
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz z Bud¿etu Pañstwa w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

„Budowa wschodniej obwodnicy miasta 
Brzozowa - w ci¹gu drogi wojewódzkiej 

nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok”

 

 

  

  

  

  

  

WskaŸniki Projektu:

- D³ugoœæ wybudowanego odcinka: 3,39 km

- Liczba wybudowanych obiektów mostowych: 5 szt.

- Liczba wybudowanych skrzy¿owañ: 3 szt.

- Liczba zmodernizowanych skrzy¿owañ: 1 szt.

- D³ugoœæ wybudowanych chodników: 0,82 km

- D³ugoœæ wybudowanych œcie¿ek rowerowych: 0,21 km

- D³ugoœæ wybudowanych ci¹gów pieszo-rowerowych: 0,41 km

- Liczba wybudowanych zatok postojowych: 2 szt.

- D³ugoœæ wybudowanych poboczy utwardzonych: 6,79 km

- D³ugoœæ wybudowanych ekranów akustycznych: 2,91 km

         

Parametry techniczne drogi:

- Klasa techniczna: G

- Noœnoœæ nawierzchni: 100 kN/oœ

- Kategoria ruchu: KR4

- Jezdnia: 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m)  

- Pobocza: bitumiczne (2 x 1,25 m), gruntowe: (2 x 0,75 m)

Ca³kowita wartoœæ: 
84 531 992,53 z³

Wartoœæ dofinansowania ze œrodków EFRR: 
46 333 445,00 z³

 Wartoœæ dofinansowania z Bud¿etu Pañstwa: 
8 751 701,00 z³

Wk³ad w³asny Województwa Podkarpackiego:
29 446 846,53 z³

Okres realizacji:
    wrzesieñ 2014 - listopad 2015

 

ZAMAWIAJ¥CY:

 

  

Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya ¯eleñskiego 19a 
35-105 Rzeszów
www.pzdw.pl  

WYKONAWCA ROBÓT/ KONSORCJUM FIRM:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg 
i Mostów Sp. z o.o.
ul. Rejtana   
35-310 Rzeszów
www.mpdim.rzeszow.pl

6

Polbud-Pomorze Sp. z o.o.
£¹cko 18 
88-170 Pakoœæ
www.polbud-pomorze.pl 

PROMOST CONSULTING T. Siwowski Sp. J.
ul. Boh. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
www.promost.pl

IN¯YNIER KONTRAKTU:

Most Sp. z o. o.
ul. Kujawska 51A 
81-862 Sopot 

rondo pó³nocne

roboty bitumiczne w km 2 + 200

widok na obwodnicê z ronda po³udniowego



- budowa jedno-jezdniowej drogi klasy G w ci¹gu 
drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok

- budowa/przebudowa skrzy¿owañ z drogami 
gminnymi i powiatowymi

- budowa/przebudowa odcinków dróg/ulic 
gminnych 

- budowa dróg wewnêtrznych zapewniaj¹cych 
obs³ugê przyleg³ego terenu

- budowa przepustów drogowych

- budowa mostów drogowych oraz wiaduktów nad 
drogami gminnymi

- budowa przejazdu gospodarczego z przejœciem 
dla zwierz¹t

- budowa urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu 
drogowego

- budowa chodników oraz ci¹gów pieszo-
rowerowych i rowerowych

- przebudowa infrastruktury towarzysz¹cej 
(telekomunikacja, wodoci¹gi, kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, urz¹dzenia melioracyjne, 
sieci gazowe niskiego, œredniego i wysokiego 
ciœnienia, linie energetyczne niskiego i œredniego 
napiêcia)

- budowa ekranów akustycznych

- budowa ekranów przeciwolœnieniowych

- budowa oœwietlenia drogowego

Zakres kontraktu

trasa g³ówna w km 0 + 600 trasa g³ówna w km 2 + 500 most M2

most M1widok na trasê g³ówn¹ z mostu M2trasa g³ówna w km 0 + 250
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