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Obwodnica odciąża od ruchu tranzytowego (z i w kierunku Kazimierzy 
Wielkiej oraz Chmielnika) południowo-wschodnią cześć Jędrzejowa 
oraz jego centrum. Nowa droga poprawia też połączenie południowych 
gmin województwa świętokrzyskiego z siecią dróg krajowych, 
w tym z ekspresową S7. Inwestycja poprawia komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców Jędrzejowa, oraz kierowców. 

Obwodnica rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 78, w odległości około 
600 metrów od połączenia drogi krajowej nr 78 z ekspresową drogą krajo-
wą nr 7. Biegnie nowym śladem poza granicami m. Jędrzejowa i po około 
2,5 kilometrach łączy z drogą wojewódzką nr 768. Rozbudowany został 
także liczący około 3 kilometry odcinek drogi 768 w stronę Kazimierzy 
Wielkiej, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0170T, w miejscowości 
Łysaków.

W ramach inwestycji zbudowano nowy odcinek drogi klasy G (obwod-
nica) oraz poszerzono i wzmocniono nawierzchnię drogi istniejącej 
(DW nr 768). Nowa droga ma dwa pasy ruchu szerokości 3,5 m, opaski 
asfaltowe szerokości 2x0,5 m, pobocze gruntowe 1,25m. Konstrukcja na-
wierzchni została dostosowana do przenoszenia obciążeń ruchem KR4 
do parametrów nacisku 115 kN/oś.

Elementem obwodnicy jest także nowe rondo na skrzyżowaniu z dro-
gą wojewódzką nr 768 oraz nowe skrzyżowanie z drogą krajową nr 78. 
W trakcie  inwestycji zbudowano lub poprawiono także geometrię skrzy-
żowań z drogami niższej kategorii, zbudowano m.in. dodatkowe pasy dla 
skręcających w lewo, zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy, przepusty, 
drogi dojazdowe do pól położonych przy drodze wojewódzkiej. Powsta-
ło także oświetlenie drogi w jej newralgicznych punktach, odwodnienie, 
kanalizacja wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe, 
zbiorniki retencyjne i przejścia dla zwierząt wraz z systemami naprowa-
dzającymi.

 „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 
wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 
5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj” 
była współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
Całkowita wartość projektu to 31 798 045,00 PLN. Wartość robót budow-
lanych wraz z dokumentacją projektową - 20 105 881,53 zł.  Dofi nanso-
wanie UE - 19 378 336,90 PLN.
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Można już jeździć nową obwodnicą
Zakończyły się prace przy budowie południowej obwodnicy Jędrzejowa. Nowa droga połą-
czyła krajową drogę nr 78 i wojewódzką 768, dzięki czemu, jadąc z Kazimierzy Wielkiej lub 
Chmielnika, nie trzeba już przejeżdżać przez centrum Jędrzejowa.


