
 
 

„Przebudowa boiska sportowego na terenie MOSiR w Stalowej Woli” 
 

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015. 

 
Całkowita wartość inwestycji, zgodnie z umową Nr 2015/0048/3089/SubA/DIS/R zawartą w dniu 
27 lipca 2015 roku wynosi: 
2 846 681,75 PLN, w tym: 
1 000 000,00 PLN - kwota dofinansowania ze środków FRKF 
1 846 681,75 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola 

 
Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2015 r. – 2016 r. 

Cel projektu: 
Głównym celem prezentowanego projektu było zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie 
tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży. Inwestycja przyczynia się także do popularyzacji dyscyplin lekkoatletycznych oraz gier 
zespołowych m.in. piłki nożnej w mieście i regionie. 

Zakres rzeczowy: 
Przedmiotem przedsięwzięcia była modernizacja i przebudowa istniejącego boiska żużlowego, 
które stanowi część obiektu jakim jest zespół boisk sportowych oraz stadion piłkarski Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

 przebudowę boiska sportowego o nawierzchni żużlowej na boisko sportowe o nawierzchni 
z trawy syntetycznej (pole gry 66,0 m x 100,00 m), 

 budowę odwodnienia terenu boiska wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kolektora 
kanalizacji deszczowej, 

 budowę ogrodzenia boiska wraz z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi, 

 budowę oświetlenia boiska w systemie panelowym wraz z bramą wjazdową i furtką 
wejściową. 

Efekt realizacji przedsięwzięcia: 
Realizacja inwestycji objętej projektem oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyniają się do 
poprawy warunków funkcjonalno - użytkowych obiektu. Wzrośnie jakość prowadzonych zajęć 
treningowych. Istnieje możliwość poszerzenia oferty treningowej w zakresie wiodących dyscyplin 
sportowych takich jak piłka nożna i lekkoatletyka. Zakłada się również zwiększenie udziału dzieci 
i młodzieży w zajęciach sportowych prowadzonych przez Zakładowy Klub Sportowy "Stal" oraz 
Katolicki Klub Sportowy "Victoria". Dzięki temu poszerzy się zasięg oddziaływania sportu oraz 
częstotliwość wydarzeń i imprez sportowych na zmodernizowanym obiekcie. 

Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowa Wola 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolności 9, pok. nr 6, 37 
tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalowawola.pl         www.msport.gov.pl

http://www.stalowawola.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 


