Gmina Stalowa Wola
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Poprawa
jakości
środowiska
miejskiego
poprzez
utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów
zielonych”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020, Oś priorytetowa II
Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego.
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr POIS.02.05.00-00-017/18-00 zawartą w dniu 30
września 2019 r. wynosi:
8 178 932,17 PLN, w tym:
4 395 987,09 PLN – dofinansowanie z Funduszu Spójności,
3 782 945,08 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola.
OKRES REALIZACJI
01.04.2020 r. – 31.12.2022 r.
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Stalowa
Wola oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie dwóch obszarów dla
potrzeb wypoczynku i rekreacji. Cel ten jest tożsamy z celem głównym Działania 2.5 „Poprawa jakości
środowiska miejskiego” w ramach Osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Projektem objęte zostały 2 obszary zielone na terenie Stalowej Woli o łącznej powierzchni 7,817 ha,
są to: teren położony w korytarzu ekologicznym rzeki San, na jej prawym brzegu oraz teren
międzyblokowy przy ul. Dmowskiego 12-19. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące
działania:
1. Teren położony wzdłuż osiedla Skarpa - w ramach zadania zaplanowano wprowadzenie nowych
przestrzeni rekreacji czynnej i biernej, urozmaiconych nowymi terenami przewidzianymi dla
poszczególnych grup społecznych. Zagospodarowanie terenów zieleni położonych w korytarzu
ekologicznym rzeki San, na jej prawym brzegu obejmuje następujący zakres:
• utworzenie biotopu wodnego z roślinnością,
• utworzenie ścieżek edukacyjnych o nawierzchni mineralnej,
• wprowadzenie wokół biotopów wodnych tablic i pulpitów informacyjnych,
• umocnienie i zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem,

• utworzenie strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży (widownia, tor rowerowy typu pumptrack,
tor rolkarski),
• przebudowa i uzupełnienie istniejących ciągów komunikacyjnych o nawierzchni asfaltowej,
• wprowadzenie elementów małej architektury (ławki parkowe, ławki krajobrazowe, kosze na
śmieci, pojemniki na psie odchody, stojaki na rowery).
2. Teren międzyblokowy przy ul. Dmowskiego 12-19 - w ramach realizacji tego zadania zaplanowano
następujący zakres prac:
• utworzenie strefy rekreacji dla dzieci (plac zabaw),
• odtworzenie istniejących ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, montaż elementów
małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI
Nazwa wskaźnika

Jednostka
pomiaru

Wartość docelowa w
odniesieniu do projektu

Rok
docelowy

szt.

1

2022

szt.

1

2022

ha

7,57

2022

ha

7,81

2022

%

3,07

2022

Wskaźniki produktu
Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są
projekty dotyczące zieleni miejskiej

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami

Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w
wyniku realizacji projektów
Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami
/pracami w ramach projektów

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego
programem rewitalizacji

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych:
Wszelkie informacje umożliwiające sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych można zgłaszać za pomocą opracowanego i udostępnionego przez IZ
narzędzia informatycznego poprzez
 specjalny adres email (nadużycia.pois@mr.gov.pl) lub
 elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
(www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).
Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 6
tel. (015) 643 34 43

www.stalowawola.pl

www.poiis.nfosigw.gov.pl

