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Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – 

Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – LeŜajsk w miejscowości Mielec 

 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Realizowana w ramach osi priorytetowej 2. – Infrastruktura techniczna, działania 2.1. Infrastruktura 
komunikacyjna, schematu 2.1.A. Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

 
Wartość całkowita projektu:      17 000 000,00 PLN 
 
Wartość dofinansowania ze środków EFRR    14 450 000 PLN 
 
 

   
 
 



 

 

Parametry techniczne obiektu przed przebudową 
 
Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województwa 
podkarpackiego. Realizacja projektu usprawni połączenia komunikacyjne oraz poprawi dostęp do 
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mielca, który jest jednym  
z najwaŜniejszych ośrodków przemysłowych w regionie. Szczegółowymi celami projektu są: 
poprawa przejezdności przez miasto Mielec, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
istniejących ciągach komunikacyjnych miasta oraz poprawa dostępności komunikacyjnej 
istniejących przedsiębiorstw. 

W wyniku realizacji projektu przebudowano 4,83km drogi wojewódzkiej, w tym: zrekonstruowano 
2,96 km systemu odwodnienia, zbudowano 1,98km nowych chodników i zmodernizowano 2,86 km 
istniejących, zbudowano 5,07km ścieŜek rowerowych i 2,55km ciągów pieszo-rowerowych, 
zmodernizowano 15 zatok autobusowych i wybudowano 3 nowe, zmodernizowano 17 skrzyŜowań 
oraz 2 sygnalizacje świetlne. 

 

     

      

 
 
 

 

 

Zakres rzeczowy przebudowy 
 
Zakres robót drogowych wykonanych na modernizowanym odcinku drogi  
(w km 1+139,10 – 5+9 64,80) obejmował: 

→ odnowę istniejącej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem do obciąŜenia 115 kN/oś;  
nadanie jezdni przekroju ulicznego 

→ przebudowę skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną (ul. śeromskiego oraz ul. Kazimierza 
Wielkiego); wbudowanie w miejsce istniejącej sygnalizacji – sygnalizacji nowej generacji,  
z dostosowaniem cykli do panujących warunków ruchowych 

→ przebudowę małego ronda na skrzyŜowaniu ul. Szafera i Powstańców Warszawy – 
podniesienie nośności do 115 kN, wymiana nawierzchni pierścienia ronda na kostkę 
kamienną 18/18 i krawęŜnik kamienny 

→ modernizację chodników: km 1+255,45 – 4+064,00 str. lewa;  
km 1+255,45 – 1+307,95 str. prawa 

→ budowę nowych chodników: km 4+271,10 –5+964,80 str. prawa;  
km 4+271,100 – 4+477,10 i 5+882,00 – 5+964,80 str. lewa 

→ budowę ścieŜek rowerowych: km 1+255,45+5+964,80 str. lewa,  
km 4+271,10 – 4+585,20 i 5+612,10 - 5+656,20 str. prawa 

→ budowę ciągu pieszo – rowerowego w km 1+307,95 – 3+860,70 str. prawa 
→ rekonstrukcję systemu odwodnienia, wykonanie krycia rowów rurami w km 2+215,55 – 

3+208,25 i budowę kanalizacji deszczowej w km 3+532,6 – 3+840,10; 4+295,9 – 5+960,30 
→ zmianę oznakowania poziomego i pionowego drogi 
→ przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, w tym: linii energetycznej, 

teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociągowej 
→ prace wykończeniowe – wykonanie zieleni drogowej, nasadzenia drzew i krzewów. 

 

             

             


