
Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z 
zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie

Inwestycja miasta Legionowo

23 czerwca 2010 r. Prezydent Miasta Legionowo oraz przedstawiciele Zarządu Województwa  Mazowieckiego 
podpisali  umowę  o  dofinansowanie  projektu  pt.  "Budowa  regionalnego  centrum  sportu  i  aktywnej  rekreacji  wraz
z  zintegrowanym  systemem  ścieżek  rowerowych  w  Legionowie".  Projekt  został  wyłoniony  do  dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2007-2013, w odpowiedzi na 
konkurs (Priorytet VI - "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystki i rekreacji', Działanie 6.2  
"Turystyka") ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt zakłada budowę całorocznego, wielofunkcyjnego Regionalnego Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji 
oraz systemu ścieżek rowerowych w Legionowie. Do dyspozycji mieszkańców i turystów będzie Regionalne Centrum 
Sportu  i  Aktywnej  Rekreacji  z  punktem  IT,  Centrum  Obsługi  Rowerzysty,  wypożyczalnią  rowerów  (50  specjalnie 
oznakowanych rowerów) oraz system ścieżek rowerowych. W centrum sportu mieścić się będą: pełnowymiarowa hala  
sportowa, siłownia, sala fitness, ścianka wspinaczkowa oraz punkt odnowy biologicznej m.in. z sauną, wanną lodową
i jacuzzi. Na hali sportowej z widownią dla blisko 2 tys. osób (1485 miejsc siedzących stałych oraz 544 miejsc siedzących  
na trybunach rozsuwanych) będą odbywały się masowe imprezy  kulturalne i sportowe. Znajdzie się tu również zaplecze 
sportowe: pokoje klubowe, szatnie, pokoje trenerów, sanitariaty oraz magazyny. Z centrum wyodrębniona zostanie także 
część hotelowa. Do dyspozycji turystów będzie trzynaście 2-osobowych pokoi, bar oraz sala konferencyjna.
 

Kolejnym  etapem  realizacji  projektu  będzie  połączenie  nowego  centrum  sportowego  za  pomocą  ścieżek 
rowerowych z najważniejszymi punktami Legionowa i  jednocześnie z istniejącymi okolicznymi trasami rowerowymi.  
Nowe ścieżki  rowerowe o  łącznej  długości  ok.  5800 m powstaną  na  ulicach:  Jagiellońskiej,  Parkowej,  Sobieskiego,  
Siemiradzkiego  oraz  Kazimierza  Wielkiego.  Pozwoli  to  na  utworzenie  spójnego  systemu  ścieżek  rowerowych,
w  którym  znajdą  się  także  ważne  dla  rowerzystów  i  turystów  obiekty  m.in.  parkingi,  dworce,  punkty  serwisowe
i informacyjne.

Wartość projektu to 36 062 849, 00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 18.632.147,25 zł.

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013


