
 

 

 

 
Nazwa projektu:                                

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej  
nr 835  
Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – 
Przeworsk – Kańczuga – 
Dynów – Grabownica 
Starzeńska  
w km 212+347 do 212+641 
wraz z budową mostu 
trwałego na potoku Jabłonka  
w km 212+514 w m. Wydrna 
 
Zarządca drogi: 
Zarząd Województwa  
Podkarpackiego 
 
Inwestor: 
Podkarpacki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich 
 
Wykonawca (konsorcjum): 
Rejon Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie Sp. z o.o. 
 
Nadzór Inwestorski: 
BIK-KOPCZYK 
 
Projektant: 
DRAFT  
Spółka InŜynierska S.C. 

                                                                    
 

 
Warto ść kontraktu:   
3 774 091,47 zł 
 
Warto ść dofinansowania 
z rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa 
Transportu, 
Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej:   
1 846 100,00 zł 
 
Okres realizacji :   
lipiec 2013 – listopad 2013 
 
Data rozpocz ęcia robót:   
17 lipca 2013r. 
 
Data zakończenia robót:   
19 listopada 2013r. 
 
 

 
 

 

 
 

Stary obiekt został wybudowany w 1902 roku jako 
jednoprzęsłowy most betonowy. Konstrukcję nośną 
przęsła stanowiła sklepiona płyta oparta na 
betonowych przyczółkach. Przęsło mostu wykonane 
było w postaci płyty betonowej grubości ok. 25cm, 
ukształtowanej w łukuo wartości strzałki wygięcia 
równej ok. 25cm. Zbrojenie płyty stanowiła siatka 
stalowa, zlokalizowana przy dolnej krawędzi płyty. 
Przyczółki wykonane były jako betonowe o grubości 
płyty pionowej ok. 45 cm – posadowione 
bezpośrednio. Skrzydła przyczółków wykonane jako 
ściany murowane z kamienia (zdeformowane, 
odchylone były końcami na zewnątrz). Wykończenie 
powierzchni przyczółków od strony wody stanowiły 
płyty kamienne na zaprawie. Ścianki czołowe 
monolityczne, betonowe. Wspomniane ścianki 
czołowe na całej długości mostu nie były połączone 
z skrzydłami i płytą mostu. Płyta pomostu od strony 
górnej jak i dolnej wody miała całkowicie zniszczoną 
krawędź.  
 

 

 
Doraźnie prowadzone prace naprawcze nie 
gwarantowały bezpieczeństwa kierowców. 

Po trwającej około pięć miesięcy przebudowie 
stara konstrukcja zdolna do przenoszenia 
pojazdów o łącznej masie do 15 ton została 
zastąpiona nowym mostem o najwyŜszej klasie 
nośności.  
 
 

 
 
 most na potoku Jabłonka przed przebudową – lipiec 2013r. 

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Biłgor aj  
– Sieniawa – Przeworsk – Ka ńczuga – Dynów – Grabownica Starze ńska  

w km 212+347 do 212+641 wraz z budow ą mostu trwałego na potoku Jabłonka 
w km 212+514 w m. Wydrna  

 

  
  

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe parametry 
techniczne mostu 
(przed przebudow ą): 
 
• nośność:  
- 15 ton (projektowana) 
- 12 ton (po wprowadzeniu 
ograniczenia) 
• długość całkowita: 5,90m 
• szerokość: 7,10m 
• rozpiętości teoretyczne 
przęseł: 5,50m 
 
 
 
Podstawowe parametry 
techniczne mostu 
(po przebudowie): 
 
• nośność: 50 ton 
• długość całkowita po 
długości cieku : 25,72m 
• rozpiętość teoretyczna 
przęsła stalowego: 7,30m 
• szerokość jezdni na obiekcie: 
7,0 m (2x3,5 m) 
• chodniki: 2x2,0 m 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zakres inwestycji  
 
Inwestycja obejmowała nie tylko budowę nowego 
obiektu, rozbiórkę starego mostu oraz przebudowę 
dojazdów w jego obrębie. Przebudowano odcinek 
drogi wojewódzkiej (294 m), oraz sieci: gazową, 
teletechniczną, energetyczną i kanalizacyjną. 
Integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego 
stanowiła równieŜ budowa mostu objazdowego  
i dojazdów do niego, umiejscowionego  
w bezpośrednim sąsiedztwie modernizowanej 
przeprawy, dzięki czemu zminimalizowane zostały 
uciąŜliwości związane z przebudową. 
 
 
Przęsło nowego mostu zaprojektowano jako ustrój 
ramowy wykonany z blach falistych. Światło 
poziome nowego mostu wynosi ok.7,3m. 
Konstrukcja przęsła jest podatna współpracująca z 
gruntem w przenoszeniu obciąŜeń. Materiałem, z 
którego wykonane jest przęsło mostu jest stal 
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe. Ustrój nośny przęsła wsparty jest na 
Ŝelbetowym fundamencie. Konstrukcja mostu 
zasypana jest zasypką konstrukcyjną. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nowy obiekt zatopiony jest w nasypie na 
głębokość ok. 0,98m. Wykonano umocnienie dna 
i skarp cieku w obrębie mostu oraz na odcinku 
35m poniŜej i 39m powyŜej mostu. Zakończenie 
odcinka umocnienia potoku wykonano za pomocą 
gurtu betonowego o przekroju 30x120cm. 
Wykonana szerokość korony drogi w osi mostu 
wynosi ok.13,2m, a na dojazdach ok.10,25m.  
Dla zabezpieczenia pojazdów oraz pieszych 
zaprojektowano na moście obustronne, stalowe 
bariero-poręcze U-11b dowiązane do barier SP-
06 na dojazdach. Wzmocniona, bardziej odporna 
na okleinowanie nawierzchnia oraz nowo 
wybudowane chodniki dla pieszych zwiększą 
przestrzeń drogi i poprawią bezpieczeństwo ruchu 
wszystkich jego uczestników. 
 

Znacząco zwiększona nośność mostu – z 15  
do 50 ton – klasyfikująca obiekt w najwyŜszej 
klasie nośności znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort korzystających z nowej 
przeprawy. 

     

     

      

 


