Projekt pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej DK77
ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli”

uzyskał dofinansowanie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.
Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr FDS – G2/B/2019 z dnia 23 września
2019 r. wynosi 10 988 827,77 PLN, w tym:
4 131 214,00 PLN wydatki kwalifikowane
3 304 971,20 PLN dofinansowanie
7 683 856,57 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola
OKRES REALIZACJI
01.07.2019 r. – 31.12.2021 r.
CEL PROJEKTU
Podstawowym celem inwestycji jest skomunikowanie istniejącej Drogi Krajowej nr 77
z rozpoczętą realizacją budowy obwodnicy.
Cele szczegółowe inwestycji:
- poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego
w związku z budową łącznika,
- poprawa widoczności na przejściach dla pieszych poprzez budowę oświetlenia kierunkowego,
doświetlającego cała powierzchnie przejścia dla pieszych – doświetlenia zostaną wykonane na
budowanych przejściach (pierwsze w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerowa, drugie w rejonie
zjazdów na drogi serwisowe),
- uspokojenie ruchu poprzez zarządzanie prędkością, tj. wyznaczenie bezpiecznego ograniczenia
prędkości na planowanym łączniku, odseparowanie ruchu rowerzystów i pieszych od jezdni,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie istniejącego przebiegu drogi
krajowej nr 77 z obwodnicą Stalowej Woli i Niska,
- usprawnienie połączenia centrum miasta Stalowa Wola z obwodnicą miasta,
- poprawa płynności i komfortu jazdy tj. pozytywny wpływ na zdrowie i życie użytkowników
drogi oraz stan środowiska.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest realizacja zadania, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe
zadanie ma istotne znaczenie dla rozwoju sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Stalowa
Wola, a tym samym przyczynia się do rozwoju spójnej funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg na
obszarze województwa podkarpackiego poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami
publicznymi wyższej kategorii.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 760,00 m wraz
z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zaplanowana droga klasy
Z stanowić będzie bezpośrednie połączenie obwodnicy z terenami inwestycyjnymi, terenami
zabudowy usługowej i komercyjnej, usług komunikacyjnych i terenami produkcyjnymi
zlokalizowanymi bezpośrednio przy ul. Energetyków i ul. Spacerowej oraz za skrzyżowaniem
turbinowym na DK77 na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN w Stalowej Woli.
Parametry:
• Droga o szer. 7 m (2X3,5 m)
• Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m
• 3 łuki kołowe z krzywymi przejściowymi.
Planowana trasa drogi łącznikowej poprowadzona będzie w nowym śladzie, głównie przez
obszary nieużytków i częściowo tereny leśne, teren ten jest gęsto uzbrojony dlatego też zachodzi
konieczność przebudowy sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej oraz likwidacja odcinka
kanalizacji kolidujących.
EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
W wyniku realizacji projektu powstanie bezkolizyjne i bezpośrednie połączenie terenów
przemysłowych z TSSE-EURO-PARK–WISŁOSAN z obwodnicą miasta. Realizacja inwestycji
bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności dla firm i zakładów usługowo – produkcyjnych
zlokalizowanych przy ulicy Spacerowej, Energetyków, Grabskiego, Solidarności, Mireckiego,
Tołwińskiego, Kwiatkowskiego, COP. Ponadto dzięki budowie nowego układu komunikacyjnego
zarówno mieszkańcy miasta jak i sąsiadujących gmin wiejskich uzyskają lepszą dostępność nie
tylko do terenów inwestycyjnych, ale i również do placówek publicznych, edukacyjnych, obiektów
służby zdrowia i Policji. Realizacja inwestycji zapewni bezpośredni dojazd do:
- Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli,
- Przychodni Nr 4 Medyk Sp. z o.o. NZOZ świadczącej usługi w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia,
- Ligi Obrony Kraju z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców oraz Strzelnicą,
- Policji.
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