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Inwestycja    współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego i BudŜetu Państwa 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

 

 

Wartość całkowita projektu: 121212121111    605 605 605 605 748 PLN748 PLN748 PLN748 PLN 

Wartość dofinansowania ze środków EFRR:  60 802 874 PLN60 802 874 PLN60 802 874 PLN60 802 874 PLN    

Wkład własny – BudŜet Województwa Podkarpackiego : 6 080 288 PLN6 080 288 PLN6 080 288 PLN6 080 288 PLN    

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej BudŜetu Państwa : 54 722 586 PLN54 722 586 PLN54 722 586 PLN54 722 586 PLN    

 

dane findane findane findane finansowe wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiegoansowe wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiegoansowe wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiegoansowe wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego    

    

    

    



    

    

    

Parametry techniczne projektowanej drogi 892:Parametry techniczne projektowanej drogi 892:Parametry techniczne projektowanej drogi 892:Parametry techniczne projektowanej drogi 892:    

• Długość odcinka: 28 605,26 m (km 0+045,74 ÷ km 28+651) 

• Klasa drogi : Z i G  

• obciąŜenie ruchem :115 kN/oś 

• Kategoria ruchu :  KR-3 

• Prędkość projektowa :  40 km/h i 50 km/h 

• Prędkość miarodajna – 50 km/h, 60 km/h i 70 km/h 

• Szerokość jezdni: 

- 6,0 m  – przekrój zamiejski 

- 6,5 m – przekrój półuliczny 

- 7,0 m – przekrój uliczny 

 
 
 
Zakres rzeczowy inwestycji: Zakres rzeczowy inwestycji: Zakres rzeczowy inwestycji: Zakres rzeczowy inwestycji:     

- wymiana konstrukcji nawierzchni na całym odcinku 

- budowa chodników z brukowej kostki betonowej o łącznej długości 12,88 km 

- przebudowa chodników o łącznej długości 6,75 km 

- obustronne umocnienie poboczy destruktem o łącznej długości 33,75 km  

- przebudowa i budowa rowów przydroŜnych oraz ich umocnienie  

- budowa rowów krytych pod zatokami autobusowymi 

- przebudowa, wydłuŜenie lub likwidacja przepustów 

- przebudowa istniejących zjazdów  

- przebudowa i korekta geometrii skrzyŜowań z drogami niŜszej kategorii 

- budowa 40 i przebudowa 6 zatok autobusowych 

- umocnienie skarp   

- budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 13,85 km  

- przebudowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1,13 km 

- przebudowa kolidującej sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej  

i teletechnicznej 

 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

- wycinka kolidujących drzew. 

 

W ramach projektu przewidziane są równieŜ roboty mostowe – planowana jest przebudowa  

10 mostów oraz budowa 3 mostów objazdowych (tymczasowych). 

 


