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Remont drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Dynów – Domaradz  
w km 3+275 – 67+654 

 
 

 

Zarządca drogi: Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Zarząd drogi:      Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

 

 

Data rozpoczęcia prac projektowych:  17.03.2008 

Data podpisania umowy na roboty budowlane: 09.09.2009 

 

Data rozpoczęcia robot budowlanych:   18.09.2009 

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2011 

 
 



 

Remontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz –  
Dynów – Domaradz w km 3+275 do 67+654 (64 379m długości) przebiega przez tereny  
4 powiatów: przemyskiego, rzeszowskiego, strzyŜowskiego i brzozowskiego, oraz 8 gmin:  
gm. Przemyśl, gm. Korytniki, gm. Krasiczyn, gm. Dubiecko, gm. Dynów, gm. Nozdrzec,  
gm. Niebylec, gm. Domaradz. 

Zakres rzeczowy remontu obejmował wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej, remont 
chodników, zjazdów, zatok autobusowych, obiektów inŜynieryjnych oraz systemu odwodnienia.  
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE DROGI PO REMONCIE: 

→ nawierzchnia z betonu asfaltowego 
→ klasa techniczna drogi: G 
→ prędkość projektowa:  50, 60, 90 km/h 
→ zdolność do przeniesienia ruchu: KR 3 
→ nośność 100 kN/oś 
→ szerokość jezdni: 6m 
→ pobocza bitumiczne: 2x0,5m; oraz pobocza ziemne (z kruszywa łamanego): 2x0,5m 
→ odwodnienie korpusu drogowego: system rowów otwartych i krytych 

 
 
 

            
      Ostrów (km 3+200)                         Babica (km 26+100)                       Ujazdy (km 53+500) 
 
 

            
 

      Ostrów (km 3+200)                          Babica (km 26+100)                       Ujazdy (km 53+500) 
 



 

Remont w liczbach 
→ wykonano 126 km poszerzeń  
→ wykonano 73 000 m3 robót ziemnych 
→ odhumusowano 360 000 m2 powierzchni  
→ zahumusowano 210 000 m2 powierzchni skarp i rowów 
→ wykonano 53 000 m3 nasypów 
→ naprawiono 6 500 m2 przełomów 
→ ułoŜono 47 500 ton warstwy profilu  
→ ułoŜono 70 000 ton warstwy wiąŜącej 
→ ułoŜono 57 500 ton warstwy ścieralnej 
Razem ułoŜono 175 tys. ton masy bitumicznej 
→ odmulono i wyremontowano 91 przepustów pod koroną drogi  
→ wykonano 902 przepusty pod zjazdami 
→ wyremontowano ok. 1200 zjazdów indywidualnych  
→ wykonano 32 000 m2 chodników tj. 17 km chodników  
→ wykonano 40 zatok autobusowych 
→ umocniono 24 000 m2 skarp i rowów płytami aŜurowymi betonowymi 
→ utwardzono 54 000 m2 poboczy kruszywem 
→ ułoŜono 25 km ścieków betonowych w rowach 
→ wykonano 42 000 m2 malowania poziomego 
→ wstawiono 1918 znaków pionowych  
→ zamontowano 14 km barier energochłonnych stalowych. 

 
Wartość remontu drogi wraz z budową chodników i zatok wynosi: 97 153 608 zł (brutto) 
 
Dodatkowo w ramach zadania pod nazwą: „Remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Dynów – Domaradz w km 3+275 ÷ 67+654” 
wyremontowano 8 obiektów mostowych. 

Obiekt M – 01 Potok bez nazwy – Łętownia km 6+026,26   
Obiekt M – 02 Hołubla – Hołubla km 10+156,94   
Obiekt M – 03 Kamionka – Krzywcza km 18+726,40   
Obiekt M – 04 Zawada – Babice km 23+512,13   
Obiekt M – 05 Kamionka – Nienadowa km 29+024,36  
Obiekt M – 06 Drohobyczka – Dubiecko km 31+846,03  
Obiekt M – 07 Potok bez nazwy – Bachórzec km 37+987,57  
Obiekt M – 08 Szklarka – Bachórz km 41+521,17  
 

Wykonawca: Skanska S.A. 

 
Wartość całkowita remontu mostów:  Okres realizacji zadania:  
         2 381 150,81 zł (brutto)  16.04.2010 – 29.10.2010 
  
 

Łączna wartość wykonanych robót tj. remont nawierzchni jezdni, remont mostów,  
budowa chodników i zatok oraz nadzór (stan z dnia: 03.10.2011): 99 534 760 zł (brutto) 

 



 

 

Projekt w całości finansowany ze środków własnych Województwa Podkarpackiego 

 
 
 

INWESTOR: 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 

 
 
 

GENERALNY WYKONAWCA : 
STRABAG Sp. z o.o. 

 

 
 

Wykonawca remontu mostów: 
SKANSKA S.A. 

 
 

 
NADZÓR NAD REALIZACJ Ą INWESTYCJI (Konsorcjum firm): 

Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Spółka z o.o. – Lider 
 

 
 

Mostostal Projekt Rzeszów Spółka z o.o. – Partner 
 
 

 


