
                      

Przygotowanie i realizacja budowy ł ącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – granica 
województwa – Przeworsk – Ka ńczuga – Dynów – Grabownica Starze ńska  

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu R ozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Podkarpackiego  
na lata 2007-2013 

 
 

Inwestor: 
Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarz ąd Dróg Wojewódzkich 
 
Warto ść całkowita projektu : 22 006 474,74 zł 
 

Warto ść dofinansowania ze środków EFRR: 10 817 012,37 zł 
Warto ść dofinansowania ze środków Bud żetu Państwa: 9 735 311,13 zł 

 

Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu 
Inżynier kontraktu: 
Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. 
 

Data podpisania umowy: 13 wrzesień 2011 r. 

(projekt realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
Data zakończenia robót:  31 lipca 2013 r. 

 

 
Projekt jest realizowany w granicach administracyjnych gminy Przeworsk (miejscowość Gorliczyna), 
przy jej granicy z gminą Tryńcza (miejscowość Gniewczyna Łańcucka) na terenach użytkowych 
rolniczo, objętych luźną zabudową podmiejską.  
Budowana w ramach projektu droga połączy dwie trasy krajowego i wojewódzkiego układu 
komunikacyjnego tj. autostradę A4 w węźle „Przeworsk” i drogę wojewódzką nr 835  
w miejscowości Gorliczyna. 
Długość budowanej drogi wynosi 1,97 km – jej początek znajdzie sie w km 0+000,00 (styk z odcinkiem 
ujętym w zakresie projektu autostrady A4), a koniec w km 1+968,52 (= km 144+561 istn. DW 835). 

 

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

� Budowę nowej drogi jednojezdniowej o długości 1,97 km i następujących parametrach 
technicznych: 

- klasa techniczna drogi: G 
- szerokość jezdni: 7 m (2 x 3,5 m) 
- szerokość poboczy: 1,5 m 
- nośność nawierzchni: 115 kN/oś 
- kategoria ruchu: KR-4 

� Budowę skrzyżowania projektowanej drogi z istniejącą drogą wojewódzką nr 835 stanowiącą 
wjazd do miasta Przeworska, 

� Budowę drogi zbiorczej (serwisowej) o parametrach drogi klasy D, o długości 1,32 km, 



� Budowę obiektu mostowego na rzece Mleczce o długości całkowitej 35 m i klasie obciążenia A 
(50t), 

� Budowę przepustów w ciągu łącznika na rowie bez nazwy (dz. 940/3) oraz na starorzeczu 

� Budowę wiaduktu o klasie obciążenia A (50t) na przecięciu z drogą gminną nr 110809R, 

� Budowę zjazdów dla włączenia istniejących dróg polnych oraz obsługi terenu przyległego, 

� Przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej, 

� Budowę układu odwodnienia dróg, w tym przepustów pod zjazdami, 

� Budowę chodników i zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z istniejącą drogą, 

� Inne prace o charakterze porządkująco – wykończeniowym 

 


