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Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi
krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl
Inwestor: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad reprezentowany przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
Nadzór nad realizacją inwestycji: PROMOST Consulting
T. Siwowski sp.j.
Projektant: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor,
Andrzej Zygmunt sp.j.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
POL-AQUA S.A., DRAGADOS S.A.

ZBIGNIEW RYNASIEWICZ
SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Obwodnica Leżajska stała się faktem.
Była marzeniem mieszkańców, samorządowców i parlamentarzystów z Ziemi Leżajskiej. Dzisiaj możemy korzystać z niej już
wszyscy. Od samego początku, jako poseł
i przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, wspierałem tę inwestycję, mając
przekonanie, że jej budowa jest konieczna
dla regionu i jego mieszkańców.
Razem z oddanym do ruchu w ubiegłym roku pierwszym etapem obwodnicy
ta prawie 8-kilometrowa droga pozwoli
w pełni wyprowadzić ruch tranzytowy
z centrum Leżajska. Mniejszy hałas, mniej
zanieczyszczeń i większe bezpieczeństwo
– to tylko niektóre zalety nowej drogi. Nie
możemy jednak zapominać o tym, iż ma
ona nie tylko charakter lokalny. Obwodnica Leżajska ma bowiem strategiczne znaczenie dla perspektywy rozwoju głównych
kierunków transportowych. To inwestycja,
która jest elementem jednego z kierunków
ponadregionalnych i międzypaństwowych,
łączących centralną Polskę ze wschodem
kraju i Ukrainą. Wypada tutaj wspomnieć
także o innej przygotowywanej inwestycji,
a mianowicie o obwodnicy Stalowej Woli
i Niska, która - podobnie jak leżajska obwodnica - będzie częścią tego korytarza
transportowego.
Tempo budowy nowych dróg w naszym województwie nie ma precedensu
w dotychczasowej historii. Autostrada A4,
droga ekspresowa S19, ale także budowa
nowych obwodnic, które poprawiają bezpieczeństwo, zwiększają płynność ruchu
i zmniejszają uciążliwość dla mieszkańców.
Wszystkie te inwestycje podnoszą atrakcyjność gospodarczą regionu i poprawiają
warunki życia mieszkańców. Szczególnie
cieszy fakt, iż dzisiaj wszyscy możemy być
świadkami tych wydarzeń.
Priorytetem dla rządu jest dokończenie realizowanych inwestycji z perspektywy
finansowej UE na lata 2007 – 2013 oraz realizacja nowych z budżetu UE 2014 – 2020.
Budowa obwodnic to jeden z elementów.
Chcemy, aby ciągi komunikacyjne były kompletne – wszystko po to, by po Polsce jeździło się szybko, oszczędnie i bezpiecznie.

Wartość całej inwestycji: 150 029 000 zł
Wartość dofinansowania: 103 037 017 zł
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DROGA MARZEŃ
Mija rok jak rozpoczęliśmy użytkowanie pierwszego etapu obwodnicy miasta. Został sfinalizowany jej drugi etap. Tym samym jest to zakończenie największego zadania
inwestycyjnego w historii Leżajska za kwotę około 150 mln złotych. W efekcie całe miasto zostaje odciążone od ruchu tranzytowego, od ciężkich i niebezpiecznych pojazdów.
Zrealizowane zostały zamiary budowy tej drogi jeszcze z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. To, co było marzeniem – szczególnie mieszkańców ulicy Jarosławskiej, Rzeszowskiej i Mickiewicza – by zapanował spokój i cisza, stało się faktem. Od 31 października pojazdy mkną całą nową trasą drogi krajowej nr 77 poza miastem – nie stwarzając
zagrożenia ani uciążliwości mieszkańcom.
W wyniku realizacji całej inwestycji powstała droga o łącznej długości 7,7 km,
w tym drugi etap o długości 3,6 km. Połączyła ona drogi wojewódzkie nr 875 z drogą nr
887 i z drogami miejskimi.
Zakończenie drugiego etapu obwodnicy to zwieńczenie wieloletnich zabiegów wielu życzliwych nam osób, które w swojej determinacji i uporze nie spoczywały, nie zrażały
się, były natomiast pełne wiary w końcowy sukces.
Najwyższe słowa uznania, szacunku i podziękowania składam na ręce naszego
ambasadora Ziemi Leżajskiej – Pana Zbigniewowa Rynasiewicza - naszego posła,
Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju. To dzięki zabiegom i staraniom Pana Posła rzeczy niemożliwe stawały się możliwymi, drzwi zamknięte otwierały się, a niezdecydowani
stawali się prawie entuzjastami i rzecznikami leżajskich spraw. Panie Pośle – dzisiaj
z dumą, patrząc na całe zadanie, może Pan powiedzieć – jest dobrze!

Podziękowania składam Panu Cezaremu Grabarczykowi (dzisiaj Ministrowi Sprawiedliwości) ówczesnemu Ministrowi Infrastruktury na czas rozstrzygania o budowie obwodnicy, za wsparcie i podjęcie przychylnych nam decyzji.
Dziękuję Pani Poseł Elżbiecie Bieńkowskiej (dzisiaj Komisarz w UE) za wpisanie całego zadania do RPO Polski Wschodniej i czuwanie nad jego finansowaniem.
Słowa gorącego podziękowania kieruję do Pana Wiesława Kaczora – Dyrektora
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie, oraz Panów Dyrektorów Wiesława Sowy i Władysława Kowala. Dziękuję Panom za przychylność, wsparcie,
zrozumienie i lata współpracy od przygotowania założeń, do projektu budowlanego, realizacji
i zakończenia zadania.
Szczególne podziękowania składam na ręce Pana Artura Kuty – Dyrektora kontraktu z firmy DRAGADOS - wykonawcy drugiego etapu. To dzięki rzeczowemu, kompetentnemu
i profesjonalnemu podejściu Pana Dyrektora oraz fachowości kierownika budowy Pana Andrzeja Pawełka zadanie przebiegało sprawnie, bez konfliktów z mieszkańcami Leżajska, a ruch odbywał się w miarę normalnie. Duża tutaj również zasługa Inżyniera Kontraktu Pana Janusza Kopczyka
z firmy PROMOST oraz Kierownika Projektu Pana Jacka Milczanowskiego z GDDKiA w Rzeszowie.
Dziękuję byłym Burmistrzom Leżajska – Panu Tadeuszowi Trębaczowi i Januszowi Wylaziowi za wieloletnie starania, wsparcie i kontynuację zadania.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Leżajska, użytkownikom działek ogrodu „Podlesie”, kierowcom - za cierpliwość i spokój w czasie kolejnych zmian organizacji ruchu i związanych z tym objazdami.
Szanowni Państwo!
Długa droga od pomysłu do realizacji zostaje dzisiaj zakończona! Korzystajmy z tego dzieła i miejmy ogromną
satysfakcję.
Piotr Urban
Burmistrz Leżajska
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OBWODNICA LEŻAJSKA
HISTORYCZNE CHWILE

Rok 1994 – powstanie idei wybudowania obwodnicy miasta Leżajska.
28 grudnia 2009 – Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad otrzymuje pozwolenie na budowę pierwszego etapu obwodnicy Leżajska.
31 sierpnia 2010 – Miasto podpisało umowę
z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów S.A.
w Leżajsku na budowę łącznika do obwodnicy.
20 grudnia 2010 - Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy I etapu obwodnicy.
29 kwietnia 2011 – GDDKiA wyłania wykonawcę I etapu obwodnicy. Zostaje nią: Sando Budownictwo Polska i Construccines Sanchez Dominguez Sando z Hiszpanii.
22 czerwca 2011 – podpisanie umowy
GDDKiA z wykonawcą.

Oni wierzyli, że obwodnica Leżajska stanie się faktem
i to w nieodległym czasie.

30 sierpnia 2011 – oddano do użytku łącznik
do obwodnicy, czyli drogę, która stanowi przedłużenie ulic św. Jana z Dukli i Wł. Jagiełły.

Symboliczne rozpoczęcie budowy I etapu obwodnicy Leżajska.

12 września 2011 – symboliczne rozpoczęcie
budowy obwodnicy Leżajska połączone z uroczystym otwarciem odcinka ulicy W. Jagiełły łączącego
miasto z przyszłą obwodnicą.
24 stycznia 2013 – w rzeszowskim oddziale
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
podpisano umowę z wykonawcą – Konsorcjum
Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„POL-AQUA” S.A. i DRAGADOS S.A. z Hiszpanii
na budowę II etapu obwodnicy miasta Leżajska.

W rzeszowskim oddziale GDDKiA podpisanie umowy z wykonawcą
I etapu obwodnicy Leżajska.

8 lutego 2013 – plac budowy, czyli teren przeznaczony pod budowę II etapu obwodnicy Leżajska
przejął wykonawca.
30 września 2013 – oficjalne otwarcie I odcinka obwodnicy Leżajska.
31 października 2014 – II etap obwodnicy Leżajska został oddany do użytku.W tym momencie
cała obwodnica Leżajska zaczęła żyć swoim życiem, a w mieście zrobiło się ciszej i spokojniej.

W rzeszowskim oddziale GDDKiA podpisanie umowy z wykonawcą
II etapu obwodnicy Leżajska.
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OBWODNICA LEŻAJSKA I ETAP

Za zaporami betonowymi na zakręcie I odcinka
obwodnicy i łącznika trwa już budowa II etapu obwodnicy.
Blokadę dzielącą dwie części obwodnicy usunięto
31 października 2014 roku - z chwilą oddania do użytku
II etapu obwodnicy Leżajska.

Zakręt w prawo prowadzi do łącznika obwodnicy
z miastem, czyli do przedłużenia ulicy Wł. Jagiełły.
Kiedy oddano do użytku pierwszy odcinek obwodnicy
(wrzesień 2013), prace przy budowie II odcinka trwały
już od ośmiu miesięcy (luty 2013).
5
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OBWODNICA LEŻAJSKA II ETAP W BUDOWIE
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WIESŁAW KACZOR

DYREKTOR GENERALNEJ DYREKCJI
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Szanowni Państwo!
Doczekaliśmy się chwili, kiedy obwodnica miasta Leżajska, inwestycja wyczekiwana
przez mieszkańców tego grodu, o której powstanie zabiegali jego włodarze przez kilkanaście lat, już istnieje.
Inwestycja ta jest kontynuacją prac przy
realizacji obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 77. Razem z oddanym do ruchu we
wrześniu 2013 roku pierwszym etapem obwodnicy droga ta pozwoli w pełni wyprowadzić ruch
tranzytowy z zabytkowego centrum miasta.
Nie są to jednak jedyne zauważalne korzyści.
Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, skróci czas podróży, a kierowcy odczują poprawę komfortu jazdy.
Nowa obwodnica to także bodziec do
atrakcyjnego zagospodarowania miasta i gminy poprzez stworzenie doskonałych warunków
do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, co nie
jest bez znaczenia. Obwodnica Leżajska jest
bowiem inwestycją, mającą znaczenie nie tylko
dla kierowców i mieszkańców Podkarpacia, ale
ma także charakter ponadregionalny. Jest ona
częścią jednego z czterech strategicznych kierunków transportowych przebiegających przez
Podkarpacie, a mianowicie kierunku ponadregionalnego i międzypaństwowego łączącego
Centralną Polskę z Ukrainą.
Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze
podkreślić i jednocześnie podziękować za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie władz
lokalnych zarówno na etapie prac przygotowawczych, jak i podczas realizacji obwodnicy.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
pośrednio lub bezpośrednio przyczynili się do
powstania tej inwestycji. Wszystkim pracownikom, na co dzień zmagającym się z wszelkimi
niełatwymi procedurami, projektantom, nadzorowi inwestorskiemu oraz wykonawcom robót
składam w imieniu swoim oraz moich współpracowników serdeczne gratulacje.
To jedna z tych chwil, kiedy utwierdzamy
się w przekonaniu, że warto mieć plany, wspólnymi siłami skutecznie je realizować i wierzyć
w ich zakończenie. Kolejna z inwestycji drogowych na Podkarpaciu, przygotowana z tak
dużym wysiłkiem i nakładem pracy oraz czasu,
staje się faktem.

Parametry techniczne obwodnicy (II etap):
Droga obwodowa II etap długości 3,6 km
z bezkolizyjnym węzłem „Las Klasztorny” w miejscu
przecięcia się obwodnicy z DK nr 77 oraz linią kolejową
relacji Przeworsk – Rozwadów oraz skrzyżowaniem typu
rondo z drogą wojewódzką nr 875 tj. ul. T. Michałka.
● Klasa techniczna drogi: GP
● Droga jednojezdniowa
● Prędkość projektowa: 80 km/h
● Prędkość miarodajna 100 km/h
● Szerokość pasa ruchu 3,5 metra plus opaska
bitumiczna 0,5 metra
● utwardzone pobocza gruntowe o szerokości jednego
metra po obu stronach drogi
● skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 875
(ul. T. Michałka) w formie ronda o średnicy zewnętrznej
41 metrów. Środek wyspy ronda zaprojektowano jako
przejezdny dla pojazdów nienormatywnych
● wiadukt drogowy WD-1 trójprzęsłowy o długości
całkowitej ustroju nośnego 64,60 m zlokalizowany jest
nad linią kolejową relacji Przeworsk – Rozwadów
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TOMASZ RUDNICKI

ZASTĘPCA GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Tempo budowy i rozwój sieci nowych dróg
na Podkarpaciu nie ma precedensu w dotychczasowej historii. Już dzisiaj kierowcy mogą korzystać z autostrady A4 czy odcinków drogi ekspresowej S19, które zdecydowanie poprawiają
komfort jazdy, ale przede wszystkim skracają jej
czas. Równie ważna jest jednak także budowa
obwodnic, które poprawiają warunki życia mieszkańców. Pełnią one ważną rolę nie tylko dla lokalnych społeczności, ale także dla ruchu tranzytowego. Doskonałym przykładem takiej inwestycji
jest właśnie obwodnica miasta Leżajska. To idealny przykład inwestycji, która wpływa na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.
Potrzeba realizacji tej inwestycji była oczywista, uzasadniona i konieczna. Na drodze krajowej nr 77 przebiegającej przez ścisłe, zabytkowe centrum miasta odnotowywano bardzo
duże i systematycznie wzrastające natężenie
ruchu. Powodowało to ogromne zagrożenie dla
mieszkańców, zwłaszcza dla tych niechronionych
użytkowników, czyli pieszych i rowerzystów. Potwierdzały to statystyki występowania wypadków
drogowych. Krajowa „77”, przebiegająca przez
tereny zabudowy, nie była przystosowana do tak
dużego natężenia ruchu samochodowego. Co
więcej, ścisła i zabytkowa zabudowa nie pozwalała na rozbudowę drogi. Istotną uciążliwością
związaną z ruchem pojazdów był negatywny
wpływ na środowisko, w tym zanieczyszczenie
powietrza oraz poziom hałasu przekraczający
dopuszczalne normy, zwłaszcza w zwartej zabudowie mieszkalnej. Ponadto ruch ciężkich
pojazdów wpływał niszcząco na budynki mieszkalne i zabytkowe. Należy bowiem pamiętać, że
w bezpośrednim sąsiedztwie DK77 położone są
Bazylika Zwiastowania NMP oraz Klasztor Ojców
Bernardynów w Leżajsku, które są jednym z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej
z pogranicza renesansu i baroku. Ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa bezpieczeństwa
i komfortu życia mieszkańców dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z centrum miasta stały się więc koniecznością.
Dzisiaj obwodnica Leżajska jest już faktem.
Co cieszy, obwodnicę w ciągu 3 lat udało się zrealizować w pełnym zakresie, tj. I i II etap. Jestem
przekonany, że nie tylko ułatwi ona komunikację,
ale przede wszystkim przyczyni się do widocznej
poprawy jakości życia mieszkańców oraz podniesie konkurencyjność regionu.
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Rozmowa z ARTUREM KUTĄ
DYREKTOREM KONTRAKTU

II etap obwodnicy w liczbach:

M. K.: Panie dyrektorze, zacznę od pytania – jak ocenia Pan
współpracę z Miastem Leżajsk i władzami lokalnymi, z rzeszowskim
oddziałem GDDKiA?
A. K.: Od początku naszej inwestycji współpraca układa się bardzo
dobrze. Wszystkie problemy, jakie napotykaliśmy po drodze, udawało nam
się rozwiązać na bieżąco właśnie między innymi dzięki pomocy ze strony
Miasta. Dobra współpraca z organami zarządzającymi zawsze owocuje. Inwestycje ta ma w końcu służyć również lokalnej społeczności, a tego nie
można uzyskać bez odpowiedniego dialogu z władzami Miasta. Także rzeszowski oddział GDDKiA był naszym partnerem a nie – jak to się mówi - stał
po przeciwnej stronie barykady. I teraz, korzystając z możliwości, chciałbym
wszystkim tym instytucjom serdecznie podziękować za owocną współpracę.
M. K.: Czy kontrakt był bardzo wymagający? Na jakie trudności
techniczne natrafili Państwo przy budowie obwodnicy miasta Leżajska?
A. K: Największym problemem był dla nas trudny geologicznie teren
oraz nie uregulowany potok Jagoda. Musieliśmy wzmocnić podłoże poprzez
wbicie 17 kilometrów kolumn żwirowych i żwirowo-betonowych na odcinku
400 metrów, gdzie przed naszym przybyciem było… bagno. Przy obiekcie
WD-1 natomiast na odcinku około 80 metrów wykonano łącznie około 3
kilometry pali wielkośrednicowych. Nie możemy zapomnieć też o tym, iż początki nie były łatwe, ponieważ przebieg naszego odcinka zaprojektowano
przez tereny leśne, w związku z czym, aby móc rozpocząć prace, należało
wyciąć 7,5 tys. drzew w ciągu niespełna 1 miesiąca.
M. K.: A jak przedstawiało się zaangażowanie kadrowo-sprzętowe
przy realizacji tej inwestycji? Ile osób pracowało przy realizacji kontraktu?
A. K: W momencie największego zaangażowania mieliśmy na budowie ponad 120 osób, jednak średnio możemy przyjąć, iż przy budowie pracowało 12 inżynierów, 20 maszyn budowlanych, 20 samochodów ciężarowych
i 35 pracowników fizycznych. Chciałbym im wszystkim bardzo serdecznie
podziękować, bo swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sukcesu
tej inwestycji. Członkowie kadry Konsorcjum Dragados – Pol-Aqua, kierowcy
i operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni, wszyscy oni mają swój wkład w
ten sukces, jaki niewątpliwie tutaj osiągnęliśmy.
M. K.: No właśnie, panie dyrektorze, biorąc pod uwagę napotkane
problemy techniczne, jak udało się Państwu zrealizować inwestycję
przed terminem?!
A. K: Głównym elementem, mającym wpływ i świadczącym o powodzeniu każdej inwestycji, są ludzie. Dobrze dobrana i zarządzana kadra powinna w każdych warunkach sprostać największym problemom, nie tylko
natury technicznej. Należy pamiętać, że budowa taka działa na wielu płaszczyznach i wszystkie działy, które biorą udział w jej realizacji, są można powiedzieć zespołem naczyń połączonych, których obszar i zakres działania
nie ogranicza się jedynie do placu budowy. Równie ważne, co prace na
budowie, są właściwa organizacja pracy biura kontraktu, zgranie zespołu
i przede wszystkim dobra atmosfera pracy. Bez tego sukces nie byłby możliwy.
M. K: Na koniec panie dyrektorze, czego po tak udanym kontrakcie można Panu życzyć?
A. K: Oczywiście jeszcze więcej tak udanych kontraktów w tym samym składzie personalnym rzecz jasna.
M. K: To tego Panu życzę i dziękuję za rozmowę.
A. K: Ja również dziękuję.
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Wykonano:
● wykopy – 366 061 m3
● nasypy – 303 713 m3
● nasypy z kruszywa hydrotechnicznego
2 044 m3
● wzmocnienie wgłębne podłoża
kolumnami żwirowo-betonowymi – 17
908 m
● pale wielkośrednicowe w gruncie – 3
742 m
● podbudowa z mieszanek
niezwiązanych – 112 501 m2
● wzmocnienie geosyntetykami podłoża
nasypu na gruncie słabonośnym,
zbrojenie nasypu geosyntetykami – 90
251 m2
● stabilizacja gruntu i podłoża ulepszone
spoiwem hydraulicznym – 72 270 m2
● usunięcie terenów leśnych,
karczowanie pni i korzeni – 26 ha
● wykonanie warstw bitumicznych
(podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej) – 217 601 m2
● humusowanie z obsianiem skarp – 147
523 m2
● nasadzenia – 20749 sztuk
Zamontowano:
● bariery ochronne stalowe – 5 021 sztuk
Zużyto:
● beton – 9 902 m3
● stal zbrojeniowa – 941 355 kg
Wybudowano:
● 1 wiadukt
● 3 ronda
● 2 przejazdy gospodarcze
● 7 przepustów
● ponad 6 km dróg serwisowych
● 3 zbiorniki odparowujące o łącznej
powierzchni 4 450m 2
● płotki herpetologiczne o łącznej
długości 1650 m
Przebudowano:
● gazociągi wysokiego i średniego
ciśnienia
● sieć trakcyjną
● linie teletechniczne i telekomunikacyjne

Hiszpańska firma Dragados to jeden z filarów Grupy ACS,
będącej czwartą na świecie a pierwszą poza Chinami największą grupą budowlaną na świecie. Grupa ACS jest – według listy
opracowanej przez specjalistyczny portal Engineering News–
Record (ENR) – jest również grupą o największym zasięgu
międzynarodowym. Prowadzi działalność na terenie 68 krajów,
a przez Public Works Financing (PWF) uznana została za wiodącą grupę koncesyjną na świecie.
Dragados, założony w 1941 roku, posiada międzynarodowe doświadczenie w obszarze projektów infrastrukturalnych,
budowy mostów, autostrad, tuneli, zapór wodnych i obiektów
morskich. Jest liderem w realizacji projektów koncesyjnych.
Dragados zbudował na świecie ponad 13 500 kilometrów dróg
i autostrad, 1 500 mostów, ponad 1 350 kilometrów tuneli, ponad
500 obiektów morskich, 230 zapór, 850 kilometrów linii kolejowych oraz wiele obiektów kolejowych, a także budynków różnego przeznaczenia takich jak lotniska, szpitale, muzea, wieżowce.
Dragados zdobył ponad 100 koncesji na projekty na pięciu kontynentach, dzięki czemu jest światowym liderem – wykonawcą (tzw. contractor) w obszarach projektowo – budowlanych
w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego (PPP).
Dragados działa w Polsce od 2006 roku i specjalizuje się
głównie w budownictwie komunikacyjnym. W szczególności realizuje kontrakty w sektorze drogowo – mostowym oraz kolejowym. By wzmocnić swoją pozycję na rynku polskim, Dragados
w roku 2009 stał się posiadaczem 66% akcji P.R.I. „POL–
AQUA”, która od początku lat 90–tych buduje swoją markę
w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, kubaturowego, drogowego i paliwowego w Polsce. W roku 2013 roku
Dragados przejął pełną kontrolę nad ww. spółką i wycofał ją
z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Obecnie, tworząc konsorcjum wraz z „POL–AQUA”, startuje w największych przetargach krajowych i z sukcesem zdobywa nowe
projekty. Dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu,
polityce innowacji, badaniom i rozwojowi w kierunku zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne, Dragados buduje
polską infrastrukturę oraz promuje zastosowanie w branży nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” SA.,
należące od 2013 roku w całości do firmy Dragados i wchodzące w skład grupy ACS, to nowoczesna firma, zajmująca się
budownictwem inżynieryjnym, ogólnym, ekologicznym, drogowym i budową rurociągów przesyłowych. Realizuje kontrakty
polegające na wykonaniu kompletnego uzbrojenia podziemnego terenu. Prowadzi również prace z zakresu robót drogowych
dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych, centrów logistycznych. Spółka tworzy infrastrukturę terenów pod budowę
m.in. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych, telekomunikacyjnych. Inwestycje są prowadzone
przez 4 piony i profesjonalną kadrę inżyniersko-menadżerską.
1. Pion Inżynierii Środowiska
2. Pion Infrastruktury Komunikacyjnej
a) Dział Robót Drogowych
b) Dział Robót Mostowych
3. Pion budownictwa Energetycznego
4. Pion Budownictwa Ogólnego
Osoby, reprezentujące Wykonawcę w ramach realizowanej
inwestycji:
ARTUR KUTA - Dyrektor Kontraktu
ANDRZEJ PAWEŁEK - Kierownik Budowy
REALIZACJE DRAGADOS, POL-AQUA
w roku 2014
• Dokończenie „Budowy Obwodnicy miejscowości Szczuczyn
w ciągu trasy ekspresowej S- 61 od s-8 (Ostrów Mazowiecka)
– Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko
– Granica Państwa (Kowno) wraz z budową i przebudową nie-

zbędnej infrastruktury technicznej (8,0 km), wartość ok. 126
mln PLN
• Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od końca obwodnicy
Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego (22,0 km), wartość ok. 680 mln PLN
• Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku
Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław (13,8 km),
wartość ok. 310 mln PLN
• Budowa drogi ekspresowej S3 obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego (11,6 km), wartość ok. 290 mln PLN
• Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (16,4 km)
wartość ok. 350 mln PLN
• Modernizacja linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk
Port Północny, wartość ok. 330 mln PLN
• Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom
na terenie Lokalnego Centrum Sterowania Radom, wartość
ok. 110 mln PLN
• Modernizacja linii kolejowej nr 131 Radzionków – Tarnowskie
Góry, wartość ok. 40 mln PLN.
w roku 2013
• Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego („polder”)
Racibórz Dolny, wartość ok. 940 mln
• Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych linii kolejowej
Nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa, wartość ok. 600 mln
PLN
• Budowa obwodnicy miasta Leżajsk, II etap (3,6 km), wartość
ok. 85 mln PLN
• Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę
krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 (4,0 km), wartość
ok. 90 mln PLN.
w roku 2012
• Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej, wartość ok. 55
mln PLN
• Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra –
Szklarska Poręba Górna, wartość ok. 25 mln PLN
• Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy
- węzeł Wrocław (A1) odcinek 5 węzeł Sieradz Południe – węzeł Łask (33,6 km) wartość ok. 1 mld 400 mln PLN
• Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS
Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny
zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu
POIiŚ 7.1 – 9.1 „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na
odcinku Siedlce – Terespol, etap II, wartość ok. 530 mln PLN.
w roku 2011
• Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin –
Piaski, odcinek 3 (9,6 km) wartość ok. 475 mln PLN i odcinek
4 (13,2 km), wartość ok. 630 mln PLN
• Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy
– Łódź (A1), odcinek 6 węzeł Łask – węzeł Róża (9,1 km),
odcinek 7 węzeł Dobroń – węzeł Róża (3,3 km), wartość ok.
450 mln PLN
• Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 3 Wieruszów – Walichowny (13,1 km), wartość ok. 210 mln PLN
• Kompleksowa realizacja Inwestycji pn.: Budowa gazociągu
Świnoujście – Szczecin w systemie Generalnego Wykonawstwa (w tym wykonanie wszelkich Robót i uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie) dotycząca budowy gazociągu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą DN 800 Świnoujście – Szczecin
– gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 80 km, zlokalizowany w gminach: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stępnica
i Goleniów, wartość ok. 180 mln PLN.
w roku 2010
• Budowa autostrady A4, odcinek węzeł Wierzchosławice – węzeł Krzyż (13 km), wartość ok. 560 mln PLN.
• Budowa drogi ekspresowej S5 Gniezno – Poznań, odcinek
Gniezno – Czachurki (14,9 km), wartość ok. 540 mln PLN
w roku 2009
• Budowa autostrady A1, odcinek Piekary Śląskie – Maciejów
(20 km), wartość ok. 1 mld 240 mln PLN.
w roku 2007
• Budowa autostrady A4, odcinek Wielicka – Szarów (19,9 km),
wartość: 897 mln PLN.
w roku 2006
• Budowa drogi ekspresowej S1 – obwodnicy Skoczowa (5,5
km), wartość: 20 mln EUR.

OBWODNICA II ETAP Z LOTU PTAKA
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