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Łączna długość nowo wybudowanych dróg: 15,17 km

Łączna długość rozbudowanych i przebudowanych dróg: 111,29 km

Liczba wybudowanych i zmodernizowanych obiektów mostowych 
zrealizowanych jako odrębne projekty: 2 mosty,  3 wiadukty

Dane finansowe dotyczące inwestycji współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
podane są według aktualnych umów o dofinansowanie projektów 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 
INWESTYCJE REALIZOWANE w latach 2008 – 2015

1. Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871   Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów –
Stalowa Wola – zakończono w 2010

2. Budowa drogi obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów  – Tarnobrzeg – Grębów –
Stalowa  Wola – zakończono w 2011

3. Przebudowa wiaduktu w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec Kolbuszowa – Sokołów Małopolski –
Leżajsk – zakończono w 2011

4. Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875  Mielec – Kolbuszowa –
Sokołów Małopolski – Leżajsk – zakończono w 2011

5. Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów –
Lubaczów – Krowica Hołodowska – Granica Państwa na odcinku Lubaczów – Budomierz – zakończono w 2012 

6. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów –
Grabownica Starzeńska z autostradą A4 – Węzeł Przeworsk  – zakończono w 2013

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn na odcinku Zarzecze –
Granica Województwa – zakończono w 2013

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Granica 
Województwa – Leżajsk – zakończono w 2013
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 
INWESTYCJE REALIZOWANE w latach 2008 – 2015

9. Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach – zakończono w 2013

10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica odcinek Mielec –
Dębica (ETAP II) – zakończono w 2014

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  880 Jarosław – Pruchnik – zakończono w 2014 

12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+651 – w trakcie realizacji 

13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola na odcinku Granica Województwa –
Stalowa Wola (ETAP  I i II) – zakończono w 2014

14. Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku 
Prusie – Granica Województwa w km 74+119 – 76+297 - zakończono w 2014

15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A4 Rzeszów Zachodni z węzłem S19 Jasionka, połączonej 
w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią 
kolejową L-71 (ETAP IV) – w trakcie realizacji 

16. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów –
Sanok – w trakcie realizacji 
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Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871   
Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola 

Długość wiaduktu: 417,40 m*
Wartość projektu: 44  284 600,54 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 27 993 245,55 zł
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 16 291 354,99 zł

Okres realizacji: 2008 – 2010 
* wiadukt złożony z dwóch „bliźniaczych” obiektów o długości 417 m każdy

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871   
Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Instalacja oświetleniowa obiektu,
• Modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, oddzielonych od jezdni barierami ochronnymi – 0,99 km
• Poprawa stanu nawierzchni i geometrii obiektu

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 24,90 ha*,

 Skrócenie czasu przejazdu, 

 Zwiększenie płynności ruchu,

Projekt komplementarny z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 odcinek

Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 13+689 – 37+884” realizowanym w latach 2005 – 2007 w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

* Według informacji uzyskanej z Urzędu Miasta Stalowa Wola na 2013 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa drogi obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr  871 
Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola 

Długość nowo wybudowanej drogi: 5,09 km
Wartość projektu: 43 539 471,09 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 31 424 125,40 zł
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 4 427 879,16 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 7 687 466,53 zł
Okres realizacji: 2009 – 2011 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa drogi obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr  871 
Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Poprawa szorstkości jezdni poza skrzyżowaniem,
• Instalacja barier energochłonnych wzdłuż krawędzi jezdni,
• Usunięcie przeszkód stałych z otoczenia drogi (drzew),
• Budowa zatok autobusowych – 3 szt.
• Budowa chodników – 0,63 km
• Wydzielenie pasa dla pojazdów włączających się do ruchu,

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 25,81 ha*
 Skrócenie czasu przejazdu,  
 Zwiększenie płynności ruchu,
 Zmniejszenie zużycia paliwa,
 Zminimalizowanie emisji spalin do atmosfery,
Projekt komplementarny z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 odcinek

Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 13+689 – 37+884” realizowanym w latach 2005 – 2007 w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

* Według informacji uzyskanej z Urzędu Gminy na 2013 r.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 



Przebudowa wiaduktu w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 
Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk

Długość wiaduktu: 355 m*

Wartość projektu: 29 456 446,32 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 23 664 322,60 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 5 792 123,72 zł

Okres realizacji : 2009 – 2011
*wiadukt złożony z dwóch „bliźniaczych obiektów” o długości 355 m każdy 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Przebudowa wiaduktu w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 
Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Modernizacja chodników dla pieszych – 0,95 km,
• Montaż barier ochronnych,
• Poprawa stanu nawierzchni i geometrii obiektu

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 5,15 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 0,35 min,

Zwiększenie płynności ruchu,

Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej województwa.

* Według informacji uzyskanej z Urzędu Gminy na 2014 r.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w Mielcu 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk

Długość przebudowanej drogi: 4,83 km 

Wartość projektu: 17 452 953,15 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 13 431 869,14 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 4 021 084,01 zł

Okres realizacji: 2009 – 2011 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w Mielcu 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Budowa (1,98 km) oraz modernizacja (2,86 km) chodników, 
• Budowa ścieżek rowerowych – 5,07 km
• Budowa ciągu pieszo – rowerowego – 2,55 km

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 3,67 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 11,1 min **,

Poprawa przejezdności przez miasto Mielec,

Zwiększenie płynności ruchu.

* Według informacji uzyskanej z Urzędów Miasta Mielec na 2014 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego 
oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów –

Krowica Hołodowska – Granica Państwa na odcinku Lubaczów – Budomierz 

Długość nowo wybudowanej drogi: 1,78 km
Długość przebudowanej drogi: 11,37 km

Wartość projektu: 58 813 280,59 zł
Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 49 301 918,39 zł
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 5 800 225,70 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 3 711 136,50 zł

Okres realizacji: 2010 – 2012

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego 
oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów –

Krowica Hołodowska – Granica Państwa na odcinku Lubaczów – Budomierz 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Poprawa szorstkości jezdni poza skrzyżowaniem
• Budowa azylu centralnego na dojeździe do skrzyżowania,
• Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych,
• Budowa zatok autobusowych – 9 szt.
• Wydzielenie pasów i fazy świateł do skrętu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
• Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodnika (7,52 km) oraz ciągów pieszo –

rowerowych (7,10 km),

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 313,61 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 5,25 min **,

Zwiększenie płynności ruchu.

* Według informacji uzyskanej z Urzędu Gminy Lubaczów na 2013 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk –
Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska z autostradą A4 – Węzeł Przeworsk

Długość nowo wybudowanej drogi: 1,97 km

Wartość projektu: 20 594 080,91 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 9 966 241,34 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 8 969 617,20 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 1 658 222,37zł

Okres realizacji: 2011 – 2013

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk 
– Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska z autostradą A4 – Węzeł Przeworsk

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Poprawa szorstkości nawierzchni poza skrzyżowania,
• Instalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni,
• Budowa nowej zatoki autobusowej – 1 szt.
• Budowa chodnika – 0,1 km

 Zwiększenie płynności ruchu,

 Skomunikowanie miasta i gminy Przeworsk z autostrada A4,

 Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi międzynarodowej,

Projekt komplementarny z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –
Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj) planowanym
do realizacji w latach 2015 -2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn 
na odcinku Zarzecze – Granica Województwa 

Długość rozbudowanego odcinka: 0,95 km
Wiadukt nad linią LHS w m. Zarzecze (89,20 m) – budowa nowego obiektu

Most przez rzekę Tanew w m. Harasiuki (124,70 m) – przebudowa istniejącego obiektu
Wartość projektu: 22 694 900,31 zł 

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 21 176 954,21 zł
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 1 517 946,10 zł

Okres realizacji: 2011 – 2013 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn
na odcinku Zarzecze – Granica Województwa 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Budowa zatok autobusowych – 4 szt.
• Budowa chodników – 0,4 km
• Budowa ciągów pieszo – rowerowych – 0,9 km,

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 32,2 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 1,35 min **,

Zwiększenie płynności ruchu.

* Według informacji uzyskanej z Urzędów Gmin na 2013 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary 
na odcinku Granica Województwa – Leżajsk 

Długość rozbudowanego odcinka: 12,74 km
Wartość projektu:  42 893 654,80 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 35 442 277,44 zł
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 4 799 877,00 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 2 651 500,36 zł
Okres realizacji: 2011 – 2013

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary 
na odcinku Granica Województwa – Leżajsk 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Budowa nowych zatok  autobusowych (10 szt.) oraz przebudowa już istniejących (3 szt.),
• Budowa nowych (9,39 km) i przebudowa istniejących chodników (5,0 km),
• Montaż barier ochronnych,
• Budowa sygnalizacji świetlnej (1 szt.),

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 40,59 ha*,

 Skrócenie czasu przejazdu  – 4,18 min **,

 Zwiększenie płynności ruchu,

Poprawa komunikacji z województwem lubelskim,

Projekt komplementarny z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 odcinek
Leżajsk – Łańcut i dróg łącznikowych” realizowanym w latach 2005 – 2006 w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

* Według informacji uzyskanej z Urzędów Gmin na 2013 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach

Długość mostu: 24,40 m

Wartość projektu: 1 982 542,19 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 1 685 160,86 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 297 381,33 zł

Okres realizacji: 2011 – 2013

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 



Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Poprawa szorstkości jezdni 
• Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodnika lub ścieżki rowerowej
• Poprawa stanu nawierzchni i geometrii obiektu

 Zwiększenie nośności obiektu z 30 na 40 ton,

Podniesienie konstrukcji mostu (zwiększenie światła pod obiektem) – zwiększenie bezpieczeństwa w 
przypadku powodzi,

 Zwiększenie płynności ruchu po obiekcie,

Udrożnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 986,

 Zapewnienie ciągłości powiazań komunikacyjnych w mieście.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec –
Dębica odcinek Mielec – Dębica (ETAP II) 

Długość rozbudowanego odcinka: 2,29 km
Wartość projektu:  11 485 563,57 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 5 734 905,78 zł
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 5 161 417,10 zł
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 589 240,69 zł

Okres realizacji: 2011 – 2014

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec –
Dębica odcinek Mielec – Dębica (ETAP II) 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

• Budowa zatok autobusowych – 4 szt. 
• Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodnika (2,10 km) oraz ścieżki rowerowej 

(0,8 km)

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 63,14 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 1,17 min **,

Zwiększenie płynności ruchu.

* Według informacji uzyskanej z Urzędów Gmin na 2014 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  880 Jarosław – Pruchnik

Długość rozbudowanego odcinka: 16,34 km
Wartość projektu: 45 206 217,97 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 25 931 919,23 zł
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 17 013 987,84 zł
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 2 260 310,90 zł

Okres realizacji: 2011 – 2014

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  880 Jarosław – Pruchnik

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Budowa zatok autobusowych – 21 szt.
• Budowa nowych chodników (9,76 km) oraz modernizacja już istniejących (3,67 km),
• Azyle dla pieszych, sygnalizacja uliczna, pasy dla pojazdów skręcających w lewo,
• Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów – balustrady i poręcze, ogrodzenia segmentowe 

i łańcuchowe, 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 44,83 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 5,08 min **,

Zwiększenie płynności ruchu.

* Według informacji uzyskanej z Urzędów Gmin na 2014 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+651 

Długość rozbudowanego odcinka: 34,82 km
Wartość projektu:  155 843 597,29 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 122 759 438,64 zł
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 24 031 207,99 zł
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 9 052 950,66 zł

Okres realizacji: 2011 – 2015

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+651 

W ramach projektu realizowane są 3 zadania:

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+651

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Komańcza
– Radoszyce od km 33+000 do km 39+300

• Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa –
Wołosate w km 22+152

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+651 

Długość rozbudowanego odcinka: 28,61 km

Okres realizacji: 2011 – 2015

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa
na odcinku Komańcza – Radoszyce od km 33+000 do km 39+300

Długość rozbudowanego odcinka drogi: 6,12 km

Okres realizacji: 2014 – 2015

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 
Tylawa – Wołosate w km 22+152

Długość mostu wraz z dojazdami: 0,09 km

Okres realizacji: 2015

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+651 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Budowa zatok autobusowych – 40 szt.
• Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodników (12,89 km) i modernizacja 

istniejących (6,75 km)

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskają lepszą dostępność komunikacyjną – 19,43 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 13,00 min,

Zwiększenie płynności ruchu,

Lepsze skomunikowania gmin Zagórz i Komancza z pozostałą częścią regionu.

•Według informacji uzyskanej z Gmin Zagórz i Komańcza – wartość wskaźnika w roku docelowym (2015 r.)

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola 
na odcinku Granica Województwa – Stalowa Wola  (ETAP  I i II)  

Długość rozbudowanego odcinka (ETAP I i II): 27,50 km  

Wartość  projektu (ETAP I i II): 84 513 455,08 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 43 536 385,32 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 36 726 697,00 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 4 250 372,76 zł

Okres realizacji: 2011 – 2014 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola 
na odcinku Granica Województwa – Stalowa Wola  (ETAP  I i II)  

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

• Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym:  budowa chodników (1,37 km) i ciągów pieszo-
rowerowych  (16,36km),

• Budowa nowych zatok autobusowych (17 szt.) i modernizacja istniejących  (7 szt.)

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 63,48 ha*,

Skrócenie czasu przejazdu  – 5,06 min **,

Zwiększenie płynności ruchu.

* Według informacji uzyskanej z Urzędów Gmin na 2014 r.
** Według sporządzonych protokołów przejazdu przed i po modernizacji

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa 
podkarpackiego na odcinku Prusie – Granica Województwa w km 74+119 – 76+297

Długość wybudowanego odcinka: 2,17 km  

Wartość  projektu : 4 981 250,43 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 4 637 086,97 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 344 163,46 zł

Okres realizacji: 2012 – 2014 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa 
podkarpackiego na odcinku Prusie – Granica Województwa w km 74+119 – 76+297

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• Poprawa szorstkości nawierzchni
• Usunięcie przeszkód stałych z otoczenia drogi np. drzew,

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które uzyskały lepszą dostępność komunikacyjną – 43,00 ha*,

Zwiększenie płynności ruchu,

Skomunikowanie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

* Według informacji uzyskanej z Urzędu Gmin Horyniec Zdrój – wartość wskaźnika w roku docelowym (2014)

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania 
dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budową drogi

do Parku Technologicznego”



„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego
z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budową drogi do Parku Technologicznego”

Długość nowo budowanego odcinka: 0,77 km

Długość rozbudowanego odcinka: 0,45 km

Wartość  projektu: 39 253 372,41 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 29 563 294,70 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 7 436 717,28 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 2 253 360,43 zł

Okres realizacji: 2012 – 2015 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego
z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budową drogi do Parku Technologicznego”

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

 Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

• Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym: 

• budowa nowych chodników (1,11 km)  i modernizacja istniejących (1,43 km),

• budowa ścieżek rowerowych  (1,16 km),

• Budowa nowych zatok autobusowych (4szt.)

 Zwiększenie płynności ruchu

 Skrócenie czasu przejazdu drogą krajową i wojewódzką

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 
Domaradz – Brzozów – Sanok 

Długość nowo budowanego odcinka: 3,39 km

Wartość  projektu: 84 531 992,53

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 46 333 445,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 8 751 701,00 zł

Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 29 446 846,53 zł

Okres realizacji: 2014 – 2015 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 
Domaradz – Brzozów – Sanok 

EFEKTY REALIZCJI PROJEKTU:

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

• Poprawa szorstkości jezdni poza skrzyżowaniem,
• Instalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni,
• Usunięcie przeszkód stałych z otoczenia drogi np. drzew, słupów itp.
• Budowa chodników (0,82 km), ścieżki rowerowej (0,21 km) i ciągów pieszo-rowerowych (0,41 km)

Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które uzyskają lepszą dostępność komunikacyjną – 38,20 ha*,

 Zwiększenie płynności ruchu,

Odciążenie zatłoczonego centrum miasta,

Projekt komplementarny z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz –
Sanok, km 0+00 – 29+511 z wyłączeniem odcinka 10+300 – 17+450” realizowanym w latach 2005 – 2007
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

* Według informacji uzyskanej z Urzędu Miasta Brzozowa – wartość wskaźnika w roku docelowym (2015 r.)

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


