskazanym odcinku przyczyni się poprawy spójności komunikacyjnej i przestrzennej w tym poprawy dostępności komunikacyjnej 
wewnętrznej oraz zewnętrznej województwa mazowieckiego. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania między ośrodkami 
regionalnymi w województwie. Poprawie ulegnie również komunikacja z sąsiednimi województwami: lubelskim i świętokrzyskim. 
Projekt wpisuje się w cel szczegółowy tj. „Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności 
wewnętrznej i zewnętrznej”. 
 
Planowane efekty: 
Przedmiotowy projektu obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 579 relacji: Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk 
Mazowiecki – Radziejowice na odcinku Radziejowice – Grodzisk Mazowiecki. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 obejmuje 
odcinek od km 41+178 do km 51+599 z wyłączeniem odcinka od km 41+321,95 do km 41+567,50. Przedmiotowy wyłączony odcinek 
zostanie objęty interwencją w ramach projektu dotyczącego budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Inwestycja 
zlokalizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz 
w powiecie żyrardowskim na terenie gminy Radziejowice. Projektowana droga przebiega po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej. 
Planowana inwestycja rozbudowywanej drogi biegnie przez tereny 
zabudowane jak i niezabudowane. Tereny zabudowane dotyczą obszarów m. in. następujących miejscowości: Radziejowice, 
Klakówka Zarzeczna, Mościska, Kałęczyn, Grodzisk Mazowiecki. Część trasy przebiega przez tereny niezabudowane, tj. leśne, łąki i 
pola uprawne. Przedmiotowy projekt jest planowany do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, RPO WM 
na lata 2014 - 2020, w trybie pozakonkursowym. W ramach prac budowlanych wykonane zostanie: poszerzenie i wzmocnienie 
istniejącej nawierzchni drogi, przebudowę jednego obiektu mostowego, przebudowę i budowę nowych obiektów inżynierskich 
(przepusty) w dostosowaniu do projektu drogi, korektę nie normatywnych łuków poziomych w planie, korektę nie normatywnych 
spadków podłużnych i łuków pionowych, budowę nowych oraz rozbudowę istniejących zatok autobusowych, rozbudowę i budowę 
chodników, budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
rozbudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego–odwodnienia. W ramach 
projektu zrealizowany zostanie również nadzór inwestorski, promocja, wykup gruntów i studium wykonalności. 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków 

budżetu województwa mazowieckiego 
 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na 
stronie: www.mazowia.eu  

http://www.mazowia.eu/

