
 

 

 
 
 

Wrocław, 09.07.2018 
 
 
 

Nowa droga na Promenady Wrocławskie 
 
 
Mieszkańcy Promenad Wrocławskich mają kolejny powód do zadowolenia: 9 lipca do użytku 
została oddana nowa droga, ułatwiająca dojazd do inwestycji Vantage Development. Wszyscy 
uczestnicy ruchu drogowego będą mogli od dziś korzystać z nowego odcinka jezdni, chodnika 
oraz ścieżki rowerowej na ul. Czesława Miłosza i prostopadłej do niej ul. Jana Czochralskiego. 
 
Nowy wjazd na Promenady Wrocławskie znajduje się od strony ulicy Trzebnickiej. Skrzyżowanie 
obsługuje sygnalizacja świetlna, co gwarantuje płynny, bezpieczny ruch pojazdów. Przy wyjeździe z 
inwestycji Vantage Development na ulicę Trzebnicką istnieje możliwość jazdy we wszystkich kierunkach 
w tym na wprost w stronę ulicy Kleczkowskiej.  
 
- Celem istnienia nowych dróg jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej mieszkańcom powstałego na 
tym obszarze osiedla. Zdajemy sobie sprawę, że utworzenie takiego atrakcyjnego "skrótu" od 
Zakładowej do Trzebnickiej może zachęcić kierowców do przekraczania prędkości. Nowopowstały układ 
drogowy został co prawda objęty strefą ruchu uspokojonego z dopuszczalną prędkością do 30 km/h, 
ale i tak wykonaliśmy dodatkowe elementy hamujące co bardziej krewkich kierowców: progi 
sinusoidalne i wyspowe. Piesi mają do dyspozycji obustronne chodniki, rowerzyści - dwukierunkową 
ścieżkę rowerową, chcący zaparkować - zatoki postojowe. Mamy nadzieję, że wszyscy użytkownicy 
będą korzystać z tego rozważnie i zgodnie z przeznaczeniem – informuje Ewa Mazur, rzecznik Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta.   
 
Budowa dwóch nowych odcinków drogi była nie lada wyzwaniem ze względu na zwierzęta chronione, 
które postanowiły osiedlić się na terenie realizacji inwestycji. Procedury związane z ich bezpiecznym 
wysiedleniem opóźniły nieco termin ukończenia projektu, ale wszystko odbyło się bezpiecznie i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
 
Z nowej drogi korzystać będą nie tylko mieszkańcy Promenad Wrocławskich, ale i pracownicy 
biurowców Epsilon oraz Zita. To duże udogodnienie tym bardziej, że sztandarowa inwestycja Vantage 
Development jest ciągle rozbudowywana. Do sprzedaży trafiły już mieszkania z IX i VIII etapu, 
zlokalizowanego tuż przy Odrze. W sumie na terenie Promenad Wrocławskich ma powstać docelowo 
ok. 2 000 mieszkań.  
 
- Dzielnica Promenady Wrocławskie bardzo dynamicznie się rozwija. Sukcesywnie dążymy do realizacji 
naszych planów i zapewnienia mieszkańcom komfortowych warunków życia. Uruchomiona linia 
autobusu miejskiego, teraz nowy wjazd z pewnością ułatwią codzienne funkcjonowanie mieszkańców 
– mówi Dariusz Pawlukowicz, Członek Zarządu Vantage Development.  
 
Nowa droga wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą i zielenią to wspólne przedsięwzięcie wrocławskiego 
dewelopera oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Vantage Development odpowiadał za część 
projektową przedsięwzięcia oraz współfinansował jego realizację.   
 
O inwestycji: 
 
Promenady Wrocławskie to największy projekt Vantage Development. Jednak bogate portfolio 
dewelopera uzupełniają inne wrocławskie inwestycje - przede wszystkim doskonale zlokalizowane  
Dorzecze Legnickiej (wieloetapowy projekt przy ulicy Małopanewskiej, w którym docelowo powstanie 
640 mieszkań) czy Login City - nowoczesne i unikatowe pod względem architektonicznym 
przedsięwzięcie. Znalazło się w nim 159 lokali - funkcjonalne mieszkania, biura oraz lokale usługowe 
na parterze. Vantage Development pracuje również nad przygotowaniem projektu Port Popowice – 
inwestycji zlokalizowanej przy Wejherowskiej i Białowieskiej z własnym basem portowym. Deweloper  
 



 

 

 
 
 
 
 
aktywnie działa także w stolicy, gdzie z sukcesem zrealizował dwie  inwestycje mieszkaniowe  - Living 
Point Mokotów, Dom Saski oraz kończy budowę inwestycji Vena Mokotów.  
 
*** 

Vantage Development opiera swój sukces i pozycję lidera rynku nieruchomości na zadowoleniu tysięcy 

klientów. Firma skoncentrowana jest na perspektywicznym rynku wrocławskim oraz systematycznie 

rozszerza działalność w innych miastach Polski, m.in. Warszawie. Doświadczenie w realizacji 

wieloetapowych inwestycji takich jak np. Promenady Wrocławskie, wzbogaconych o niezbędną 

infrastrukturę i tereny rekreacyjne pokazuje, że spółka to deweloper, któremu można zaufać. 

Potwierdza to również członkostwo w Polskim Związku Firm Deweloperskich, organizacji dla której 

najwyższe standardy działalności są absolutnym priorytetem. 
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