
     
 

Projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R  
ul. Kopernika, nr 100935R ul.  Kochanowskiego oraz 100932R  

ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na osiedlu Rozwadów” 
 
        

uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

 
Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr FDS-36G/2019 z dnia 20 maja 2019 r. 
wynosi 3  941  095,11 PLN w tym: 
 
2 639 205,50 PLN – wydatki kwalifikowane 
1 319 602,00 PLN – dofinansowanie  
2 621 493,11 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola 
 

OKRES REALIZACJI 

01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. 

 

CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy Stalowa 

Wola głównie mieszkańców osiedla Rozwadów, Charzewice i Sochy poprzez poprawę powiązań 

komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz rozwoju transportu 

zbiorowego.  

PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem projektu była przebudowa 3 odcinków dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, 

nr  100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej. Wszystkie odcinki tworzą 

powiązany ze sobą funkcjonalny zabytkowy układ urbanistyczny.  

1. Przebudowę ul. Kopernika w zakresie wykonania: 

 jezdni o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej 

 obustronnych chodników dla pieszych o szerokości 2,0 m 

 zatoki postojowej przy wjeździe do Muzeum Regionalnego oraz zjazdów indywidualnych 

 regulację i wymianę istniejących wpustów 

 oświetlenia ulicznego 

2. Przebudowę ul. Kochanowskiego w zakresie wykonania: 

 jezdni o szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej 

 obustronnych chodników dla pieszych o szerokości 2,0 m 

 zjazdów indywidualnych 

 kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

3. Przebudowę ul. Poprzecznej cz. I w zakresie wykonania: 

 jezdni o szerokości 4,5 m o nawierzchni z kostki brukowej 



 jednostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m i utwardzenia terenu po drugiej 

stronie o  szer. od 0,42 do 1,20 m 

 zjazdów indywidualnych 

 kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

 przebudowy skrzyżowania z ul. Kopernika i ul. Kochanowskiego 

 

EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Realizacja projektu przebudowy 3 odcinków dróg gminnych umożliwi dostęp do centrum miasta 

i przyczyni się do lepszej dostępności mieszkańców do dróg wylotowych z miasta we wszystkich 

kierunkach. Ponadto umożliwi dostęp do instytucji i obiektów użyteczności publicznej, a także do 

stacji kolejowej. Realizacja zadania poprawi dostępność do lokalnych firm usługowo – 

handlowych mających swoją siedzibę przy ulicach objętych przedmiotową inwestycją oraz w 

obrębie Rynku Rozwadowskiego. Ponadto realizacja zadania umożliwi szybszy dojazd do Osiedla 

Rozwadów, Charzewice, Sochy i terenów wiejskich gminy Zaleszany służbom ratunkowym oraz 

komunalnym. 

WYKONAWCA 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o., 
ul. Wrzosowa 97,  
37-450 Stalowa Wola 
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut,  
Cisów Las 5A,  
37-433 Bojanów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowej Woli 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolnos ci 9, pok. nr 20 
tel./fax (015) 847 93 18 

www.stalowawola.pl             www.rzeszow.uw.gov.pl 
 



 

 



 

 


