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W ra mach Pro jek tu „Po -

pra wa atrak cyj no ści in we sty -

cyj nej Gmi ny Za wier cie po -

przez bu do wę dro gi w Stre -

fie Ak tyw no ści Gos po dar -

czej” zo sta ło wy bu do wa ne

2,063 km dro gi; 4,126 km

cią gów pie szo-ro we ro wych

oraz 4,126 km po bo czy,

wy bu do wa no 86 szt. pun -

któw oświet le nio wych. Wy -

bu do wa na dro ga za pew nia

do jazd do Stre fy Ak tyw no -

ści Gos po dar czej (SAG),

stąd też uzna wa na jest za prio ry te to wy pro jekt dla roz wo ju mia sta, przy -

czy nia jąc się do po pra wy atrak cyj no ści in we sty cyj nej gmi ny. Waż nym

czyn ni kiem tej in we sty cji jest fakt, że dro ga pro wa dzi przez te re ny nie -

za miesz ka ne, przez co prze jazd nią jest bez piecz niej szy. Zre a li zo wa ny

pro jekt pod nie sie ja kość ko mu ni ka cji, jak i za pew ni bez pie czeń stwo ru -

chu ko ło we go w ob rę bie ulic Mrzyg łodz kiej i My śliw skiej, po pra wia jąc

fun kcjo nal ność i pa ra me try tech nicz ne uzu peł nio ne go ukła du sie ci dro -

go wej dróg gmin nych Gmi ny Za wier cie. Pro jekt za pew nia rów nież

przed się bior com i po ten cjal nym in we sto rom ko rzy ści ze wnętrz ne, opar -

te na roz wo ju in fra struk tu ry trans por to wej i przy czy nia się do ob ni ża nia

kosz tów fun kcjo no wa nia pod mio tów gos po dar czych.

Za wier cie to waż ny wę zeł ko mu ni ka cyj ny, za rów no ko le jo wy, jak

i sa mo cho do wy. Nie wiel kie od leg ło ści i do bra ko mu ni ka cja spra wia ją,

że mia sto sta no wi do sko na ły punkt wy pa do wy w naj bar dziej atrak cyj -

ne te re ny Ju ry Kra kow sko-Czę sto chow skiej. Po trze bę re a li za cji pro -

jek tu okre ślo no na pod sta wie głów nych prob le mów i za gro żeń wy ni ka -

ją cych z obec ne go sta nu po -

łą czeń dro go wych w re gio -

nie, sta no wią ce go przed -

miot pro jek tu. W związ ku

z wy so kim na tę że niem ru -

chu na te re nie gmi ny Za -

wier cie za ist nia ła ko niecz -

ność roz bu do wy węz ła ko -

mu ni ka cyj ne go mia sta.

– Wy bu do wa na jezd nia sta -

no wi dro gę do ja zdo wą do

SAG, dla te go ten pro jekt

zo stał uzna ny za prio ry te to -

wy dla roz wo ju mia sta – za -

u wa ża pre zy dent Za wier cia Ry szard Mach

Do za koń cze nia in we sty cji do jazd do Stre fy Ak tyw no ści Gos po dar -

czej był moż li wy tyl ko uli ca mi miej ski mi – My śliw ską i Pod miej ską.

Dro gi te ma ją ma łą prze pu sto wość i są wą skie, a ich mo der ni za cja ze

wzglę du na ist nie ją cą już za bu do wę miesz ka nio wą by ła nie moż li wa.

War to rów nież za u wa żyć, że do za wier ciań skich te re nów in we sty cyj -

nych kie ro wa ne są po ja zdy cięż kie, w tym trans port spe cjal ny, co w du -

żej mie rze utrud nia ło ruch i po wo do wa ło sze reg nie bez piecz nych sy tu -

a cji dro go wych. Bu do wa dro gi sku tecz nie roz wią za ła ten prob lem. 

Dro ga do Stre fy Ak tyw no ści Gos po dar czej – ob szar A bie gnie od

uli cy Mrzyg łodz kiej do uli cy Pod miej skiej, prze bie ga po mię dzy te re -

na mi prze zna czo ny mi dla in we sto rów. Dział ki in we sty cyj ne ma ją wiel -

kość od 0,5 ha do 10 ha.

Pro jekt zre a li zo wa no dzię ki wspar ciu Unii Eu ro pej skiej. Cał ko wi ty

koszt tej in we sty cji wy niósł 11.769.231,23 zł, z cze go 4.077.324,14 zł

po cho dzi ło ze środ ków uni j nych.

Za koń czo no bu do wę

dro gi do stre fy

Gmina Zawiercie zakończyła kolejną inwestycję współfinansowaną przez Unię Europejską
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