
 
 

 
 
 
 
 
 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 
 

 

Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze  
ma na celu przystosowanie obiektu do współczesnych potrzeb i wymagań użytkowników. 

Realizacja projektu pn.: „Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap I”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. 

 

Całkowita wartość Projektu: 16.551.941,30 PLN              Wkład Unii Europejskiej: 4.241.018,60 PLN  
Wkład Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1.058.300,00PLN  

 

 

Istniejący kompleks obiektów sportowych przy ulicy Złotniczej 12 w Jeleniej Górze składa się z hali sportowej, 
pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej trybun ziemnych, boiska treningowego. 
Infrastruktura stadionu miejskiego obejmuje również część hotelową, salę konferencyjną oraz zaplecze 
sanitarne. Całość uzupełnia parking.  
W ramach I etapu przebudowy stadionu wykonano : 
1) Rozbiórki: istniejącej trybuny południowej, budynku garażowego i drogi dojazdowej z placem postojowym  
2) Trybunę południową z zadaszeniem na 1.558 miejsc wraz z zapleczem w części parterowej obejmującym 

m.in. szatnie, toalety, magazyny, pomieszczenia techniczne.  
3) Boisko główne pełnowymiarowe z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarach 68x105 m.  
4) Oświetlenie meczowe boiska głównego (w tym 4 maszty oświetleniowe)  
5) Bieżnię lekkoatletyczną okólną 6 torową o dł. ok. 400 mb z urządzeniami lekkoatletycznymi.  
6) Ogrodzenia: betonowe wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki oraz ogrodzenie wokół bieżni 

lekkoatletycznej z siatki  
7) Wyposażenie szatni i toalet. 

Przebudowany obiekt sportowy został dopuszczony do rozgrywania oficjalnych zawodów 
lekkoatletycznych, tj. uzyskał świadectwo PZLA potwierdzające uzyskanie kategorii dla stadionu 
lekkoatletycznego - kategorii IVA. 

 

BENEFICJENT:                                                                                                      
Miasto Jelenia Góra,                                                                                             
Plac Ratuszowy 58, 58 – 500 Jelenia Góra                                                                
telefon: (75) 75 46 103; faks: (75) 75 46 119;                                                          

             e-mail: sekretariat_um@jeleniagora.pl                                                                                                 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-2013 

 



 


