
 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową 

peronu autobusowego w Zalesiu” 

 

W 2020 roku zostało zrealizowane zadanie pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R 

Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 388 508,28 zł.  

Udział wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniósł 596 500 

zł. 

Udział wydatków ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wyniósł  

1 594 685 zł. 

Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 2087R na całej jej długości znajdującej 

się w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu na terenie Gminy Krasiczyn.  

Początek odcinka drogi nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce znajduje się w km 0+000  

w m. Olszany, przebiega przez m. Zalesie, a koniec w km 7+040, jednakże zakres 

przebudowy zaprojektowano na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 28  w m. 

Prałkowce, na terenie Gminy Krasiczyn.  

 

Niniejszy projekt obejmował swym zakresem: 

- Budowę peronu autobusowego 

- Budowę chodnika z kostki betonowej 

- Budowę opaski chodnikowej 

- Przebudowę skrzyżowań 

- Budowę wyspowego przejścia dla pieszych  

- Wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni 

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni drogi 

- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 

- Ustawienie barier energochłonnych 

- Odwodnienie jezdni 

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów samochodowych przebudowano dwa 

skrzyżowania zwykłe na skrzyżowania skanalizowane. 

Pierwsze skrzyżowanie w km 0+000 z drogą powiatową nr 2088R Olszany – Rybotycze, 

drugie skrzyżowanie z drogą wewnętrzną gminną w km 2+321, ze względu na jej bardzo 

duży spadek podłużny w kierunku drogi powiatowej. 



Zaprojektowane wyspy zostały wykonane jako najazdowe (krawężnik wtopiony leżący  

z całkowitym wypełnieniem wysp kostką betonową kolorową grubości 8 cm na 10 cm 

podbudowie betonowej). 

 
 

Ze względu na wzmożony ruch pieszych w obrębie kościoła oraz świetlicy wiejskiej w m. 

Zalesie w km 2+342 wybudowano wyniesione przejście dla pieszych. Przejście zostało 

wykonane z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej. 

W obrębie peronu autobusowego wybudowano balustradę dla pieszych, ze względu na 

sąsiedztwo terenu o bardzo dużym spadku poprzecznym. 

W obrębie istniejących przepustów drogowych oraz w miejscach w których występuje 

wysoka skarpa w sąsiedztwie korony drogi dokonano montażu barier energochłonnych. 

 

 
 

 


