
Uchwała Nr 135/737/2017 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 09 lutego 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa 

lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej 

bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy 

ul. COP w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 

 /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm./ Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do 
wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa lokalnego układu 
komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie 
z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” 
i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 



UCHWAŁA Nr ……………………. 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia………………. 
 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. 
„Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej 
stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi 
położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację projektu. 
 
 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. o samorządzie 
powiatowym ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm)   Rada Powiatu Stalowowolskiego  uchwala 
co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Stalowa Wola w sprawie 
wspólnej realizacji w latach 2017-2019 projektu pn. „Poprawa lokalnego układu 
komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie 
połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej 
Woli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014-2020, Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1. 
Infrastruktura drogowa.  

2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 50 000 zł na rok 
2017, jako wkład  Powiatu Stalowowolskiego. 

 
 

§ 2 
Szczegółowe warunki wspólnej realizacji projektu określone zostaną w umowie partnerskiej 
zawartej z Gminą Stalowa Wola. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 
 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Zaakceptowano: 
Alicja Mach – Naczelnik Wydziału IMP, 
Andrzej Ziarek – Radca Prawny 

 



UZASADNIENIE 
 
Gmina Stalowa Wola zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa 
lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej 
bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy 
ul. COP w Stalowej Woli”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1. 
Infrastruktura drogowa.  

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie 
połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej 
Woli celem poprawy lokalnego układu komunikacyjnego. Planowana inwestycja 
zostanie zlokalizowana w obrębie zabudowy kompleksu Huty Stalowa Wola, w miejscu 
istniejącej już drogi o nawierzchni asfaltowej. W ramach przedsięwzięcia zostanie 
wykonana rozbudowa i przebudowa drogi o całkowitej długości około 2460 m, w tym: 
rozbudowa na odcinku drogi o długości do około 2450 m oraz przebudowa dróg 
krzyżujących o długości do około 200 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana 
również budowa ciągów pieszo rowerowych wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami, 
przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i budowa kanalizacji 
deszczowej, przebudowa lub zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego 
kolidujących z drogą. 

Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2017-2019. Inwestycja będzie 
realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Gmina Stalowa Wola posiada program 
funkcjonalno – użytkowy. Projektowana droga umożliwi pełną obsługę komunikacyjną 
przyległych nieruchomości oraz umożliwi dogodny dostęp do terenów inwestycyjnych 
przy ul. COP. Ponadto droga będzie umożliwiać ruch wszelkich pojazdów oraz 
zapewniać separację ruchu pieszego i rowerowego od ruchu innych pojazdów. 
Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego oraz poprawę stanu technicznego drogi. 

Współdziałanie Powiatu z Gminą poprzez zawarcie umowy partnerskiej 
i dofinansowanie projektu przez Powiat pozwoli uzyskać Gminie dodatkowe 5 punków 
na etapie oceny merytorycznej wniosku i zwiększy szanse Gminy na uzyskanie 
dofinansowania przedsięwzięcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



 

 


