
Gmina Stalowa Wola 
informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. 

„Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty 
Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego 
poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego 
i odcinka ul. Bojanowskiej” 

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.02.01.00-18-149/08-00 zawartą 
w dniu 9 czerwca 2009 r. wynosi: 
8 804 422,60 PLN w tym: 
3 734 166,54 PLN  – dofinansowanie z EFRR 
5 070 256,06 PLN  – wkład własny Gminy Stalowa Wola 

Okres realizacji:  19.06.2008 r. – 30.07.2010 r. 

Cel projektu 
Celem projektu było ożywienie społeczne i gospodarcze miasta oraz wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola. 

Zakres rzeczowy projektu  
Zakres robót objętych projektem obejmował przebudowę odcinka ulicy Bojanowskiej poprzez 
dobudowę drugiej jezdni oraz włączenie ul. Ofiar Katynia z obsługą prawo skrętów z ulicy 
Bojanowskiej oraz wszystkich relacji z ul. Ofiar Katynia. Skrzyżowanie z ul. Kwiatkowskiego 
wykonano jako skrzyżowanie typu „rondo - turbina” prowadzące dwa pasy ruchu relacji KEN-
Kwiatkowskiego. W ramach przedmiotowego projektu wykonano również przebudowa 
odcinka ulicy Kwiatkowskiego wraz z budową pobocza wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego, a także 
odprowadzeniem wód powierzchniowych do projektowanej i przebudowywanej kanalizacji 
deszczowej.  

Efekty realizacji projektu 
Do bezpośrednich efektów uzyskanych w wyniku realizacji projektu należą: oszczędność czasu 
w przewozach pasażerskich, oszczędność czasu w przewozach towarowych, oszczędność czasu 
na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych. 

Zrealizowany projektu wpłynął również na zwiększenie płynności ruchu drogowego. W wyniku 
realizacji przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki: 

 długość przebudowanej drogi 1,602 km, 

 długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 1,470 km, 

 powierzchnia terenów inwestycyjnych, które uzyskały lepszą dostępność 3,0 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.stalowawola.pl            www.rpo.podkarpackie.pl 

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


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


