
    

 

Projekt pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Granicznej oraz 

przebudowa drogi gminnej ulicy Karnaty w celu połączenia ulicy 

Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 – ul.  Brandwicką 

w  Stalowej Woli” 

 

uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr FDS-G29/A/2020 z dnia 25 maja 2020 r. 

wynosi 6 717 030,00 PLN, w tym: 

 

5 202 900,00 PLN wydatki kwalifikowane 

4 162 320,00 PLN dofinansowanie 

2 541 180,00 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola 

 

OKRES REALIZACJI 

01.05.2020 r. -  31.12.2022 r.  

 

CEL PROJEKTU 

Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezkolizyjnego dojazdu (drogą wojewódzką nr 855) 

do centrum społeczno-gospodarczego miasta Stalowa Wola oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Cele szczegółowe to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych  

i rowerzystów poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych z oznakowaniem pionowym 

i poziomym oraz budowę dziewięciu przejść dla pieszych w związku z planowaną budową  

i przebudową dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Karnaty oraz poprawa widoczności na przejściach 

dla pieszych poprzez budowę oświetlenia kierunkowego, doświetlającego całą powierzchnię 

przejścia dla pieszych, a także uspokojenie ruchu drogowego poprzez zarządzanie prędkością, tj. 

wyznaczenie bezpiecznego ograniczenia prędkości na planowanych drogach oraz odseparowanie 

ruchu rowerzystów i pieszych od jezdni. Kolejny cel to zapewnienie spójności sieci dróg 

publicznych poprzez połączenie istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 855 z drogą 

powiatową nr 1027R, którą łączy się z drogą wojewódzką nr 871, a w końcu poprawa płynności  

i komfortu jazdy. 

 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

Projekt realizowany będzie w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres rzeczowy projektu obejmuje 

budowę i przebudowę dwóch dróg gminnych, tj. drogi gminnej nr 100 892R ul. Graniczna i drogi 

gminnej nr 100 920R ul. Karnaty. Łączną długość powstałych w wyniku realizacji zadania 



inwestycyjnego dróg wyniesie 1350 m.b. Przy obu drogach powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. 

Powstanie również infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo ruchu drogowego w postaci 

właściwego oznakowania pionowego i poziomego oraz oświetlenia ulicznego. Projektowane drogi 

wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w rejonie Trasy Podskarpowej i Rynku w Rozwadowie. : 

Zadanie nr 1 – ul. Graniczna  

Parametry: 

• długość drogi – 1026 mb 

• jezdnia asfaltowa  – 7 390,00  m2 

• dwustronne chodniki z kostki betonowej – 3 0 78,00 m2 

• dwustronne ścieżki rowerowe z betonu asfaltowegoj – 4 148,00 m2 

Zadanie nr 2 - ul. Karnaty  

Parametry: 

• długość drogi – 324 mb 

• jezdnia z betonu asfaltowego  – 2 411,00  m2 

• dwustronne chodniki z kostki betonowej – 1 277,00 m2 

• dwustronne ścieżki rowerowe z betonu asfaltowegoj – 982,00 m2 

 

EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego powstanie całkiem nowa 

organizacja ruchu, która znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, umożliwi także 

mieszkańcom podmiejskich wsi i osiedli bezpieczniejszy dojazd do centrum społeczno-

gospodarczego miasta Stalowej Woli. Przedmiotowe zadanie ma także istotne znaczenie dla 

rozwoju sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Stalowa Wola, a tym samym przyczyni się do 

rozwoju spójnej funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg na obszarze miasta Stalowa Wola, powiatu 

stalowowolskiego i Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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 


