
Gmina Stalowa Wola 

informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: 

"Stadion lekkoatletyczny – modernizacja stadionu 
stanowiącego bazę dla rozwoju lekkoatletyki wśród dzieci 

i młodzieży oraz propagowania zdrowego stylu życia" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś 
Priorytetowa 5 "Infrastruktura publiczna", Działanie 5.3 "Infrastruktura sportowa i rekreacyjna". 

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.03.00-18-058/09-00 z dnia 
30 marca 2010 r. wynosi: 
5 740 324,74 PLN w tym: 
1 895 737,16 PLN - dofinansowanie z EFRR 
3 844 587,58 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola 

Okres realizacji: 22.12 2008 r. – 31.10.2012 r. 

Cel projektu: 
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności sportowej jako czynnika stymulującego rozwój 
społeczny i gospodarczy regionu oraz instytucji sportowych poprzez modernizację stadionu 
lekkoatletycznego w Stalowej Woli. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę stadionu lekkoatletycznego Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji zlokalizowanego przy ul. Staszica w Stalowej Woli oraz dostosowanie go do wymagań 
III Klasy Krajowej. W ramach projektu wykonano następujące prace: 

1. Modernizację areny stadionu, która polegała na wymianie nawierzchni na syntetyczną oraz 
utworzenie pól do uprawiania różnych konkurencji lekkoatletycznych. Arena po modernizacji 
posiada następujące pola sportowe: 
 Bieżnia ogólna 8–torowa o długości 400m z jedną 10–torową bieżnią prostą na 100 i 110m. 
 Skocznia do skoku wzwyż. 
 Skocznia do skoku w dal i trójskoku. 
 Skocznia do skoku o tyczce. 
 Rzutnia do pchnięcia kulą. 
 Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem. 
 Rzutnia do rzutu oszczepem. 
 Rów do biegu z przeszkodami. 
 Trybuny na 800 osób. 
 Nowe schody terenowe. 
 Dojścia i dojazdy. 
 Oświetlenie dozorowe. 

2. Zakup wyposażenia sportowego zgodnego z wytycznymi opracowanymi przez Komisję Obiektów 
i Sprzętu PZLA na podstawie przepisów IAAF i Regulaminów PZLA:(Klasa III Krajowa). 

Efekty realizacji projektu: 

Realizacja inwestycji objętej projektem oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów pozwoliły zwiększyć 

udział lokalnej społeczności w zajęciach sportowych oraz wpłynęły na popularyzację aktywnego stylu 

życia. Dzięki temu zwiększył się zasięg oddziaływania sportu i jego wpływ na rozwój gospodarczy 

regionu. Poprawa infrastruktury poza niezbywalnymi efektami w postaci komfortu, bezpieczeństwa 



i jakości zajęć realizowanych na terenie stadionu to przede wszystkim szansa na kolejne atrakcyjne 

propozycje sportowo – rekreacyjne oraz efektywniejsze wykorzystanie zmodernizowanej 

infrastruktury. Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy 

Stalowej Woli i powiatu oraz podniósł jakość zajęć i imprez sportowych realizowanych na 

zmodernizowanym obiekcie. 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki: 

 utworzenie dwóch nowych miejsc pracy 

 wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia – 1 050 248,95 zł, 

 przebudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Staszica w Stalowej Woli, 

 zwiększenie liczby osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektu, 

 zwiększenie liczny wydarzeń i imprez publicznym organizowanych w obiekcie objętym 

wsparciem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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


 

 


