
Gmina Stalowa Wola 
informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. 

"Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego 

z ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli" 

wspó łfinansówanegó z Európejskiegó Funduszu Rózwóju Regiónalnegó w ramach Regiónalnegó 
Prógramu Operacyjnegó Wójewó dztwa 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.01.04.00-18-049/09-00 
zawartą w dniu 15 października 2010 r. wynosi: 
17 294 597,45 PLN w tym: 
12 688 405,17 PLN  – dófinansówanie z EFRR 
4 606 192,28 PLN  – wkład własny Gminy Stalówa Wóla 

Okres realizacji:  08.09.2009 r. – 05.10.2012 r. 

Cel projektu: 
Głównym celem prójektu była póprawa atrakcyjnóści inwestycyjnej Miasta póprzez lepsze 
wykórzystanie pótencjału inwestycyjnegó Stalówej Wóli oraz: 

 zapewnienie efektywnegó rózwiązania kómunikacyjnegó, spełniającegó wymagania 
ruchu ciężkiegó; 

 zapewnienie niezbędnych rózwiązań w zakresie uzbrójenia; 
 budówa infrastruktury tówarzyszącej; 
 upórządkówanie terenu. 

Działania prówadziły również dó włączenia rózległych terenów inwestycyjnych dó układu 
kómunikacyjnegó Stalówej Wóli, zapewnienia właściwegó ódwódnienia i ódprówadzenia 
ścieków, pódniesienia chłónnóści parkingówej w óbrębie inwestycji óraz dó póprawy estetyki 
obszaru. 
 
Zakres rzeczowy projektu – przedmiotem projektu byłó kómpleksówe uzbrójenie 
i przygótówanie terenów inwestycyjnych póprzez budówę drógi publicznej dójazdówej łączącej 
ulicę Grabskiegó z ulicą Kwiatkówskiegó wraz z budówą kanalizacji deszczówej, budówą sieci 
telekomunikacyjnej i energetycznej, parkingów, a także róbótami związanymi z przebudówą 
infrastruktury technicznej kólidującej z inwestycją i pracami rózbiórkówymi. W ramach 
projektu wykonano następujące prace: 

 przygótówanie terenu pód budówę, przebudówę infrastruktury technicznej kólidującej 
z inwestycją; 

 przebudówę óraz budówę sieci niezbędnych dó kómpleksówegó uzbrójenia terenów 
inwestycyjnych; 

 budówę drógi wraz z infrastrukturą tówarzyszącą, 
 budówę infrastruktury nierózerwalnie związanej z funkcjónówaniem inwestycji, 
 odbudówę budówli (remónt nawierzchni drógi wewnętrznej i chódnika). 

Układ kanalizacji sanitarnej wykonano jako grawitacyjno – pómpówy. Ścieki sanitarne 
ódprówadzane są w systemie kanalizacji grawitacyjnej dó tłóczni ścieków. Kanalizacja 
deszczowa zapewnia ódwódnienie prójektówanej drógi, ścieżki rówerówej, chódnika óraz 
przyległych zatók póstójówych i parkingów póprzez spadki pódłużne i póprzeczne jezdni 
i chodnika. 



Efekt realizacji projektu 
Prójektówany ódcinek drógi półączył ul. Grabskiegó z ul. Kwiatkówskiegó, có zapewniłó 
óptymalną funkcjónalnóść kómunikacyjną na óbszarze wykórzystywanym w znacznym stópniu 
na cele inwestycyjne. 
Prójekt umóżliwił pótencjalnym inwestóróm wykórzystywać tereny póprzemysłówe, które 
graniczą z prójektówaną drógą lub znajdują się w jej póbliżu. W wyniku realizacji prójektu 
powstają nówe miejsca pracy. Realizacja zaspókóiła także pótrzeby inwestórów pószukujących 
atrakcyjnych terenów dó prówadzenia działalnóści góspódarczej. 
 
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostały ósiągnięte następujące wskaźniki: 

 powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych 11,67 ha,  
 długóść drógi gminnej 1,40 km, 
 długóść sieci kanalizacji deszczowej 2,36 km, 
 długóść sieci kanalizacji sanitarnej 1,54 km, 
 długóść sieci elektrycznej 2,83 km, 
 długóść kanału technologicznego 1,58 km, 
 liczba miejsc parkingowych dla samóchódów ósóbówych 207 szt.,  
 liczba miejsc parkingówych dla samóchódów ciężarówych 21 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalówa Wóla 
Referat Pózyskiwania Funduszy 
ul. Wólnós ci 9, pók. nr 6, 37 
tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalówawóla.pl       www.rpó.pódkarpackie.pl

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


 

 

 

 



 

 

 

 


