Projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa
w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście”
uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr FDS-G47/A/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
wynosi 2 294 647,75 PLN, w tym:
2 177 275,65 PLN wydatki kwalifikowane
1 741 820,00 PLN dofinansowanie
552 827,75 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola
OKRES REALIZACJI
01.03.2020 r. – 30.11.2021 r.
CEL PROJEKTU
Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa na osiedlu
Śródmieście w Stalowej Woli. Głównymi beneficjentami przedmiotowej inwestycji będą
mieszkańcy Osiedla Śródmieście, podmioty prowadzące swą działalność w obrębie
przebudowywanej drogi oraz wszyscy mieszkańcy korzystający z usług zdrowotnych, sportowo rekreacyjnych, administracyjnych zlokalizowanych na osiedlu.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę ulicy Krzywej w zakresie:
• na odcinku od 0+0,000 km do 0+045,99 km jezdni o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej oraz chodnika o szerokości 1,5 m;
• na odcinku od 0+045,99 km do 0+576,36 km ciągu pieszo – jezdnego o zmiennej szerokości od
7,50 do 8,90 m;
• kanalizacji deszczowej odwadniającej przebudowywaną ulicę;
• przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej poprzez dostosowanie jej do
nowego kształtu ulicznego;
• przebudowy dwóch istniejących skrzyżowań w ciągu ulicy Krzywej z drogami gminnymi: ulicą
Wędkarską (droga gminna, nr 101004R) i ulicą Andersa (droga gminna, nr 101010R).
Parametry:
• długość drogi – 576,36 m
• jezdnia z kostki betonowej – 270,75 m2
• jednostronny chodnik z kostki betonowej – 55,03 m2
• ciąg pieszo-jezdny – 4 170,76 m2.

Projektowana przebudowa ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym, na terenie całej
inwestycji nie zaprojektowano żadnych schodów, progów i innych barier uniemożliwiających
poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowe zadanie ma istotne znaczenie dla rozwoju sieci dróg publicznych na obszarze
Gminy Stalowa Wola, a tym samym przyczynia się do rozwoju spójniej funkcjonalnej i efektywnej
sieci dróg na obszarze województwa Podkarpackiego poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych
z drogami publicznymi wyższej kategorii. Droga nr 101005 R ul. Krzywa jest bezpośrednio
skomunikowana z droga powiatowa nr 1024 R ul. Czarnieckiego, która z jednej strony
wyprowadza ruch z terenu miasta w kierunku gmin wiejskich, a z drugiej łączy się z Drogą
Krajową nr 77. Poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Krzywej mieszkańcy miasta oraz
sąsiadujących gmin wiejskich uzyskają lepszy dostęp do placówek służby zdrowia, obiektów
sportowo- rekreacyjnych, administracyjnych i oświatowych.
Realizacja zdania przyczyni się do poprawy dostępności dla firm mających siedzibę przy ulicach
objętych inwestycją. Według CEiDG przy ul. Krzywej zarejestrowanych jest 17 podmiotów
prowadzących indywidulana działalność gospodarcza, w większości są to prywatne praktyki
lekarskie, oraz działalności związane z czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzanych.

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

www.rzeszow.uw.gov.pl

