Gmina Stalowa Wola
informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.:

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście
wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 7 „Spójność
wewnątrzregionalna” Działanie 7.1. Rewitalizacja miasta.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr UDA-RPPK.07.01.00-18-061/10-00 zawartą
w dniu 16 grudnia 2011 r. wynosi:
14 392 358,29 PLN, w tym:
7 211 237,08 – dofinansowanie z EFRR
148 708,03 – dofinansowanie z Budżetu Państwa
7 032 413,18 – wkład własny Gminy Stalowa Wola
Okres realizacji: 28.09.2010 r. – 31.10.2013 r.
Cel projektu:
Głównym celem projektu było kompleksowe rozwiązanie problemów obszaru Śródmieścia poprzez
zagospodarowanie terenu publicznego przy PSP Nr 3, zagospodarowanie terenów przyblokowych,
utworzenie Nowoczesnego Parku Edukacyjnego, renowację Parku Miejskiego (zagospodarowanie
pasażu deptakowego, inwentaryzacja zieleni parkowej – prace porządkowe, budowę placów zabaw
i boiska wielofunkcyjnego) oraz adaptację sali „Palmiarni” na cele konferencyjno – wystawowe. Cel ten
zostało osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych m.in.:
 uporządkowanie przestrzeni między blokowych,
 izolację zielenią od głównych ciągów komunikacyjnych,
 poprawę stanu budynku użyteczności publicznej – domu gościnnego Hutnik,
 poprawę bezpieczeństwa obszaru poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej,
 poprawę standardu zagospodarowania terenu,
 poprawa stanu zieleni,
 wzrost liczby urządzonych, dostępnych miejsc publicznych,
 budowę placów zabaw, parku edukacyjnego oraz boisk.
Zakres rzeczowy projektu:
Projekt obejmował cztery zadania, które miały na celu rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta
Stalowa Wola:
1. Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów Wyszyńskiego, Czarnieckiego oraz Żwirki i Wigury,
obejmująca:
 tereny przy PSP Nr 3,
 tereny przyblokowe w sąsiedztwie ulicy Staszica, Narutowicza, Popiełuszki i Wyszyńskiego,
 tereny przy ulicy Czarnieckiego i Wyszyńskiego,
 budowę Nowoczesnego Parku Edukacyjnego za kinem Ballada.
2. Renowacja Parku Miejskiego, obejmująca:
 zagospodarowanie pasażu deptakowego,
 zagospodarowanie zieleni parkowej,



budowę placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz boiska wielofunkcyjnego.

3. Poprawa estetyki i funkcjonowania terenów w rejonie ulicy Skoczyńskiego obejmująca
zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki i ul. ks. Skoczyńskiego,
obejmująca:
 wykonanie ciągu pieszo – jezdnego,
 wykonanie jezdni manewrowych,
 wykonanie dojazdów do poszczególnych budynków,
 wykonanie zjazdów i korekt wlotów,
 budowa miejsc parkingowych.
4. Adaptacja części domu gościnnego Hutnik na cele konferencyjno – wystawowe, obejmująca:
 podniesienie terenu przy wejściu głównym,
 wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz montaż podnośnika,
 zmiana funkcji lobby hotelowego,
 dostosowanie klatki schodowej do przepisów przeciwpożarowych,
 odtworzenie dawnej antresoli na piętrze,
 wyposażenie sali konferencyjno – wystawienniczej i holu głównego w instalację wentylacji
mechanicznej z klimatyzacji.
Efekty realizacji projektu:
Przedmiotowy projekt poprzez zagospodarowanie obszarów przyblokowych w rejonie budynków
wielorodzinnych umożliwił poprawę estetyki, funkcjonalności oraz użyteczności terenu Śródmieścia.
Modernizacja i budowa ciągów komunikacyjnych i parkingów wpłynęła na poprawę układu
przestrzennego – funkcjonalnego miasta, wzmocniła jego estetykę, poprawiła układ komunikacyjny
obszaru, zwiększając dostęp do zabytkowych i cennych turystycznie terenów Stalowej Woli. Budowa
placów zabaw, boisk czy parku edukacyjnego dostarczyła nie tylko najmłodszym mieszkańcom
atrakcyjnego miejsca nauki i zabawy, ale także zahamowała rozwój patologii społecznych, takich jak
alkoholizm, przemoc, uzależnienia (poprzez zaoferowanie aktywnej formy spędzania czasu).
Wprowadzenie oświetlenia oraz elementów monitoringu wzmocniła bezpieczeństwo mieszkańców
i przeciwdziała aktom wandalizmu mienia publicznego. Renowacja Parku Miejskiego oraz budowa
centrum konferencyjno – wystawowego nie tylko wzmocniły atrakcyjność turystyczną miasta, ale także
udostępniły mieszkańcom obszaru wysokiej jakości usługi kulturalne i rekreacyjno – sportowe.
Ogólna, duża poprawa infrastruktury miasta oddziałuje na wzrost jakości życia mieszkańców obszaru,
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Stalowej Woli oraz poprawę warunków
funkcjonowania podmiotów gospodarczych obszaru.
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:






liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt. (osiedle Śródmieście),
powierzchnia zrewitalizowanych obszarów: 8,14 ha,
liczba obiektów poddanych renowacji/adaptacji: 1 szt. (Dom Gościnny Hutnik – powierzchnia
poddana adaptacji i renowacji wynosi 461,48 m2),
liczba zakupionych systemów monitoringu w miejscach publicznych – 2 szt.

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.rpo.podkarpackie.pl

