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Projekt v sebe zahŕňa výstavbu parkovísk typu park&ride na poľskej aj slovenskej strane, ktoré majú byť dôležitou súčasťou rozvoja multimodálnej dopravy na slovensko-poľskom
pohraničí.
Na poľskej strane je plánovaná výstavba parkoviska (26 parkovacích miest, v tom 2 pre postihnuté osoby) pri stanici PKP a zastávky pre minibusy a autobusy s výletníkmi. V projekte je
zohľadnené vytvorenie prístrešku na bicykle a oddychového prístrešku. Prístrešok na bicykle (9,5 x 3 m) má umožňovať nechať tu bicykel pre osoby, ktoré prestupujú na vlak, a
vytvorenie cyklotrasy. Tento objekt zaistí strechu nad hlavou pre parkujúcich počas dažďa, je taktiež dôležitým architektonickým prvkom v tejto časti parkoviska. Zo severnej strany
objektu je naplánované umiestnenie neveľkého detského ihriska. Pod prístreškom na oddych je naplánovaná montáž piknikových lavičiek a stolov. Budú tu namontované taktiež
smetné koše a informačné tabule. Okolo prístrešku bude nasadená ozdobná zeleň, ktorá bude vydeľovať tento priestor a zvyšovať estetické hodnoty. Investícia bude realizovaná na
ploche s rozlohou 2601 m2, v tom plochy so spevneným povrchom 1877 m2 a biologicky aktívne plochy 724 m2. Parkovisko sa bude nachádzať v centre Łodygowíc na ul. Kolejowej
pri stanici PKP na trase Katowice – Zwardoń.
Na slovenskej strane je plánovaná výstavba parkoviska na ul. Komenského na pozemkoch č. 1576/4 a 1576/21. Zastavaná plocha 1850,50 m2, zeleň 1216,36 m2. Na parkovisku je
plánované vytvorenie celkovo 65 parkovacích miest, v tom 62 miest s rozmermi 2,5 x 5 m a 3 miesta s rozmerom 3,5 x 5 m, a prístupovú cestu so šírkou 5,5 m. Parkovisko bude
osvetlené. Za týmto účelom bude postavených 5 osvetľovacích stĺpov. Vybudovaná bude taktiež dažďová kanalizácia s dĺžkou 123,30 m a 110,5 m oplotenia. Pri parkovisku bude tiež
vytvorené miesto na odstavenie bicyklov s rozlohou 3,5 x 4,5 m. Parkovisko sa bude nachádzať v centrálnej časti Kysuckého Nového Mesta.

