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Druk:
Wydawnictwo Papirus
Adres: ul. Spytka 11, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 45 41

Przewodnik po Urzędzie
Centrala  ...................................... 16-624-87-00
Kasa.........................16/ 624-87-57 (7.30 - 14.30)
Podatki  ...................................... 16/ 624-87- 60
Księgowość podatkowa.................16/ 624-87-58
Dowody osobiste  .................. 16/ 624-87-39, 84
Działalność gospodarcza...............16/ 624-87-37
Meldunki:................................16/ 624-87-35-36
Dodatki mieszkaniowe.............16/ 624-87-32-33
Akty urodzenia........................16/ 624- 87-41-68
Akty zgonu ............................. 16/ 624-87-42-68
Akty małżeństwa   ........................16/ 624-87-06
Straż Miejska .............................. alarmowy 986,  
                                                              16/ 624-87-50

 OBWODNICA
Trasa o długości 11,3 km

Pięć zjazdów do centrum

10 km dróg dojazdowych



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

  NR 13/2012 �22.03.2010 Obwodnica Jarosławia 19.12.2012

Andrzej Wyczawski
(burmistrz Jarosławia)

Doczekaliśmy dnia, w którym odetchnęliśmy z ulgą. Droga obwodowa o dłu-
gości ponad 11 km, z rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturą, została odda-
na do użytku. Dwa pasy okalające miasto od strony północnej stworzyły nowy 
układ komunikacyjny, który pozwoli również na zmianę ruchu w centrum. 
Stworzy możliwości urządzenia nowych parkingów czy ścieżek rowerowych 
i  sprawi, że Jarosław stanie się bardziej przyjazny dla inwestorów. 

Wszyscy wiemy, jak wyglądało miasto w godzinach szczytu i jak trudno było 
przez nie przejechać. Dziś możemy szybciej i bezpieczniej poruszać się po Ja-
rosławiu, a mieszkańcy kamienic przy głównych ulicach, moga spać spokoj-
niej, bo zmniejszy się nie tylko natężenie hałasu, ale przede wszystkim emisja 
zanieczyszczeń. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zasługa wielu osób, które w ostatnich dwu-
dziestu latach podejmowały w tej kwestii istotne decyzje. Dla mnie osobiście 
jest to ogromny zaszczyt, że od początku, a więc od 1992 roku, jako urzęd-
nik samorządowy, radny miejski, później radny powiatowy, a od sześciu lat 
jako Burmistrz Miasta, mogłem uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach 
związanych z budową obwodnicy. Było to ogromne przedsięwzięcie zarówno 
dla nas, samorządowców, jak i dla parlamentarzystów kolejnych kadencji, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wielu instytucji, a także dla 
samego wykonawcy. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 

Szanowni Państwo
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Podczas uroczystości burmistrz Andrzej Wyczawski po-
dziękował wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w 

powstanie tak ważnej dla miasta inwestycji. Wcześniej 
oddawaną do użytku obwodnicę odwiedził minister trans-
portu Sławomir Nowak. - Wszyscy cieszymy się z oddania 
obwodnicy. To sukces mnóstwa osób, które przez wie-
le lat na niego pracowały - mówił minister. Kolejna część 
oficjalnego otwarcia odbyła się w Sali Koncertowej Szkoły 
Muzycznej. Tam burmistrz Andrzej Wyczawski przedstawił 
historię powstania obwodnicy Jarosławia, od pierwszych 

koncepcji przestrzennych do podpisania umowy z jej wy-
konawcą. Głos zabrali również Wiesław Sowa, zastępca 
dyrektora rzeszowskiego oddziału GDDKiA oraz Piotr Pła-
wecki, dyrektor Kontraktu Budowa Obwodnicy Jarosławia 
w firmie Eurovia Polska S.A., którzy zaprezentowali szcze-
gółowy opis inwestycji, parametry drogi oraz charaktery-
stykę poszczególnych etapów budowy. Ponadto w tym 
dniu osobom, które zasłużyły się w procesie przygotowania 
i realizacji inwestycji wręczone zostały odznaki „Za zasługi 
dla Miasta Jarosławia". Odznaczenia wręczył Jarosław Pa-
gacz, przewodniczący Rady Miasta Jarosławia. Dodatkowo 
burmistrz Wyczawski wręczył okolicznościowe grawertony 
jako formę podziękowania za aktywność oraz włożoną pra-
cę w  powstanie inwestycji. 
Bardzo duży ruch tranzytowy i lokalny, sięgający 17 tys. 
pojazdów na dobę, od lat powodował, paraliż komunika-
cyjny miasta. Obwodnica pozwoli na przeniesienie ruchu 
tranzytowego z centrum miasta poza tereny zabudowane 
a to w sposób radykalny zmniejszy uciążliwe oddziaływanie 
istniejącej drogi na otoczenie miasta, w tym na zabudowę 
mieszkaniową w centrum Jarosławia, zmniejszy hałas, za-
nieczyszczenie powietrza i drgania.
Obwodnica naszego miasta ma 11,3 km. Jej budowa rozpo-
częła się w marcu 2010 r. Głównym wykonawcą była firma 
Eurovia. Budowa kosztowała 431,5 mln złotych, została do-
finansowana z funduszy unijnych kwotą 178 mln złotych. 
W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe o łącznej 
długości 10 km oraz 4 bezkolizyjne węzły drogowe. Począ-
tek obwodnicy znajduje się w miejscowości Tywonia, dalej 
droga przebiega nowym śladem przez miasto Jarosław oraz 
miejscowości Munina i Tuczempy, a następnie łączy się po-
nownie z istniejącą DK4.
Osoby, którym przyznano złotą odznakę „Za Zasługi dla 
Miasta Jarosławia":
Sławomir Nowak - Minister Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, Cezary Grabarczyk - Wicemarszałek 

Jarosław odetchnie. Ma wreszcie wyczeki-
waną od lat obwodnicę. Jej oficjalne otwar-
cie miało miejsce 19 grudnia. Wstęgę prze-
cinano na drodze dojazdowej, bo z ponad 
11-kilometrowej trasy kierowcy mogli korzy-
stać już dzień wcześniej. 

OTWARCIE

Przed oficjalnym otwarciem obwodnicy obecnych przywitał A. Wyczawski.

Symboliczne przecięcie wstęgi. FOT.M.POLITA(2)
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Sejmu RP, Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu RP, To-
masz Kulesza - Poseł na Sejm RP, Wiesław Kaczor - Dyrektor 
Oddziału w Rzeszowie GDDKiA.
Okolicznościowe grawertony wręczone zostały:
Małgorzacie Chomycz-Śmigielskiej Wojewodzie Podkarpa-

ckiej, Mirosławowi Karapycie Marszałkowi Województwa 
Podkarpackiego, Zbigniewowi Rynasiewiczowi Posłowi na 
Sejm RP, Elżbiecie Bieńkowskiej - Ministrowi Rozwoju Re-
gionalnego, Iwonie Wendel Wiceminister Rozwoju Regio-
nalnego, Michałowi Ziętarze Dyrektorowi Departamentu 
Programów Ponadregionalnych, Jerzemu Batyckiemu Sta-
roście Powiatu Jarosławskiemu, Stanisławowi Misiągowi 
Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia, Józefowi Szkole Wi-
cestaroście Powiatu Jarosławskiemu, Jarosławowi Pagaczo-
wi Przewodniczącemu Rady Miasta Jarosławia, Leszkowi 
Szczybyle Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarosławskiego, 
Janowi Gilowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta 
Jarosławia, Andrzejowi Surowcowi Archiprezbiterowi ja-
rosławskiemu, Marianowi Januszowi Przewodniczącemu 
Rady Miasta Jarosławia IV kadencji, Januszowi Szkodnemu 
Przewodniczącemu Rady Miasta Jarosławia III i V kadencji, 
Romanowi Kałamarzowi Wójtowi Gminy Jarosław, Andrze-
jowi Ćwierzowi Posłowi Na Sejm RP  V i VI kadencji, Wiesła-
wowi Sowie Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Przygotowa-
nia Inwestycji GDDKiA o. Rzeszów, Władysławowi Kowalowi 
Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Realizacji Inwestycji GD-

OBWODNICY

FOT.ARCHIWUM GDDKiA

FOT.W.CWYNAR(3)

Minister Sławomir Nowak odbiera odznakę.
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DKiA o. Rzeszów, Janowi Boguszowi Naczelnikowi Wydzia-
łu Nieruchomości GDDKiA o. Rzeszów, Robertowi Klocowi 
Kierownikowi Zespołu Wydziału Nieruchomości GDDKiA o. 
Rzeszów, Jerzemu Lechwackiemu Kierownikowi Rejonu Ja-
rosław GDDKiA o. Rzeszów, Maciejowi Berlińskiemu Dyrek-
torowi Departamentu Projektów Infrastrukturalnych Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marii Tokarskiej 
Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkiego, Arkadiuszowi Kierkowiczowi 
Wiceprezesowi Zarządu Eurovia Polska S.A., Przemysławo-
wi Skoniecznemu Wiceprezesowi Zarządu Eurovia Polska 
S.A., Nicolasowi Depret Członkowi Zarządu Eurovia Polska 
S.A., Piotrowi Pławeckiemu Dyrektorowi Kontraktu Eurovia 
Polska S.A., Andrzejowi Gruszce Dyrektorowi Oddziału Ma-
łopolska Eurovia Polska S.A., Krzysztofowi Szczepanikowi 
Kierownikowi Budowy Eurovia Polska S.A., Dorocie Grześ 
Kierownikowi Działu Technicznego Eurovia Polska S.A., Pio-
trowi Mice Dyrektorowi Działu Budownictwa Inżynierskie-
go Warbud S.A., Rafałowi Włodyce Kierownikowi Budowy 
Warbud S.A., Zenonowi Kozdrowickiemu Zastępcy Dyrek-
tora ds. Produkcji Warbud S.A., Bartłomiejowi Potocznemu 
Prezesowi Zarządu Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowo-Mostowych S.A., Tadeuszowi Słowakiewiczowi In-
żynierowi Kontraktu, Marcinowi Prażmowskiemu Kierowni-
kowi Projektu, Mariuszowi Montusiewiczowi Kierownikowi 
Projektu, Robertowi Aksamitowi, Piotrowi Miąso, Mariuszo-
wi Krajnikowi, Joannie Sowie, Markowi Bajdakowi Naczel-
nikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Jarosławia, Jerzemu Śliwie Naczelnikowi 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków 
Urzędu Miasta Jarosławia, Zbigniewowi Piskorzowi Naczel-
nikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta Jarosławia, Zbigniewowi Groszkowi, 

OTWARCIE
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Stanisławie Mierzwie, Halinie Węgrzynowskiej, Tadeuszowi 
Chrzanowi, Jackowi Stańdzie, Tadeuszowi Pijarowskiemu, 
Marianowi Muzyczce, Mieczysławowi Gomułczakowi.

Monika Polita

OBWODNICY



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

  NR 13/2012 �22.03.2010 Obwodnica Jarosławia 19.12.2012

OTWARCIE
Pierwsza oficjalna koncepcja progra-

mowo-przestrzenna jarosławskiej 
drogi obwodowej zrodziła się 20 lat 
temu - w październiku 1992 r., gdy go-
spodarzem miasta był śp. Stanisław Haj-
nus.  Zaplanowana obwodnica przebie-
gać miała północną stroną miasta. Ten 
wariant był trudniejszy do wykonania 
pod względem technicznym, ale prze-
biegał po nieużytkach i terenach mało 
zabudowanych. 
Do aktualizacji koncepcji programowo-
przestrzennej powrócił kolejny burmistrz 
śp. Jerzy Matusz. Prace nad nią rozpo-
czął wiele miesięcy przed śmiercią. Jego 
kadencję przerwał tragiczny wypadek w 
lipcu 1999 r. Zaktualizowana koncepcja, 
dostosowana do aktualnych przepisów 
została przyjęta w październiku 1999 r. 
Po śmierci Jerzego Matusza sprawy ob-
wodnicy prowadził kolejny gospodarz 
miasta, dziś wiceprzewodniczący Rady 

Prace postępowały bardzo szybko. W li-
stopadzie zostały opracowane materia-
ły do wniosku o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu na „Budowę drogi obwodowej 
miasta Jarosławia w miejscu drogi kra-
jowej Nr 4 Jędrzychowice-Korczowa”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie, już 
27 listopada tego samego roku, złożyła 
do Burmistrza Miasta Jarosławia wspo-
mniany wniosek. Na etapie postępowa-
nia administracyjnego powiadomiono 
około dwóch tysięcy osób, będących 
stronami postępowania. 
Sto trzydzieści stron odpowiedziało na 
zaproszenie i 31 stycznia 2001 r. - z ini-
cjatywy GDDKiA O/Rzeszów, w Urzędzie 
Miasta Jarosławia odbyło się spotkanie, 
po którym dokonano niezbędnych ko-
rekt w planowanej trasie przebiegu ob-
wodowej.

KALENDARIUM
Burmistrz 
Stanisław Hajnus 
(lata 1990-1994). 

Burmistrz 
Jerzy Matusz 
(lata 1994-1999). 

Burmistrz
Jan Gilowski
(lata 1999-2002). 

Burmistrz 
Janusz Dąbrowski 
(lata 2002 - 2006). 

Burmistrz 
Andrzej Wyczawski 
(od 2006 do dziś). 
ODDANIE 
OBWODNICY.

Miasta, Jan Gilowski. 
Pięć miesięcy później, 3 marca 2000 r. 
koncepcja programowo-przestrzenna 
drogi obwodowej została zatwierdzona 
przez Komisję Oceny Przedsięwzięć In-
westycyjnych (KOPI) przy Generalnym 
Dyrektorze Dróg Publicznych. Natych-
miast zespół fachowców przystąpił do 
opracowywania „Studium Techniczno-
Ekonomicznego możliwości przebiegu 
odcinka obwodowej miasta Jarosławia 
w rejonie rzeki San”. Zakończone we 
wrześniu prace,  24 października 2000 r. 
zatwierdziła ta sama Komisja Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 

W czerwcu 2001 r. opracowana została 
kolejna koncepcja, w której koniecz-
nością stało się połączenie obwodnicy 
w rejonie Zakładu Uzdatniania Wody 
w miejscowości Munina z drogą krajo-
wą nr 4 na wysokości ul. Morawskiej, 
a więc w sąsiedztwie huty szkła Owens 
Illinois. 
4 grudnia 2001 r. - Przewodniczący Za-
rządu Miasta, Burmistrz Jan Gilowski, 
złożył Zarządowi Powiatu propozycję 
współpracy w sprawie przygotowania 
do realizacji inwestycji łącznika. Prace 
nad łącznikiem i obwodnicą przebiegały 
równolegle. 30 grudnia 2003 r. z upo-

Jedno z wielu spotkań roboczych - 2001 r. 
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ważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia 
Janusza Dąbrowskiego, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Przestrzennej, Ochro-
ny Środowiska i Przyrody Jerzy Śliwa, 
wydał decyzję  o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu  dla obwo-
dowej Jarosławia. To pozwoliło dyrekto-
rowi rzeszowskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji, Władysławowi Kowalowi na 
przeprowadzenie przetargu  nieograni-
czonego i zawarcie we wrześniu 2004  r. 
umowy na opracowanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczego obwodo-
wej. W ślad za tym, 22 października 
2004 r. Gmina Miejska Jarosław, podpi-
sała porozumienie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział 

Porozumienie pomiędzy inwestorem, 
czyli Generalną Dyrekcją, a Gminą Miej-
ską nie rozwiązało kwestii przekazania 
i sprzedaży nieruchomości przeznaczo-
nych pod obwodnicę. Przebieg drogi 
zaplanowany przez tereny trzech gmin: 
Gminy Pawłosiów, miasta Jarosławia i 
Gminy wiejskiej Jarosław, wymagał wie-
lu spotkań, rozmów i uzgodnień zado-
walających wszystkie strony. 
Wynikiem tych prac było porozumienie, 
podpisanie 12 stycznia 2005 r. pomię-
dzy burmistrzem Jarosławia oraz wój-
tem Gminy Pawłosiów Haliną Węgrzy-
nowską w sprawie współdziałania w 
przygotowaniu inwestycji do realizacji. 
Obejmowało m.in. pomoc w pozyskaniu 

ja Tadeusza Mazurkiewicza Senat RP 
uchwalił poprawkę do budżetu, w której 
przyznał 5 mln zł na wykup nieruchomo-
ści pod obwodnicę. 
Kolejna data, ważna dla miasta i regio-
nu, to 20 grudnia 2006 r. W tym dniu 
inwestycja ujęta została w Programie 
Operacyjnym Rozwoju Polski Wschod-
niej na lata 2007-2013. 
Decyzja ta dała następnemu burmi-
strzowi Andrzejowi Wyczawskiemu zie-
lone światło. Ale postawiła przed nim 
i pracownikami Urzędu Miasta wiele 
nowych zadań związanych ze sprawnym 
wykupem nieruchomości pod obwodni-
cę, ale także z doprowadzeniem do rea-
lizacji łącznika. 

KALENDARIUM

terenów pod budowę zlokalizowanych 
na terenie Gminy, a także  wnioskowa-
nie do Rady Gminy o nieodpłatne prze-
kazanie pod inwestycję terenów stano-
wiących jej własność.
W tym samym dniu podobne porozu-
mienie zostało zawarte z Wójtem Gminy 
Wiejskiej Jarosław Romanem Kałama-
rzem.
Tymczasem w Parlamencie toczyły się 
dyskusje nad finansowaniem jarosław-
skiej inwestycji. W styczniu 2006 r. dzię-
ki staraniom senatora RP śp. Andrze-

realizacji obwodnicy wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i 
urządzeniami budowlanymi.
Dwa dni później, 24 października - Komi-
sja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
ostatecznie zatwierdziła trasę przebiegu 
drogi obwodowej. 

Efekt zaangażowania i prac wielu osób 
był widoczny już na początku roku. 19 
stycznia 2007 r. burmistrz A. Wyczaw-
ski podpisał porozumienie z Zarządem 
Powiatu Jarosławskiego, który repre-
zentowali: starosta Tadeusz Chrzan 
i wicestarosta Jacek Stańda oraz z Gmi-
ną Jarosław reprezentowaną przez Wój-
ta Romana Kałamarza, porozumienie 
w sprawie współdziałania w przygoto-
waniu realizacji łącznika. Powiat zgodził 
się na pełnienie funkcji inwestora, zaś 
miasto zobowiązało się do sfinansowa-

Marzec 2010 r. Rzeszów. Siedziba GDDKiA  - podpisanie umowy na budowę obwodnicy. 

Na lewo dyr. GDDKiA W. Kaczor.
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w Rzeszowie - re-
p r e z e n t o w a n ą 
przez dyrektora 
Władysława Ko-
wala i jego za-
stępcę Wiesława 
Kaczora, w spra-
wie wspólnego 
przygotowania do 
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nia budowy 472 m drogi. Na co w osta-
teczności wydało prawie 8 mln zł. 
Pierwszy rok kadencji A. Wyczawskiego 
rozpoczął się od szeregu spotkań zwią-
zanych z wykupem nieruchomości pod 
budowę drogi obwodowej. 
Znaczny przełom w trudnych negocja-
cjach z właścicielami nieruchomości 
przyniosła uchwała Rady Miasta Jaro-
sławia z 2 kwietnia 2007 r. w sprawie 
nabywania przez miasto nieruchomości 
lub ich części położonych w Jarosławiu, 
tzw. resztówek. 
19 lipca 2007 r. działki wykupione 
przez inwestora pod budowę obwodo-
wej zostały przekazane Fundacji Rze-
szowskiego Ośrodka Archeologicznego 
w Rzeszowie w celu wykonania badań 
archeologicznych. 
Kolejne miesiące to szereg spotkań, 
zarówno w Generalnej Dyrekcji, jak 
również w Urzędzie Miasta Jarosławia. 
Spotkań informacyjnych, roboczych, 
wynikiem których były na przykład po-
zytywne zmiany w koncepcji progra-
mowej obwodnicy. Znalazł się w niej 
dodatkowy przejazd drogowy nad ul. 
Zwierzyniecką, a także dwupoziomo-
wy węzeł drogowy na przecięciu tras 
projektowanej obwodnicy i drogi wo-
jewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec. We-
dług tego wariantu na ulicy Zamkowej 
miało powstać rondo, zaś przebieg ob-
wodnicy zaplanowano górą. 

Przez cały czas równolegle trwały pra-
ce nad łącznikiem. 4 lipca 2008 r., bur-
mistrz Wyczawski podpisał porozumie-
nie w sprawie wspólnej realizacji węzła 
drogowego S-5 w miejscowości Munina 
wraz z łącznikiem drogowym na przedłu-
żeniu drogi powiatowej w Jarosławiu. 
Partnerami porozumienia był Powiat  Ja-
rosławski reprezentowany przez starostę 
Tadeusza Chrzana i wicestarostę Jacka  
Stańdę oraz GDKKiA  Oddział  w Rze-
szowie reprezentowana przez dyrektora 
Wiesława  Kaczora i zastępcę dyrektora 

Wiesława Sowę.
19 grudnia 2008 r. - do Wojewody Pod-
karpackiego wpłynął z Oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie wniosek o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogi obwodowej 
miasta Jarosławia. 
Wojewoda Podkarpacki wydał pozwo-
lenie na budowę obwodnicy wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną, bu-
dowlami i urządzeniami budowlanymi 
19 czerwca 2009 r. 
To pozwoliło na kontynuowanie, wszczę-
tej 30 marca 2009 r., procedury prze-
targowej. 20 sierpnia 2009 r. - Oddział 
Generalnej Dyrekcji zaprosił do złożenia 
ofert cenowych 10 Wykonawców (spo-
śród 16 zgłoszonych), którzy w I etapie 
postępowania przetargowego spełnili 
wszystkie warunki i otrzymali najwięk-
szą ilość punktów. Do złożenia ofert za-
proszone zostały firmy wykonawcze re-
prezentujące Polskę, Czechy, Portugalię, 
Hiszpanię, Niemcy i Słowację. 
24 września 2009 r. - Minister Infrastruk-
tury wydał decyzję utrzymującą w mocy 
decyzję Wojewody Podkarpackiego ze-
zwalającą na realizację inwestycji.
6 listopada 2009 r. - w rzeszowskim 
oddziale Generalnej Dyrekcji nastąpiło 
otwarcie ofert zawierających kwoty, za 
jakie Wykonawcy zobowiązali się wy-
konać inwestycję. Z dziesięciu zapro-

KALENDARIUM

Burmistrz A. Wyczawski często wizytował budowę. Na zdjęciu z dyr. kontraktu Eurovia Piotrem Pławeckim.
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szonych firm ostatecznie oferty złożyło 
5 firm i konsorcjów. Najtańsza oferta 
wyniosła 370 mln 68 tys. 541 zł 55 gr 
brutto, zaś najdroższa 413 mln 847 tys. 
123 zł 37 gr. 
10 grudnia 2009 r. - w Oddziale GDDKiA 
w Rzeszowie wybrano najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Konsorcjum firm 
z Liderem, firmą EUROVIA POLSKA S.A. 
oraz Partnerami: firmą WARBUD S.A., 
EUROVIA VERKEHRSBAU UNION GMBH 

KALENDARIUM
z Niemiec, EUROVIA CS, A.S. z Czech, 
WAKOZ Sp. z o.o. i Jarosławskim Przed-
siębiorstwem Robót Drogowo-Mosto-
wych S.A. 
28 stycznia 2010 r. pozytywnie zakończy-
ła się kontrola postępowania przetargo-
wego prowadzona przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
8 lutego 2010 r. w siedzibie GDDKiA 
O/Rzeszów odbyło się uroczyste podpi-
sane umowy z wykonawcą obwodnicy, 

Koszt Miasta: 
7 mln 900 tys. 993 zł 

długość drogi  472 mŁĄCZNIK 
Droga powiatowa wy-
budowana z budżetu 
miejskiego i funduszy 
UE, łączy obwodnicę 
z ulicą 3 Maja oraz Mo-
rawską. 

Koszt  budowy to 11 mln 551 tys. 974 zł, w tym 
z budżetu miasta 7 mln 900 tys. 993 zł, Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pod-

karpackiego 3 mln 650 tys. 981 zł,

ŁĄCZNIK

ŁĄCZNIK

tj. polsko-niemieckim konsorcjum firm, 
z Liderem Eurovia Polska S.A. na czele 
- w obecności ministra infrastruktury 
Cezarego Grabarczyka, szefa sejmowej 
komisji infrastruktury Zbigniewa Ryna-
siewicza, wojewody Mirosława Karapy-
ty, dyrektora GDDKiA Wiesława Kaczora, 
posła Tomasza Kuleszy oraz Burmistrza 
Miasta Jarosławia.
22 marca 2010 r. - uroczystą sesją Rady 
Miasta oraz wbiciem łopat w miejscu 
przyszłej obwodnicy, rozpoczęto budo-
wę tej wyczekiwanej od lat inwestycji. 
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OBWODNICA JAROSŁAWIA  

- na zielono zaznaczona 

trasa drogi E4,

- na niebiesko zaznaczony 

łącznik między obwodnicą 

i drogą E4,

- na czerwono zaznaczo-

na trasa drogi obwodowej 

wraz z węzłami komunika-

cyjnymi.
źródło: GDDKiA

Obwodnica pochłonęła: 

654 działek

62,58 hektarów ziemi

23 nieruchomości

FOT.W.CWYNAR
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OBWODNICA:

Siedem wiaduktów 

Trzy wiadukty kolejowe 

Trzy mosty 

Cztery przejazdy 
gospodarcze 

10 km dróg dojazdowych

97 km wzmocnień 
gruntów 


