ROZWIŃ SKRZYDŁA

ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ
OFERTA INWESTYCYJNA • GÓRA DZIKOWIEC

BOGUSZÓW-GORCE
MIEJSCE Z DOBRYM KLIMATEM DO INWESTOWANIA

ROZWIŃ SKRZYDŁA
ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ

Boguszów – Gorce to malownicza miejscowość położona w południowej części
województwa dolnośląskiego, rozpostarta między trzema górami: Chełmcem (851
m n.p.m.), Mniszkiem (702,4 m n.p.m.) i Dzikowcem (836 m n.p.m.). W pobliżu
znajduje się wiele atrakcyjnych zabytków m.in.: Zamek Książ, Zamek Grodno, Pałac Jedlinka, Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD, Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia, Kompleks Riese, Tama w Zagórzu Śląskim.
Cały region jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki oraz sportów ekstremalnych (rozbudowane szlaki turystyczne, trasy rowerowe - downhill, MTB,
ściany wspinaczkowe, narciarstwo klasyczne i zjazdowe, paralotniarstwo).
Serdecznie zachęcam do skorzystania z możliwości zakupu
terenu pod zabudowę hotelową, znajdującego się na terenie
kompleksu Góra Dzikowiec w gminie Boguszów - Gorce.
Dotychczasowe, wielomilionowe inwestycje na tym terenie oraz
dalsze plany rozbudowy sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna
oferta dla przedsiębiorców branży turystycznej. Zgodnie
z przyjątą przez gminę strategią kompleks jest czynny przez
cały rok, zimą przyciągając miłośników „białego szaleństwa”,
a w pozostałych miesiącach amatorów pieszych wycieczek,
paralotniarzy oraz rowerzystów.
Z roku na rok Dzikowiec odwiedza coraz większa liczba turystów, obecnie w sezonie
zimowym sprzedajemy kilkanaście tysięcy karnetów.
Dziękuję za zainteresowanie i pozostaję do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem
Waldemar Kujawa
Burmistrz Miasta
Boguszowa – Gorc
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Fachowa obsługa inwestora oraz życzliwe władze miasta to jeden z atutów
Boguszowa-Gorc. Gmina posiada dobrze zlokalizowane i uzbrojone tereny
inwestycyjne i bezpośredni dostęp do linii kolejowej: Wrocław – Jelenia
Góra. Odległość do największego miasta w regionie - Wałbrzycha, to tylko
5,5 kilometra. Odległość do autostrady A4 wynosi 30 kilometrów. Przez
centrum Boguszowa-Gorc przebiega trasa wojewódzka nr 367 (Wrocław
- Wałbrzych - Kamienna Góra). Gmina przylega do drogi ruchu międzynarodowego przez przejście graniczne Golińsk – Mezimesti.
Niewątpliwym atutem turystycznym Boguszowa-Gorc są duże kompleksy
leśne i zróżnicowana rzeźba terenu od 450 do 850 m n.p.m.
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Gmina zainwestowała już około 15 milionów złotych
w rozbudowę kompleksu Góra Dzikowiec:
• budowa kolei linowej,
• budowa wyciągu orczykowego do połowy stoku o dł. 400 m,
• zakup ratraka z windą i osprzętem do przygotowywania tras zjazdowych
i biegowych,
• budowa układu zaśnieżania stoku wraz ze zbiornikiem wody,
• budowa sztucznego oświetlenia stoku,
• budowa budynku obsługi turystycznej z kawiarnią, wypożyczalnią sprzętu itd.,
• budowa parkingu na ok 100 miejsc postojowych,
• przebudowa istniejącej drogi dojazdowej (ul. Bema) z dostosowaniem
do ruchu pieszego i rowerowego,
• budowa drewnianej wieży widokowej na szczycie Góry Dzikowiec
o wys. 20 m,
• budowa placu zabaw dla najmłodszych,
• budowa wiaty turystycznej,
• budowa dwóch tras downhillowych.

W planach są kolejne inwestycje:
•
•
•
•

poszerzenie stoku wraz z wykonaniem dodatkowych tras zjazdowych,
budowa ścieżek ekologicznych (rowerowej i pieszej),
remonty dróg dojazdowych do ośrodka,
poszukiwanie wód geotermalnych.
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OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM HOTELOWYM
Lokalizacja: Gmina Boguszów-Gorce, dzielnica Kuźnice Świdnickie
(woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski).
Obszar Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich oraz „Natura 2000”.
Dojazd: Nieruchomość położona 3 km od centrum Boguszowa-Gorc
i drogi wojewódzkiej łączącej Wałbrzych z Jelenią Górą.
W niewielkiej odległości przebiega linia kolejowa łącząca Wałbrzych
z Mieroszowem, prowadząca do Republiki Czeskiej.
Urząd Miejski
Pl. Odrodzenia 1
58 – 370 Boguszów – Gorce
tel.: 74 8449 311, 74 8449 216
www.boguszow-gorce.pl
osoba do kontaktu:
Barbara Nowak
barbaranowak@boguszow-gorce.pl
+48 74 844 93 11 wew. 61

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 25
o pow.: 1,2042 ha. Znajduje się w środkowo – północnej części
Gór Kamiennych na północno – wschodnim stoku góry Dzikowiec.
Na terenie przeznaczonym do sprzedaży istnieje niedokończony
budynek hotelowy w stanie otwartym surowym.
Odległość do najbliższych zabudowań wynosi ok. 500 m.
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Góra Dzikowiec • cały rok atrakcji

