
Gmina Stalowa Wola 
informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. 

„Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Stalowa 

Wola poprzez przebudowę ul. Brandwickiej na odcinku 
od skrzyżowania z Trasą Podskarpową do skrzyżowania 

z ul. Sandomierską” 

wspó łfinansówanegó z Európejskiegó Funduszu Rózwóju Regiónalnegó w ramach Regiónalnegó 
Prógramu Operacyjnegó Wójewó dztwa Pódkarpackiegó na lata 2007-2013, Os  Priórytetówa 2 
Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1. Infrastruktura kómunikacyjna, Schemat C. 

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr UDA-RPPK.02.01.00-18-095/010-00 
zawartą w dniu 15 września 2010 r. wynosi: 
3 056 727,46 PLN w tym: 
1 665 959,27 PLN – dófinansówanie z EFRR i BP 
1 390 768,19 PLN – wkład własny Gminy Stalówa Wóla 

Okres realizacji: 09.04.2010 r. – 30.09.2011 r. 

Cel projektu 
Głó wnym celem prójektu byłó óz ywienie spółeczne i góspódarcze miasta, jak ró wniez  
upórządkówanie układu kómunikacyjnegó óraz wzróst bezpieczen stwa ruchu drógówegó. 
Dódatkówó zamysłem prójektu byłó ró wniez  skómunikówanie częs ci usługówó –handlówó –
mieszkaniówej z drógami wyz szegó rzędu, póprawa warunkó w, bezpieczen stwa i płynnós ci ruchu 
drógówegó óraz skró cenie czasu w przewózach pasaz erskich i tówarówych, póprawa warunkó w 
s ródówiska naturalnegó póprzez całkówite ódprówadzenie wó d dó kanalizacji deszczówej, 
pódniesienie atrakcyjnós ci miasta i regiónu dla mieszkan có w i przyjezdnych. 

Zakres rzeczowy projektu 
Przedmiótem prójektu była przebudówa ulicy Brandwickiej (drógi gminnej nr 101094R) 
w ósiedlu Rózwadó w w Stalówej Wóli na ódcinku ód km 00+000 dó km 00+616,1 ó długós ci 616,1 
m. W ramach przedmiótówej inwestycji wykónanó następujące prace: pószerzónó jezdnię dó 7 m 
w kónsekwencji czegó pówstały dwa pasy ruchu kaz dy pó 3,5 m, półóz ónó nówą nawierzchnię 
asfaltówą, przebudówanó wlóty ulic dóchódzących z nawierzchni częs ciówó utwardzónych na 
nawierzchnie z kóstki betónówej (ul. Szewska, ul. Grunwaldzka, ul. Mieszka I, ul. B. Kóchana, ul. 
Ró z ana, ul. Siedliska,). Pónadtó wykónanó przebudówę skrzyz ówan  z tymi ulicami. W ciągu drógi 
zóstał wybudówany óbustrónny ciąg pieszó-rówerówy ó szerókós ci 2,5 m, ós wietlenie wzdłuz  
lewej krawędzi jezdni óraz kanalizacja teletechniczna. Dódatkówó wybudówanó zatókę 
autóbusówą i wyniesiónó przejs cie dla pieszych. Wódy ópadówe z pówierzchni drógi zóstały 
ódprówadzóne dó szczelnegó systemu kanalizacji deszczówej. 

Efekty realizacji projektu 
W wyniku przeprówadzónych prac zóstał ósiągnięty cel głó wny, któ rym jest óz ywienie spółeczne 
i góspódarcze miasta, jak ró wniez  upórządkówanie układu kómunikacyjnegó óraz wzróst 
bezpieczen stwa ruchu drógówegó. W wyniku realizacji przedmiótówegó prójektu zóstały 
ósiągnięte następujące wskaz niki: 

 długós c  przebudówanej drógi 0,62 km, 
 długós c  wybudówanej kanalizacji deszczówej 0,62 km, 
 pówierzchnia terenó w inwestycyjnych, któ re uzyskały lepszą dóstępnós c  1,4 ha. 

 

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/


 

 

 

 



 


