
  

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą:  

10.06.2011 

 

Okres realizacji inwestycji:  

10.06.2011 do 31.10.2013 

 
Kwota umowna: 

12 008 640,81 zł (brutto) 
 
 

 

Inwestor: 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 
 

 
 
 
 

Wykonawca: 
Kieleckie  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

 
 

 
 
 
 

InŜynier Kontraktu: 
„Zamojska Dyrekcja Inwestycji” ZDI Sp. z o.o. 

 

 
 

  

 
 
 
 
                                                                                                                             

 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików –Stalowa Wola  
odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola 

 
 
 

 

Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej  
2. „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2007 – 2013 na podstawie Decyzji o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.02.01.00-18-145/10-00  
z dnia 28 grudnia 2010 roku 

 

Zarządca drogi: Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Zarząd drogi:      Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

 

 

 



  

 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest  
w powiecie stalowowolskim, na terenie 
województwa podkarpackiego. Przebudowywana 
droga wojewódzka nr 855 przeznaczona jest do 
przeprowadzania ruchu po terenach 
niezabudowanych pomiędzy Zdziechowicami  
a Zaklikowem, Zaklikowem a Lipą oraz pomiędzy 
Lipą a Dąbrową Rzeczycką.  
Pełni równieŜ funkcję tranzytową, łącząc drogę 
krajową nr 74 na terenie województwa 
lubelskiego z drogą krajową nr 77  
w miejscowości Stalowa Wola. 

 
 
 
Drogę w planie sytuacyjnym stanowią odcinki proste i łuki poziome. Na całej długości 
przebudowywanej drogi niweleta posiada niewielkie spadki podłuŜne. Droga przebiega poza terenami 
zabudowanymi w większości przez obszar leśny.  
 

     

 

W stanie istniejącym droga posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną szerokości około 6 metrów 
oraz obustronne Ŝwirowe pobocza o szerokości od 1 do 2 metrów. Nawierzchnia nie posiada 
odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych, jezdnia jest skoleinowana a wzdłuŜ krawędzi 
pojawiają się bitumiczne garby oraz liczne ubytki w postaci oberwań. Na znacznej długości drogi 
występują zawyŜone pobocza. Po obydwu jej stronach występują zamulone przydroŜne rowy. 
Znajdujące się w korpusie przepusty są częściowo zniszczone – ich zamulenie przekracza 50%. 
 

 

 

  

Podstawowym celem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, zapewnienie 
właściwego odwodnienia drogi oraz odtworzenie istniejących przepustów pod drogą wojewódzką. 

ZałoŜenia projektowe 
Drogę wojewódzką zaprojektowano po śladzie istniejącej drogi. Zarówno jezdnia jak i pobocza 
zostaną wyrównane. Elementy korpusu drogowego będą posiadały odpowiednie spadki poprzeczne  
i podłuŜne, co zapewni sprawne odprowadzanie wód opadowych poza korpus. 
Długość odcinków drogi objętych przebudową odpowiednio: 700m (w km 14+800,00 – 15+500,00); 
6852,23m (w km 18+595,38 – 25+447,61); 1383,50m (w km 28+611,88 – 29+995,38). 

Parametry techniczne: 
Klasa drogi: G 
Kategoria ruchu: KR3 
Szerokość pasów ruchu jezdni: 2 x 3m 
Szerokość poboczy: 1,25m 
 

           
 

            
 


