Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu
regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu

Całkowita wartość projektu wynosi: 16 579 472,76 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 289 736,38 PLN
Okres realizacji: 2008-2010

Projekt realizowany w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Priorytet 3 Rozwój
infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.
Celem projektu jest budowa niezbędnych dla funkcjonowania Parku Przemysłowego w Wałbrzychu dróg
publicznych udostępniających nowe tereny inwestycyjne w dzielnicy Poniatów. W ramach projektu
wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 2,22 km oraz parking dla autobusów i samochodów
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ciężarowych o powierzchni 5 255 m . Projekt przyczyni się do udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych
o znaczeniu regionalnym dla MSP zainteresowanych lokowaniem firm na terenie Wałbrzycha.
Projekt w swoim zakresie obejmuje:
budowa drogi nr 1,
budowa włączenia drogi nr 1 do ulicy Jachimowicza,
budowa zjazdów z drogi nr 1 na działki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13,
budowa drogi nr 5 (na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1 do skrzyżowania z drogą nr 6),
budowa zjazdów z drogi nr 5 na działki nr 9, 10, 12, 14, oraz na parking nr 1,
budowa drogi nr 6 wraz ze zjazdem na działkę nr 18 i 15,
budowa parkingu nr 1,
makroniwelacja terenu, tj. wykonanie robót i budowli ziemnych: wykopów i nasypów, dla
przygotowania terenu pod budowę nowych dróg: nr 1 i 5 (na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1
do skrzyżowania z drogą nr 6) oraz drogi nr 6, a także parkingu nr 1 dla autobusów i samochodów
ciężarowych.
budowa odwodnienia dróg i parkingu w postaci kanalizacji deszczowej
budowa oświetlenia drogowego
budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy drogach
W wyniku realizacji inwestycji i włączenia drogi nr 1 w ul. Jachimowicza, możliwe będzie powiązanie
nowo wybudowanej infrastruktury z już istniejącą siecią dróg. W ten sposób udostępnione zostaną nowe
tereny umożliwiające inwestorom tworzenie powierzchni produkcyjno-inwestycyjnych, magazynowych
i administracyjnych oraz rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zarówno o charakterze
produkcyjnym, jak i usługowym, prowadzenie działalności doświadczalnej, badan pilotażowych, prac
badawczo - rozwojowych, wdrożeń i inwestycji. Realizacja zamierzenia umożliwi stworzenie, działającej
w sieci wzajemnych powiązań, przestrzennie skoncentrowanej grupy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji.
Przewidziany do budowy parking nr 1 będzie parkingiem ogólnodostępnym. Przedsięwzięcie zlokalizowane
będzie na wydzielonym obszarze w mieście Wałbrzych, w dzielnicy Poniatów.

