
      

 

Projekt pn.: „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada  

w Stalowej Woli” 

 

uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr FDS – G1/B/2019 z dnia 23 września 

2019 r. wynosi 30 805 596,00 PLN, w tym: 

 

21 082 200,00 PLN  wydatki kwalifikowane 

16 865 760,00 PLN dofinansowanie 

13 939 836,00 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola 

 

OKRES REALIZACJI 

 01.08.2019 r. – 31.12.2022 r.  

 

CEL PROJEKTU 

Celem niniejszej inwestycji jest: 

 poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezkolizyjnego 
przejazdu pod torami,  

 poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę chodników i ścieżek 
rowerowych, 

 poprawa widoczności na przejściach dla pieszych poprzez budowę oświetlenia kierunkowego, 
doświetlającego całą powierzchnię dla pieszych, 

 uspokojenie ruchu poprzez zarządzanie prędkością, tj. wyznaczenie bezpiecznego 
ograniczenia prędkości na planowanym łączniku, odseparowanie ruchu rowerzystów  
i pieszych od jezdni, wprowadzenie skrzyżowań z dodatkowymi pasami ruchu dla podziału 
kierunków ruchu, 

 zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie drogi powiatowej z drogą 
gminną, która bezpośrednio łączy się z drogą krajową nr 77, 

 usprawnienie połączenia centrum miasta Stalowa Wola z ul. Przemysłową, wzdłuż której 
znajdują się jednostki administracji publicznej m.in. Rejon Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg 
Powiatowych, 

 skrócenie czasu dojazdu z ul. Przemysłowej do centrum miasta Stalowa Wola oraz do drogi 
krajowej nr 77 (docelowo obwodnicy Stalowej Woli), 

 wyeliminowanie zatorów i utrudnień w ruchu związanych z przejazdami składów kolejowych 
na istniejącym przejeździe kolejowym z zaporami, 

 poprawa płynności i komfortu jazdy tj. pozytywny wpływ na zdrowie i życie użytkowników 
drogi oraz stan środowiska naturalnego. 

 



PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego 
budowę łącznika drogowego łączącego drogę krajową nr 77 (Al. Jana Pawła II) oraz drogę gminną 
nr 100 986 R (ul. Okulickiego) z drogą powiatową nr 1027 R (ul. Przemysłowa) w Stalowej Woli. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę oraz przebudowę drogi gminnej ul. 11 Listopada (łączna 
długość ok. 540,0 m) wraz z wiaduktem kolejowym wzdłuż linii kolejowej nr 68 Lublin-Przeworsk 
w Stalowej Woli. 

W ramach projektu planuje się bezpośrednie połączenie ul. Przemysłowej z ul. Okulickiego oraz 
Al. Jana Pawła II poprzez wykonanie w ul. Okulickiego skrzyżowania trójwlotowego 
skanalizowanego z dodatkowymi pasami ruchu dla pojazdów skręcających na ciągu głównym, 
który zostanie poprowadzony pod projektowanym wiaduktem. 

W wyniku realizacji inwestycji powstanie: 

• jezdnia o pow. ok. 6 640,0 m2 

• wyspy dzielące o pow. ok. 112,0 m2 

• chodniki o pow. ok. 1 940,0 m2 

• ścieżki rowerowe o pow. Ok. 2 460,0 m2. 

 

EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Realizacja inwestycji bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności dla firm zlokalizowanych na 
terenach przemysłowo- usługowych przy ul. Przemysłowej oraz ul. Przemysłowej Bocznej. 
Ponadto dzięki budowie nowego układu komunikacyjnego, zarówno mieszkańcy miasta jak 
i sąsiadujących gmin wiejskich, uzyskają lepszy dostęp nie tylko do terenów inwestycyjnych ale 
również do placówek urzędów publicznych, obiektów służby zdrowia czy placówek 
edukacyjnych. 
 

WYKONAWCA 

Konsorcjum firm: 
INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Lider w Konsorcjum, 

ul. Sienkiewicza 145 M, 

39-400 Tarnobrzeg, 

PBI Infrastruktura S.A. – Partner w Konsorcjum 

ul. Kolejowa 10E, 

23 – 200 Kraśnik 

 
 
 
 
 
 
 
Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowej Woli 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolnos ci 9, pok. nr 35 
tel./fax (015) 643 35 80 

www.stalowawola.pl             www.rzeszow.uw.gov.pl 


