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BENEFICJENT:

  
Województwo Podkarpackie

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
decyzji œrodowiskowej dla ca³oœci zadania i pozwolenia 
na realizacjê inwestycji drogowej dla „Rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 869 ³¹cz¹cej wêze³ A4 Rzeszów 
Zachodni z wêz³em S19 Jasionka po³¹czonej w sposób 

bezkolizyjny z istniej¹cymi drogami krajowymi nr 9 
Radom-Barwinek i nr 19 KuŸnica - Rzeszów i lini¹ kolejow¹ 

L71" z podzia³em na V etapów zgodnie z zakresem 
etapów zgodnie z zakresem opisanym w PFU wraz z 

realizacj¹ IV etapu w latach 2012 do 2015.
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KIEROWNIK PROJEKTU 
Andrzej Iwaszek

IN¯YNIER KONTRAKTU
Tomasz Siwowski

DYREKTOR KONTRAKTU 
Maciej £ukaszek

Wartoœæ robót (brutto) wraz z projektem: 
33 170 647,53 PLN

Ca³kowita wartoœæ kontraktu (brutto): 
38 703 373,40 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 
27 748 940,81 PLN

Wk³ad w³asny Województwa Podkarpackiego:
Okres realizacji:

17.10.2012 - 30.11.2015

Projekt wspó³finansowany ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2007 – 2013



    Osi¹gniête  wskaŸniki  Projektu:

- d³ugoœæ wybudowanych dróg wojewódzkich – 0,77 km

- d³ugoœæ przebudowanych dróg wojewódzkich – 0,45 km

- d³ugoœæ przebudowanych dróg krajowych – 0,45 km

- liczba wybudowanych zatok autobusowych – 4 szt.

- d³ugoœæ wybudowanych ekranów akustycznych – 0,06 km

- d³ugoœæ wybudowanych chodników – 1,11 km

- d³ugoœæ zmodernizowanych chodników – 1,43 km

- liczba wybudowanych obiektów mostowych – 2 szt.

- d³ugoœæ wybudowanych œcie¿ek rowerowych – 1,16 km

- d³ugoœæ wybudowanej kanalizacji deszczowej – 2,54 km

- d³ugoœæ zmodernizowanej kanalizacji deszczowej – 0,41 km

- liczba wybudowanych skrzy¿owañ – 2 szt.

- liczba zmodernizowanych skrzy¿owañ – 2 szt.

  Parametry techniczne DW869 po rozbudowie:

- klasa drogi G (2 jezdnie /2 pasy ruchu) 

- szerokoœæ jezdni (pasów ruchu) – 7,00 m (2 x 3,50 m) 

- szerokoœæ bocznego pasa dziel¹cego - 3,50 m 

- szerokoœæ chodnika 1,50 m (2,00 m przy jezdni)

- szerokoœæ œcie¿ki rowerowej dwukierunkowej 2,20 m

- szerokoœæ pobocza - 1,25 m przy jezdni 0,75 m

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oœ

- kategoria obci¹¿enia ruchem KR4 na wschód od DK9 i KR3  
na  zachód od DK9

 Parametry techniczne DK9 po rozbudowie:

- szerokoœæ pobocza - 1,25 m przy jezdni 0,75 m

- klasa drogi GP/ 1 jezdnia /2 pasy ruchu

- szerokoœæ jezdni (pasów ruchu) - 7,00 m (2 x 3,50 m)

- szerokoœæ opaski zewnêtrznej - 0,70 m

- szerokoœæ pobocza - 1,50 m

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oœ

- kategoria obci¹¿enia ruchem - KR6

  Zakres inwestycji obj¹³:

- budowa  i  rozbudowa DW869 i  DK9 wraz z niezbêdn¹ 
infrastruktur¹  drogow¹

- wiadukt  WD-1 w wêŸle w ci¹gu DK 9 nad  DW869

- rondo turbinowe  SR1 ³¹cz¹ce DK9  z  DW869

- wiadukt WD-2  nad  lini¹  kolejow¹  L-71

- dwa  ronda  SR2  i  SR3 w ci¹gu drogi  DW869

Inwestycja obejmuje piêæ nastêpuj¹cych etapów dla których 
zos ta³a opracowana dokumentacja pro jektowa                 
oraz wykonanie robót budowlanych dla  IV etapu:

Etap I - budowa po nowym œladzie przed³u¿enia DW 869               
w kierunku wschodnim, stanowi¹cego po³¹czenie by³ej drogi 
krajowej nr 19 z wêz³em „Jasionka” na drodze S19,

Etap II - rozbudowa odcinka by³ej drogi krajowej nr 19 w m. 
Jasionka, wraz  z budow¹ wêz³a prowadz¹cego w sposób 
bezkolizyjny ruch w kierunku portu lotniczego,

Etap III - rozbudowa istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 869          
na ca³ej d³ugoœci trasy (od m. Jasionka do m. Rudna Ma³a),

Etap IV - budowa wêz³a na przeciêciu drogi wojewódzkiej nr 
869 z istniej¹c¹ drog¹  krajow¹ nr 9, wraz z niezbêdn¹ 
przebudow¹ odcinka drogi krajowej. Prowadzenie 
jednojezdniowej dwupasmowej drogi krajowej gór¹                  
i  lokalizacjê du¿ego ronda   w poziomie dolnym,

Etap V - budowa po nowym œladzie przed³u¿enia DW 869           
w kierunku zachodnim, stanowi¹cego po³¹czenie z wêz³em 
„Rzeszów Zachodni” na autostradzie A4.

G³ównym celem inwestycji by³o zwiêkszenie dostêpnoœci      
oraz poprawa powi¹zañ komunikacyjnych w województwie    
by uzyskaæ wzrost konkurencyjnoœci i atrakcyjnoœci regionu. 
Wybudowane skrzy¿owania wp³yn¹ na poprawê ruchu               
i bezpieczeñstwa na wa¿nym szlaku komunikacyjnym  regionu 
a tak¿e podnios¹ dostêpnoœæ komunikacyjn¹ lotniska               
w Jasionce. W wyniku budowy nowej drogi ³¹cz¹cej obszar 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (Podstrefy 
G³ogów Ma³opolski w RogoŸnicy) z drog¹ krajow¹ nr 9          
oraz drog¹ wojewódzk¹ nr 869 zrealizowany projekt 
doprowadzi do poprawy dostêpnoœci komunikacyjnej SSE          
i  umo¿liwi dalszy jej rozwój.
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