
 

 

 

 
Nazwa projektu:                                

Przebudowa mostu  
przez rzekę Tabor  
w m. Rymanów Zdrój 
w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 887 Brzozów – Daliowa  
w km 25+790  
 
Zarządca drogi: 
Zarząd Województwa  
Podkarpackiego 
 
Inwestor: 
Podkarpacki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich 
 
Wykonawca (konsorcjum): 
INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.  
(lider) 
Rejon Budowy Dróg 
 i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 
(partner) 
 
Projektant: 
Studio projektów 
Budowli InŜynierskich 
"ANASTAT" 
Adam Kata Spółka Jawna 

                                
                                                                     

 

Warto ść kontraktu:   
5 444 435,21 zł 
 
Warto ść dofinansowania 
z rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa 
Transportu, 
Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej:   
2 700 000,00 zł 
 
Okres realizacji :   
luty 2013 – wrzesień 2013 
 
Data rozpocz ęcia robót:   
28 lutego 2013r. 
 
Data zakończenia robót:   
27 września 2013r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Obiekt został wybudowany w 1916 roku jako 
dwuprzęsłowy most z kamiennymi przyczółkami  
i betonowym filarem . Pomost pierwotnie z pokładem 
drewnianym na dźwigarach stalowych , po kolejnych 
modernizacjach w latach osiemdziesiątych  
i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia uzyskał 
postać pomostu Ŝelbetowego współpracującego ze 
stalowymi dźwigarami NP.-550. 
Przyczółki kamienne, równieŜ po przebudowie 
obiektu w latach osiemdziesiątych, miały 
nadbetonowane ławy podłoŜyskowe, zaś ława 
fundamentowa filara otrzymała koszulkę Ŝelbetową.  
Po przeprowadzonym w 2005 roku przeglądzie 
szczegółowym obiektu zalecony został remont 
generalny mostu bądź jego przebudowa do końca 
2013 roku. Ze względu na zły stan techniczny 
wprowadzono wówczas ograniczenie nośności  
do 15 ton. 
Doraźnie prowadzone prace naprawcze nie 
gwarantowały bezpieczeństwa kierowców. 
Prace budowlane związane z przebudową mostu 
przez rzekę Tabor rozpoczęły się końcem lutego br. 
i zostały zakończone zgodnie z terminem umownym 
– 27 września br.   

 
 

 

Po trwającej około siedem miesięcy przebudowie 
stara dwuprzęsłowa konstrukcja z filarem 
usytuowanym w nurcie rzeki została zastąpiona 
jednoprzęsłowym mostem o konstrukcji nośnej 
stalowej, współpracującej z Ŝelbetową płytą 
pomostu.  
 
 
 

 
 
 most przez rzekę Tabor przed przebudową – luty 2013r. 

 
 

 

Przebudowa mostu przez rzek ę Tabor w m. Rymanów Zdrój 
w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w km  25+790  

 
 

  
  

    



 

 
 
 
 
 
Podstawowe parametry 
techniczne mostu 
(przed przebudow ą): 
 
• nośność:  
- 30 ton (projektowana) 
- 15 ton (po wprowadzeniu 
ograniczenia) 
• długość całkowita: 33,50 m 
• szerokość: 8,30 m 
• rozpiętości teoretyczne 
przęseł: 15,0 m+15,0 m 
• szerokość jezdni na obiekcie: 
6,0 m (2x3,0 m) 
• chodniki: 2x1,00 m 
 
 
 
 
Podstawowe parametry 
techniczne mostu 
(po przebudowie): 
 
• nośność: 50 ton 
• długość całkowita: 49,00 m 
• szerokość: 13,34 m 
• rozpiętość teoretyczna 
przęsła: 34,00 m 
• szerokość jezdni na obiekcie: 
7,0 m (2x3,5 m) 
• chodniki: 2x1,50 m 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zakres inwestycji  
Inwestycja obejmowała nie tylko budowę nowego 
obiektu, rozbiórkę starego mostu oraz przebudowę 
dojazdów w jego obrębie. Wykonano system 
odwodnienia oraz wybudowano kanalizację 
deszczową. Integralną część przedsięwzięcia 
inwestycyjnego stanowiła równieŜ budowa mostu 
objazdowego, umiejscowionego w bezpośrednim 
sąsiedztwie modernizowanej przeprawy, dzięki 
czemu zminimalizowane zostały uciąŜliwości 
związane z przebudową. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Wzmocniona, bardziej odporna na okleinowanie 
nawierzchnia oraz nowo wybudowane chodniki 
dla pieszych zwiększą przestrzeń drogi i poprawią 
bezpieczeństwo ruchu wszystkich jego 
uczestników. 

Zwiększona nośność mostu – z 30 do 50 ton – 
klasyfikująca obiekt w najwyŜszej klasie nośności 
znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i komfort 
korzystających z nowej przeprawy. 

     

     

     

 


