Projekt pn.: „Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP nr 3
w Stalowej Woli”

uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej – Grupa I zadania
przyszkolne.
Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr 2018/0803/3089/SubA/DIS/SP
z dnia 31 października 2018 r. wynosi 9 202 802,00 PLN, w tym:
8 000 000,00 PLN wydatki kwalifikowane
2 500 000,00 PLN dofinansowanie
6 702 802,00 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola
OKRES REALIZACJI
05.03.2018 r. – 31.12.2020 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.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Zakres projektu obejmuje budowę budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Wejście główne do obiektu będzie od
strony ulicy Prymasa Wyszyńskiego dodatkowo zostanie zapewniony dostęp z każdej kondygnacji
istniejącego budynku szkoły. Istniejący budynek szkoły z nowo projektowaną salą gimnastyczną
połączony został w układzie trzykondygnacyjnym. Pomiędzy nowo budowaną salą a istniejącym
budynkiem szkoły powstanie dziedziniec w którym przewidziano elementy małej architektury
dedykowane dzieciom i młodzieży szkolnej, nasadzenie drzew i krzewów oraz stworzenie ciągu
pieszego umożliwiającego dostanie się osobom niepełnosprawnym do budynku. Od wschodniej
strony projektowanego budynku przewidziano tereny zielone.
Zestawienie powierzchni:
Całkowita powierzchnia użytkowa: - 2 632,8 m²
Kubatura: - 24 024, 6 m³
Całkowita wysokość budynku mierzona do poziomu kalenicy: - 11,98 m
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: - 1 231,3 m²

Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego: - 1 117,4 m²
Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: - 299,56 m²
Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych w tym nawierzchni sportowych (boisko,
bieżnie) - 3 710,69 m².
Powstały w ramach realizowanej inwestycji obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Na parterze obiektu w części szatniowej przewidziano 1 szatnię
dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych z toaletami i natryskami. Na sali gimnastycznej
przewidziano 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych do oglądania rozgrywek
sportowych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na
inne kondygnacje budynku może zostać zapewniony przez inne urządzenia takie jak np. schodołaz
gąsienicowy.
Zagospodarowanie terenu wokół projektowanego obiektu uwzględnia potrzeby osób
niepełnosprawnych – stad dostęp od strony dziedzińca poprzez utworzenie chodnika
o niewielkim spadku niwelującego różnice terenu. Ponadto w pobliżu sali gimnastycznej
zapewniono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o powiększonych wymiarach.
WYKONAWCA
Konsorcjum TEXOM Spółka z o.o. z Krakowa, przy Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków oraz AJ Profibud
Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Chmielniku 277B, 36-016 Chmielnik- umowa zawarta w dniu
22.11.2018 r., na kwotę brutto 8 447 566,20 PLN, czas realizacji: 31.07.2020 r.

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolnosci 9, pok. nr 35
tel./fax (015) 643 35 80
www.stalowawola.pl
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