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Tytuł projektu

Partnerzy

Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i
Kysuckim Novym Meste w ramach rozwoju
(P 1) Kysucké Nové Mesto
transportu multimodalnego na pograniczu
polsko-słowackim

Od

Do

2016-11-30

2017-03-10

Max. EFRR

€ 347,087.25

Projekt obejmuje budowę po stronie polskiej i słowackiej parkingów typu park&ride, które mają stanowić ważny element w rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polskosłowackim.
Po stronie polskiej planowana jest budowa parkingu (26 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) obok dworca PKP oraz zatokę postojową dla busów i autobusów
wycieczkowych. Projekt uwzględnia utworzenie wiaty dla rowerów oraz wiaty rekreacyjnej. Wiata dla rowerów (9,5 x 3 m) ma umożliwiać pozostawianie rowerów dla osób
przesiadających się na transport kolejowy oraz stworzenie ścieżki rowerowej. Obiekt ten zapewnia zadaszenie dla użytkowników placu podczas deszczu, jest także istotnym akcentem
architektonicznym w tej części placu. W części północnej obszaru zakłada się zlokalizowanie niewielkiego placu zabaw dla dzieci. W obrębie wiaty rekreacyjnej planuje się montaż ław
i stołów piknikowych. Zamontowane zostaną także kosze na śmieci i tablice informacyjne. Całość ma być otoczona ozdobną zielenią, która ma wydzielać przestrzeń oraz podnosić jej
walory estetyczne. Powierzchnia objęta zakresem inwestycji 2601m², w tym powierzchnie utwardzone 1877 m² i powierzchnia biologicznie czynna 724m². Parking zlokalizowany
będzie w centralnej części Łodygowic obok dworca PKP przy ul. Kolejowej.
Po stronie słowackiej planowana jest budowa parkingu przy ul. Komenskego na działkach nr 1576/4 i 1576/21. Pow. zabudowy 1850,50 m2, zieleń 1216,36 m2. Na parkingu planuje
się łącznie 65 miejsc postojowych, w tym 62 miejsca o wymiarach 2,5 na 5 m i 3 miejsca o wymiarach 3,5 na 5 m oraz drogę dojazdową o szerokości 5,5 m. Parking będzie oświetlony.
W tym celu zamontowanych zostanie 5 słupów oświetleniowych. Wybudowana zastanie także kanalizacja deszczowa z rur PVC o długości 123,30 m i 110,5 m ogrodzenia. Przy
parkingu powstanie też stanowisko do postoju rowerów o pow. 3,5 na 4,5 m. Parking zlokalizowany będzie w centralnej części Kysuckego Novego Novego Mesta.

