Gmina Stalowa Wola
informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.

„Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów
inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego
z projektowaną drogą za Z-5”
współfinansówanegó z Európejskiegó Funduszu Rózwóju Regiónalnegó w ramach Regiónalnegó
Prógramu Operacyjnegó Wójewództwa Pódkarpackiegó na lata 2007-2013, Os Priórytetówa 1
Kónkurencyjna i innówacyjna góspódarka, Działanie 1.4. Prómócja góspódarcza i aktywizacji
inwestycyjna regiónu, Schemat A.
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr UDA-RPPK.01.04.00-18-008/12-00
zawartą w dniu 13 września 2013 r. wynosi:

25 200 442,42 PLN w tym:
14 611 073,68 PLN – dofinansowanie z EFRR
10 589 368,74 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola
Okres realizacji: 19.10.2012 r. – 15.12.2014 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania
inwestorów lokowaniem swej działalności na terenie Stalowej Woli, a w konsekwencji napływ
nowego kapitału inwestycyjnego.
Zakres rzeczowy projektu – przedmiotem projektu było uzbrojenie i przygotowanie terenów
inwestycyjnych poprzez budowę drogi publicznej dojazdowej łączącej tereny inwestycyjne
zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ul. Grabskiego wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu wykonano następujące prace:
 budowę oraz odbudowę infrastruktury drogowej wraz z chodnikami, ścieżkami
rowerowymi, oświetleniem dróg, zatokami autobusowymi, zjazdami do przyległych
nieruchomości,
 budowę parkingów dla pojazdów osobowych, ciężarowych oraz rowerów,
 budowę kanalizacji deszczowej,
 budowę kanalizacji sanitarnej,
 budowę przepompowni ścieków sanitarnych. W tłoczni zastosowany został system
pomiaru, obsługi i monitoringu tłoczni tzw. Zintegrowany System monitoringu
i wizualizacji, który pozwala na realizację monitoringu on-line parametrów pracy
tłoczni,
 przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
 budowę kanału technologicznego i monitoringu,
 przebudowę napowietrzanej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Efekty realizacji projektu
Realizacja inwestycji zaspokaja potrzeby inwestorów szukających atrakcyjnych terenów do
prowadzenia działalności gospodarczej z sektora MŚP. W wyniku realizacji projektu zostało
udostępnionych 7 działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 24,27 ha. Wybudowano także
przepompownię ścieków sanitarnych, w której zastosowano Zintegrowany System

Monitoringu i Wizualizacji tłoczni pozwalający na realizację monitoringu on-line parametrów
pracy tłoczni.
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:











powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych 24,27 ha,
długość wybudowanych dróg wewnętrznych 0,81 km,
długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 2,08 km,
długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 2,13 km,
długość przebudowanej sieci wodociągowej 1,19 km,
długość wybudowanej sieci elektrycznej 1,65 km,
długość przebudowanej sieci gazowej 0,02 km,
liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 118 szt.,
liczba nowych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych 14 szt.,
parking dla rowerów.

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalówa Wóla
Referat Pózyskiwania Funduszy
ul. Wólnósci 9, pók. nr 6, 37
tel./fax (015) 643 34 43
www.stalowawola.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

