
 

 

Projekt pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności 

sportowej w Stalowej Woli – Wodny Plac Zabaw” 

 

uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwój ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż EDYCJA 2017. 
 
Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr 2017/0495/3089/SubA/DIS/PL z dnia 
20  grudnia 2017 r. wynosi 4 342 042,00 PLN w tym: 
 
4 033 603,00 PLN wydatki kwalifikowane 
1 330 800,00 PLN dofinansowanie  
3 011 242,00 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola 
 

OKRES REALIZACJI 

 
04.10.2017 r. – 30.06.2020 r. 
 

CEL PROJEKTU 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu 

warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

Nowo powstały obiekt przyczyni się do utworzenia kompleksowej oferty sportowej dla 

mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Wodny Plac Zabaw służyć będzie 

zwiększeniu aktywności fizycznej, podniesieniu poziomu kultury fizycznej oraz umożliwi 

propagowanie sportu wśród społeczności lokalnej w tym wśród osób niepełnosprawnych. 

W  wyniku realizacji projektu powstanie ogólnodostępne miejsce umożliwiające 

wielopokoleniowe aktywne spędzanie czasu wolnego w atrakcyjnym krajobrazowo środowisku. 

 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

1) Budowę Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi: 

przebieralnie, natryski, budowę budynku sanitariatów z pomieszczeniami technicznymi, 

zagospodarowanie terenu: utwardzone ścieżki i placyki, ogródki kwietne, zielony labirynt, 

górka wspinaczkowa i piknikowa, zieleńce, niwelacji terenu, siłowni plenerowej (6 urządzeń), 

oświetlenia terenu, instalacji wewnętrznych, montażu elementów małej architektury: ławki 

(13  sztuk), kosze na śmieci (15 sztuk), kosze na psie odchody (3  sztuki), stojaki na rowery (15 

sztuk), stół do pingponga, stoliki szachowe (3 sztuki), zabawki (gry) edukacyjne (6 sztuk). 

W  ramach projektu zmianie uległa lokalizacja istniejących urządzeń do street workoutu 



2) Budowę Skateparku przy ulicy Przestrzennej w Stalowej Woli, w miejscu starego Skateparku 

przeznaczonego do rozbiórki. Powierzchnia nowego Skateparku wynosi 784,20 m². Główna 

płyta zajmuje powierzchnię 512,70 m², a której zostały rozmieszczone następujące sekcje: 

bowl; quoter i hubba; bank i hubba; schody, hubba i rail; górka; manualpad dwa poziomy; bank 

piramida; piramida; quoter pipe; rail; jumpbox i bank; quoter pipe 90st.; dwa murki. 

 

 

WYKONAWCA 

Wodny Plac Zabaw – APIS Polska Sp. z o.o., Kolaniki 19, 37-500 Jarosław 
Skatepark – Monika Fogel-Głyda, Paweł Głyda, MPG S.C., ul. Okólna 68, 95-002 Łagiewniki Nowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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.gov.pl/web/sport
           


