
 

 

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików –Stalowa Wola 

odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola 

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2007 – 2013 i Budżetu Państwa 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola w km 10+964-38+772,41  

(od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków  

w km 14+800,00-15+500,00;18+595,38-19+119,53;19+123,63-19+190,15;19+228,58-25+447,61; 

28+611,88-29+207,72;29+242,48-29+995,38;36+993,70-37+303,70 – ETAP II 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 17 grudnia 2012 

Wykonawca: SKANSKA S.A.  

Wartość umowy na roboty budowlane: 70 711 659,56 zł 

Szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR: 85 % 

Planowane zakończenie realizacji: 15 października 2014 
 

 

Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 przeznaczony jest do przeprowadzania ruchu po terenach 

niezabudowanych i zabudowanych pomiędzy miejscowościami: Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie, 

Zaklików, Lipa, Dąbrowa Rzeczycka, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Brandwica oraz Stalowa Wola. 

Łączna długość rozbudowywanej drogi: 18,94 km 

 

Projektowany zakres robót ma na celu uporządkowanie poszczególnych funkcji drogi poprzez: 

» udrożnienie głównego ciągu komunikacji z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego 

» wydzielenie ruchu rowerowego i pieszego poza jezdnię  

» korektę geometrii dróg dojazdowych krzyżujących się z drogą wojewódzką 

» wprowadzenie zatok autobusowych w miejscu istniejących przystanków 

» poprawę odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zmodernizowanie rowów  

oraz przebudowę i oczyszczenie istniejących przepustów 

» rozbiórkę starych mostów i budowę w ich miejscu nowych. 

 

Dzięki modernizacji nawierzchni (poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji) zmniejszy się czas przejazdu pojazdów, 

a co za tym idzie ich eksploatacja. Zmniejszy się zatem hałas w bezpośrednim otoczeniu drogi oraz emisja 

toksycznych składników spalin do atmosfery. Modernizacja istniejących i budowa nowych chodników, ciągów 

pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych zapewni komfort i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. 

Na podniesienie komfortu użytkowania drogi wpłynie również budowa 6 nowych mostów. Inwestycją objęte 

zostały bowiem trzy mosty przez rzekę Złodziejka w miejscowości Lipa, obiekt w Zdziechowicach przez  

rz. Karasiówka, w Zaklikowie przez rzekę Sanna, a także most przez rz. Łukawica w Rzeczycy Długiej. Wszystkie 

obiekty będą posiadały najwyższą klasę nośności „A”, dzięki czemu z nowych mostów będą mogły korzystać 

pojazdy o masie do 50 ton. Bezpieczeństwo pieszym zapewnią  chodniki, w które zostaną wyposażone 

wszystkie nowe obiekty mostowe. W celu zminimalizowania uciążliwości dla kierowców oraz zachowania 

płynności ruchu podczas prowadzonych prac, zostaną wybudowane tymczasowe mosty objazdowe.  

Integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi również przebudowa sieci teletechnicznych, 

sanitarnych, wodociągowych i energetycznych. Na odcinkach gdzie nie będzie kanalizacji, odwodnienie 

zapewnią rowy przydrożne umocnienie elementami betonowymi. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie 

poziome i pionowe jezdni.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików –Stalowa Wola 

odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola – ETAP I 

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 10 czerwca 2011 

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

Wartość umowy na roboty budowlane: 12 008 640,81 zł  

Szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR: 85 % 

Zakończenie realizacji: 15 grudnia 2012 

 

 

Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 przeznaczony jest do przeprowadzania ruchu po terenach 

niezabudowanych pomiędzy Zdziechowicami a Zaklikowem, Zaklikowem a Lipą oraz pomiędzy Lipą a Dąbrową 

Rzeczycką. Pełni również funkcję tranzytową, łącząc drogę krajową nr 74 na terenie województwa lubelskiego z 

drogą krajową nr 77 w Stalowej Woli. 

Łączna długość przebudowanej drogi: 8,86 km 

 

Etap I obejmował przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola  

na odcinkach (z wyłączeniem przejazdów kolejowych: w km od 19+190.16-19+228.75 oraz 29+207.72 – 

29+242.48, przepustu w km od 19+119.53 – 19+123.63): 

» od km 14+800,00 do km 15+500,00  

» od km 18+595,38 do km 25+447,61  

» od km 28+611,88 do km 29+995,38 

 

Zarówno jezdnia jak i pobocza zostały wzmocnione i wyrównane. Istniejące przepusty zostały odtworzone,  

a przydrożne rowy odmulone. Zmodernizowany odcinek drogi posiada odpowiednie spadki poprzeczne  

i podłużne, co zapewnia sprawne odprowadzanie wód opadowych poza korpus. 

 

Parametry techniczne: 

Klasa drogi: G 

Kategoria ruchu: KR-3 

Szerokość pasów ruchu jezdni: 2 x 3m 

Szerokość poboczy: 1,25 m 

 

 

    


