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Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej 
jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra 

 
 

Projekt zakłada budowę dwóch szlaków do aktywnej turystyki w pasie drogowym 
obwodnicy miasta Jelenia Góra w ciągu ulic: Ogińskiego, Konstytucji 3 Maja oraz Łącznej. 
Jedna ze ścieŜek o długości 2 250 m i szerokości 3,5 m stanowić będzie ciąg pieszo – 
rowerowy. ŚcieŜka ta będzie jednocześnie trasą do uprawiania aktywnych form wypoczynku, 
takich jak nartorolki, rolki, wędrówki piesze, a w okresie zimowym wykorzystywana będzie 
do uprawiania narciarstwa biegowego. Ponad to na ścieŜce wydzielony zostanie specjalny pas 
ruchu dla osób niepełnosprawnych oraz osób uprawiających nordic – walking. 
Parametry określające wielkość zakresu robót: 
Łączna długość odcinka ścieŜek do wybudowania: 5 100 m w tym: 
- o szerokości 2,5 m – 2 850 m 
- o szerokości 3,5 m – 2 250 m 
 

TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ 
Zadanie Kwota Termin 

Zawarcie umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
budowlanych 

1 854 687,92 PLN 12.03.2010 r. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 
pn. Udostępnianie szlaków do aktywnej 
turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty 
turystycznej Miasta Jelenia Góra” 

3 000 000,00 PLN 27.01.2010 r. 

Decyzja o otrzymaniu dofinansowania zgodnie 
z Uchwałą nr 3516/III/09 

~ 27.10.2009 r. 

ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu 
pn. „ Udostępnienie szlaków do aktywnej 
turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty 
turystycznej Miasta Jelenia Góra” 

~ 28.05.2009 r. 
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Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Udostępnienie szlaków do 
aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra” nr 
UDA-RPDS.06.02.00-02-002/09-00 z dnia 27.01.2010 r. zawartą z Województwem 
Dolnośląskim w ramach  Priorytetu nr 6  „Wykorzystanie i promocja potencjału 
turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” („Turystyka i kultura”),  Działanie nr 6.2 
„Turystyka aktywna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013:  

• Całkowita wartość Projektu wynosi  - 3 000 000, 00  PLN; 
• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  2 048 200,00 PLN stanowiące nie 

więcej niŜ 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 15.11.2010 r.  


