Miejsce akcji pilotażowej w Bytomiu

ARMADA
DEVELOPMENT S.A.
Armada Development S.A
jest
spółką
celową
powołaną do realizacji
potężnego
projektu
inwestycyjnego w Bytomiu
na terenie po byłej KWK
Szombierki.
Zadaniem
stawianym przed Armada
Development S.A. jest
obsłużenie całego procesu
inwestycyjnego
obejmującego w tej chwili
obszar ponad 80 ha, a
docelowo liczącego nawet
250 ha. Przedsięwzięcie
polega na przekształceniu
obszaru
byłej
kopalni
Szombierki w oazę zieleni i
budowę nowej dzielnicy
mieszkanioworekreacyjnej
dla
mieszkańców
miasta i
regionu
stanowiącej
miejsce akcji pilotażowej
projektu LoCAL.

Teren akcji pilotażowej zlokalizowany jest w centralnej
części województwa Śląskiego, w mieście Bytom.
Właścicielem terenu jest Armada Development S.A.
Obszar, na którym realizowana jest inwestycja, położony
jest na zrewitalizowanym terenie po byłej kopalni KWK
Szombierki, na którym obecnie mieści się pole golfowe oraz
osiedle domków jednorodzinnych – Srebrne Stawy. Obszar
ten stanowi przykład jednego z większych projektów
rewitalizacyjnych w Polsce. Teren położony jest 500 m od
centrum miasta i zajmuje powierzchnię ponad 80 hektarów.
Osiedle Srebrne Stawy obejmuje zespół 76 domów
wkomponowanych w pole golfowe.
.

ARMADA DEVELOPMENT S.A
41-907 Bytom, ul. Golfowa 3
Osoba do kontaktu:
Anna Hyria
tel. 662-298-529
tel.: +48 32 280 39 24
fax.: 032 286-20-75
e-mail: ahyria@armadadev.pl

Przed realizacją inwestycji

Po realizacji inwestycji

Źródło: http://www.armadagolfclub.pl/pole-golfowe.html

Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS)
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Harmonogram realizacji prac

Spotkania i działania
promocyjne

Foto Agnieszka Gieroszka, GIG

W dniach 5-7 kwiecień 2016 r.
odbyło
się
spotkanie
przedstawicieli
partnerów
projektu LoCAL w Katowicach. W
ramach spotkania odbyła się
wizyta terenowa na miejsce akcji
pilotażowej w Bytomiu.

Idea akcji pilotażowej w Bytomiu
Ideą akcji pilotażowej na terenie Bytomia jest
przetestowanie innowacyjnych technik umożliwiających
wykorzystanie wód kopalnianych na potrzeby zaopatrzenia
w ciepło budynków usługowych i mieszkaniowych.
Inwestycja w przyszłości ma umożliwić wykorzystanie nowej
metody dla zmiany systemu zaopatrzenia w ciepło całego
terenu osiedla.
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Goście z Walonii
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31 maj 2016 r. w ramach projektu
pn. Rekultywacja nieużytków
poprzemysłowych - wymiana i
transfer
umiejętności
technicznych i metodologicznych
teren akcji pilotażowej odwiedzili
goście z Walonii.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS)

