Gmina Stalowa Wola
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”
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.02.05.00-00-0110/16-00 zawartą
w dniu 18 lipca 2017 r. wynosi:
12 986 323,84 PLN, w tym:
9 660 026,31 PLN – dofinansowanie z Funduszu Spójności,
3 326 297,53 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola.
OKRES REALIZACJI
18.07.2017 r. – 31.12.2018 r.
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie
Stalowa Wola oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech
obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Cel ten jest tożsamy z celem głównym Działania 2.5
„Poprawa jakości środowiska miejskiego” w ramach Osi priorytetowej nr II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Projektem objęte zostały 3 obszary zielone na terenie Stalowej Woli o łącznej powierzchni
59,50 ha, są to: teren położony wzdłuż osiedla Skarpa, zespół parkowo – pałacowy
w Charzewicach oraz Błonia nad Sanem. 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 wzdłuż os. Skarpa w Stalowej Woli obejmuje następujący zakres:


budowę ciągów komunikacyjnych: ścieżek pieszych o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej oraz nawierzchni żwirowej i ścieżki rowerowej o nawierzchni ziemnej;



budowę punktów widokowych i placyków;



budowę placu zabaw;



budowę altany wypoczynkowej;



montaż elementów małej architektury: ławek parkowych, koszy na śmieci, koszy na psie
odchody, stojaków rowerowych, tablic informacyjnych, budek lęgowych dla ptaków;



umocnienie i zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem się;



renowację terenów zieleni (trawników);



prace arborystyczne;



nasadzenia drzew i krzewów liściastych oraz pnączy.

2. Zespół parkowo-pałacowy w Stalowej Woli – Charzewice - w ramach zadania planuje się
przeprowadzenie zabiegów porządkowych i arborystycznych, a także prac oczyszczających
park z konarów, suchych gałęzi wraz z oczyszczeniem runa. W ramach wspomnianych prac
arborystycznych przewiduje się prace polegające na usunięciu posuszu w koronach drzew oraz
na utrzymaniu ich statystyki. Wszystkie działania w ramach niniejszej inwestycji przyczynią
się do zachowania bezpieczeństwa użytkowników parku oraz stanu zdrowotnego cennej szaty
roślinnej.
3. Błonia nad Sanem w Stalowej Woli - w ramach realizacji tego zadania zaplanowano
następujący zakres prac:


roboty demontażowe, w tym rozbiórkę betonowych płyt posadowionych w obrębie wjazdów
na powyższy teren z zamiarem uwolnienia maksymalnej możliwej powierzchni biologicznie
czynnej;



wykonanie niwelacji terenu;



wykonanie prac arborystycznych i agrotechnicznych;



budowa ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych o nawierzchni żwirowej i asfaltowej;



wyznaczenie ścieżki zdrowia, biegowej;



budowa 2 placów zabaw dla dzieci;



budowa elementów zagospodarowania terenu, tj.:


przyrodniczych ścieżek edukacyjnych (uzupełnionych o program budowy stanowisk
lęgowych ptaków i hotele dla owadów),



2 boisk trawiastych o nawierzchniach o powierzchni 105 x 68 m i 56 x 26 m oraz boiska
o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 41 x 22 m;



wypoczynkowych tarasów drewnianych,



plaży z piasku,



muraw rekreacyjnych,



naturalizowanych kompozycji roślinnych,



elementów małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, stojaki na rowery, tablice
informacyjne).

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. Wolnosci 9, pok. nr 6, 37
tel./fax (015) 643 34 43
www.stalowawola.pl

www.poiis.nfosigw.gov.pl

