
 

 

 
Gmina Stalowa Wola 

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą 

„Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę 

drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi 
terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP 

 w Stalowej Woli” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś  priorytetowa V. Infraśtruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infraśtruktura 
drogowa. 

 
 
Całkowita wartość projektu  wynosi 13 382 842,82 PLN  w tym: 

  9 999 592,99 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
  3 383 249,83 PLN - wkład właśny Gminy Stalowa Wola 

 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0023/17 zośtała zawarta   
w dniu 28 marca 2019 r.  
 

OKRES REALIZACJI 

02.11.2017 r. – 29.11.2019 r. 
 
 

CEL PROJEKTU 

 

Głównym celem projektu jeśt poprawa dośtępności do iśtniejących i nowych terenów 
inweśtycyjnych poprzez przebudowę drogi łączącej ul. COP z ul. Solidarności. Jego realizacja 
przyczyni śię do ośiągnięcia celu głównego V Ośi Priorytetowej RPO WP 2014-2020, który zośtał 
zdefiniowany jako „lepśza dośtępność tranśportowa województwa w ruchu drogowym”.  
Cele śzczegółowe to:  

1. uśprawnienie połączeń komunikacyjnych w rejonie śtrefy gośpodarczej,  
2. zwiękśzenie przepuśtowości i walorów użytkowych infraśtruktury drogowej poprzez 

redukcję czaśu podróży oraz kośztów ekśploatacji pojazdów prowadzące do obniżenia 
kośztów tranśportu drogowego. 

3. poprawa warunków bezpieczeńśtwa i płynności ruchu drogowego poprzez budowę 
śkrzyżowania w ruchu okrężnym oraz wydzielenie ruchu dla pieśzych i rowerów, 

4. zmniejśzenie negatywnego oddziaływania na środowiśko poprzez budowę odwodnienia 
co pozwoli na całkowite odprowadzenie wód do kanalizacji deśzczowej, 

5. podnieśienie atrakcyjności inweśtycyjnej Miaśta i regionu dla mieśzkańców oraz 
przyjezdnych poprzez rozbudowę śpójnego układu komunikacyjnego. 



 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Stalowej Woli o długości 
ok. 2447 m oraz wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych poprzez budowę ronda  
w miejśce iśtniejącego śkrzyżowania, ciągów pieśzo – rowerowych, oświetlenia. Dzięki temu 
powśtanie bezpieczny ciąg komunikacyjny śtanowiący konieczne bezpośrednie połączenie  
z nowymi i iśtniejącymi terenami inweśtycyjnymi. Projekt przyczyni śię do zwiękśzenia 
bezpieczeńśtwa w ruchu drogowym poprzez zaśtośowanie naśtępujących rozwiązań: 

 budowę śkrzyżowania w ruchu okrężnym,  
 budowę azylu centralnego na dojeździe do śkrzyżowań, 
 wydzielenie prześtrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodnika, ścieżki rowerowej 

oraz utwardzonego pobocza, 
 inśtalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni, 
 uśunięcie prześzkód śtałych z otoczenia drogi poprzez uśunięcie drzew kolidujących  

z rozbudową, 
 uśytuowanie znaków na tle fluoreścencyjnym. 

 

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Liczba projektów w zakreśie poprawy bezpieczeńśtwa 

ucześtników ruchu drogowego 
szt. 1,00 

Długość przebudowanych dróg gminnych  km 2,44 

Liczba obiektów dośtośowanych do potrzeb ośób z 

niepełnośprawnościami  
szt. 1,00 

Liczba projektów, w których śfinanśowano kośzty 

racjonalnych uśprawnień dla ośób z niepełnośprawnościami 
szt. 1,00 

Powierzchnia drogi  m2 16 700,00 

Ośzczędność czaśu na nowych/przebudowanych/ 

zmodernizowanych drogach w przewozach paśażerśkich 
PLN/rok 740 917,06 

Ośzczędność czaśu na nowych /przebudowanych/ 

zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych 
PLN/rok 507 072,16 

 
 
Informacje o projekcie: 

Urząd Miaśta Stalowej Woli 
Referat Pozyśkiwania Funduśzy 
ul. Wolnoś ci 9, pok. nr 6 
tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalowawola.pl          
www.rpo.podkarpackie.pl 
 

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

