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WPROWADZENIE 
 

Rewitalizacja stanowi zaplanowany i prowadzony w kompleksowy sposób proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych poprzez przemiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe przestrzenno- funkcjonalne i 
techniczne. SłuŜą one lokalnej społeczności, poprawie jakości przestrzeni i funkcjonowania gospodarki, są 
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji.  
 
W taki sposób na podstawie ww. programu podjęte będą działania rewitalizacyjne na terenie obszaru rewitalizacji, 
wskazanego na mocy uchwały nr XVIII/133/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Rady Miejskiej w Prószkowie i składającego 
się z dwu podobszarów: Starego Miasta i Pomologii, jaki zostały wyodrębnione w tzw. obszarze zdegradowanym 
gminy. W obszarze tym skumulowały się problemy społeczne i gospodarcze, a takŜe przestrzenne, techniczne i 
środowiskowe, omówione w dołączonej do tej uchwały „Diagnozie słuŜącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i 
obszarów rewitalizacji w Mieście Prószków” i wzbogaconej o dodatkowe informacje, wykorzystane przy opracowaniu 
programu. Koordynatorem podjętych dla ich przezwycięŜenia działań będzie samorząd gminny, a udział w nich wezmą 
takŜe inne podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy ww. 
podobszarów. Proces ten będzie programowany, prowadzony i oceniany przy zapewnieniu aktywnego udziału 
interesariuszy, czemu słuŜyć będą konsultacje społeczne oraz powołany przez Burmistrza Komitet Rewitalizacji.  
 
Delimitacji wspomnianych podobszarów rewitalizacji, stanowiących przedmiot ustaleń programu dokonano na 
podstawie analizy danych, zawartych w diagnozie stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno- gospodarczego m. i 
gm. Prószków, opracowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego w marcu 2016 r. Analiza ta pozwoliła na wytypowanie dwu 
następujących podobszarów rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777):  
1) zespołu zabudowy otaczającej rynek i plac przed zamkiem w Prószkowie (z pominięciem terenów zamku i 

towarzyszącego mu parku) z ich nieuporządkowanym zapleczem gospodarczym, z występowaniem nie 
zharmonizowanych z historycznym otoczeniem budynków wielorodzinnych i usługowych oraz urządzonymi 
w sposób nie wykorzystujący właściwie walorów przestrzeni publicznych placów miejskich; 

2) załoŜenia ogrodniczo- parkowego Pomologia w Prószkowie, z w większości nie poddawaną remontom 
zabudową mieszkalną i usługową i nie wykorzystywaną zgodnie z jej historycznym przeznaczeniem, ze 
zrujnowanymi obiektami zabudowy gospodarczej i ze zdewastowanymi układami komponowanych zespołów 
zieleni.  

 
Podstawą podjęcia prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, słuŜącym ukierunkowaniu procesów rewitalizacji w 
ww. obszarach, jest uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z 25.05.2016 r., a podstawę prawną ich 
prowadzenia stanowią przepisy wspomnianej ustawy o rewitalizacji. Pomimo iŜ korzystanie z jej przepisów do końca 
2023 r. nie jest obowiązkowe – gmina Prószków przyjęła zasadę oparcia swego gminnego programu rewitalizacji o 
procedury z niej wynikające, by moŜna było skorzystać z wynikających z ustawy udogodnień. Jest to szczególnie 
istotne dla podjęcia realizacji ujętych w ww. programu skomplikowanych i szeroko zakrojonych działań 
rewitalizacyjnych, przewidzianych przy zapewnieniu ich terytorialnej koncentracji do wykonania w terminie do 2025 r. 
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Określa się w nim w związku z tym zakres planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, harmonogram ich realizacji 
oraz ich szacunkowe ramy finansowe.  
 

 
 

1. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 
 
1.1. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 
 
W pierwszym, przyjętym dla prowadzenia w ramach gminnego programu rewitalizacji procesów rewitalizacyjnych 
podobszarze Stare Miasto o powierzchni 6,47 ha mieszka wg aktualnych danych ok. 350 osób, tj. ok. 14% ogólnej 
liczby mieszkańców Prószkowa. Ma tu miejsce charakterystyczna dla obszarów kryzysowych koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych, wymagająca wydatnego udzielania pomocy społecznej dla części jego 
zamieszkałych tu rodzin.  
 

W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w całej gminie 151 rodzinom (i 304 osobom), wśród 
których 51 rodzin zamieszkiwało miasto, a 100 tereny wiejskie. Z analizy miejsc zamieszkiwania odbiorców tej pomocy 
w mieście wynika, Ŝe blisko 40% z nich mieszka w rejonie ul. Zamkowej i Zawadzkiego, czyli w granicach omawianego 
obszaru rewitalizacji (jest to 19 z 51 ogółem rodzin w mieście). Pomoc ta obejmowała w połowie br. takie obszary 
wykluczenia czy teŜ wymagające pomocy, jak m.in. jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała lub cięŜka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność i bezradność 
(bez alkoholizmu czy narkomanii). 
 
Wg danych dla całej gminy jej mieszkańcy, mimo iŜ cieszą się jednymi z wyŜszych dochodów na mieszkańca w 
regionie to jednak w części, zawierającej się w 2015 r. w ok. 3 % całej populacji (a dla miasta w ok. 2.5%), potrzebują 
jednakŜe pomocy i wsparcia, jakich udziela zgodnie z prawnymi regulacjami w tej dziedzinie ww. Ośrodek. Wg 
szacunkowych danych z połowy br. roku dla miasta (które w nieznacznym tylko stopniu róŜnią się od danych dla 2015 
r.) powodem jej przyznawania było przede wszystkim bezrobocie (w 18 rodzinach w mieście, a w podobszarze Stare 
Miasto w 5 rodzinach ), niepełnosprawność (w 23 w mieście i 10 w ww. podobszarze) i długotrwała lub cięŜka choroba 
(21 w mieście i 7 w ww. podobszarze), przy czym często ww. składniki tej pomocy docierały łącznie do niektórych 
rodzin.  
 
W omawianym obszarze nie dostrzega się jednak charakterystycznych dla całej gminy procesów starzenia się jej 
społeczności, mierzonego wskaźnikiem tzw. obciąŜenia demograficznego (określającego liczbę ludności w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), który wzrósł w l. 2011-2014 z 51,5 do 53,8 tj. o 2,3%). W 
obszarze tym ten wskaźnik jest zdecydowanie mniejszy i osiąga wartość 29,4 (przy zamieszkujących ten obszar 31 
osobach w wieku do 18 lat i 48 powyŜej 65 lat i 271 osobach w wieku produkcyjnym). Świadczy to o odmiennej 
specyfice społeczności zamieszkującej rejon Starego Miasta i potrzebie zapewnienia jej zwłaszcza poprawy warunków 
zamieszkiwania i zwiększenia udziału w Ŝyciu społecznym gminy.  
 

Na terenie drugiego podobszaru rewitalizacji – Pomologii o powierzchni 17,68 ha mieszka obecnie 106 osób, czyli ok. 
4,3% ogółu mieszkańców miasta, wśród których dostrzega się podobne zjawiska jak i w rejonie Starego Miasta, 
aczkolwiek nieco gorszy jest tu wspomniany juŜ wskaźnik tzw. obciąŜenia demograficznego, wynoszący 35,8%. 

 
 

1.2. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 
 
W podobszarze Stare Miasto nie stwierdzono pojawienia się istotnych, nowych aktywności gospodarczych, pomimo iŜ 
potencjał gospodarczy całej gminy rozwija się pomyślnie, czego dowodem jest m. in. wzrost ilości podmiotów 
gospodarczych (w l. 2011-2014 z 827 do 875), a takŜe dochodów ludności. Nie wykorzystany został jeszcze potencjał 
tego terenu, związany z moŜliwościami poprawy jakości jego przestrzeni publicznych i wykorzystania istniejących tu  
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pewnych rezerw terenu dla wprowadzenia nowej zabudowy o usługowym charakterze (m. in. na kilku działkach, w tym 
jednej w pierzei przyrynkowej, oraz na terenach targowiska i d. wewnątrzmiejskiego sadu przy ul. Szkolnej).  
 
W podobszarze Pomologia mamy do czynienia z zupełnym zaniechaniem prowadzonej tu wcześniej działalności 
gospodarczej, związanej z istnieniem d. gospodarstwa rolnego i daleko posuniętą degradacją terenów produkcji 
sadowniczej i upraw ogrodowych. Istnieją tu moŜliwości ponownego wykorzystania tego potencjału dla zarówno 
uruchomienia jednostki badawczo-naukowej i dodatkowego wykorzystania efektów prowadzonej przy tym działalności 
produkcyjnej i przetwórczej.  
 
Poza odnowieniem tradycji prowadzenia działalności produkcyjnej w kompleksie Pomologia bardzo waŜnym 
elementem jego odnowy będzie rewitalizacja i udostępnienie istniejącego w jego obrębie parku z d. arboretum o 
szczególnych walorach przyrodniczych, co złoŜyć się moŜe na istotną ofertę rekreacyjną dla mieszkańców całej 
aglomeracji opolskiej i przynieść zarówno dodatkowe dochody jak i powstanie kolejnych miejsc pracy.  

 
 

1.3. ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE 
 

W podobszarze Stare Miasto występują jako szczególnie negatywne zjawiska środowiskowe wzrost natęŜenia hałasu i 
uciąŜliwości ruchu samochodów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 414 i bezpośredniej strefie jego oddziaływania, która 
przebiega przez ten teren. Mamy tu takŜe do czynienia z emisjami zanieczyszczeń ze źródeł ciepła z zabudowy 
mieszkaniowych, z oddziaływaniem w skali lokalnej i wprowadzaniem do powietrza zanieczyszczeń 
charakterystycznych dla procesów spalania energetycznego stałych paliw (pyłu, S02, N02, CO i węglowodorów).  
 
W podobszarze Pomologia występują negatywne zjawiska o innym charakterze i duŜej skali przestrzennej, związane z 
wieloletnią i daleko posuniętą degradacją cennych zbiorowisk roślinnych, jakie znajdują się na terenach istniejącego tu 
komponowanego zespołu parkowego z pozostałościami d. arboretum oraz d. sadów i upraw ogrodowych, objętych 
procesami niekontrolowanej renaturalizacji i dziczenia.  
 
W okresie świetności utworzonych w tym podobszarze w 1847 r. d. Królewskiej Akademii Rolniczej, a następne w 1868 
r. d. Królewskiego Instytutu Pomologicznego powstał w ich obrębie wyjątkowej wartości zespół przyrodniczo-
krajobrazowy ze znaczną ilością egzotycznych gatunków drzew i krzewów, reprezentujących prawie wszystkie 
środowiska, regiony, strefy klimatyczne i lądy. Wysadzono tu wg przekazów historycznych 177 rodzajów roślin 
parkowych liściastych, w tym ok. 900 gatunków, a iglastych 30 rodzajów, w tym ponad 110 gatunków, a liczba odmian 
gatunków iglastych i liściastych sięgała w 1895 r. kilku tysięcy. Wg obecnych ocen występuje tu 265 gatunków drzew i 
krzewów oraz 27 gatunków roślin najniŜszego piętra (okrywowych). Park z d. arboretum stanowi jedyny tego typu 
obiekt w obszarze całego województwa opolskiego i jeden z unikanych obiektów tego typu w kraju. 

 
 

1.4. ZAGADNIENIA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE 
 

Główną osią komunikacyjną i osią całego układu przestrzennego podobszaru Stare Miasto są ulice Generała 
Zawadzkiego i Zamkowa, przebiegające w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w kierunku z północy na południe. 
Charakterystycznym elementem tego historycznie ukształtowanego, zabytkowego układu w jego północnej części jest 
rynek z dominująca nad nim bryłą barokowego kościoła pw św. Jerzego, otoczony z trzech stron zabudową. W 
południowej części podobszaru znajduje się skwer miejski, ograniczony od północy i wschodu pawilonem handlowym i 
blokiem zabudowy wielorodzinnej, połoŜony przed Zamkiem Prószkowskich, stanowiącym drugą i znacznie 
potęŜniejsza dominantę całego układu (pozostającą poza granicą obszaru rewitalizacji). Trzecim placem jaki 
zrealizowano w omawianym układzie jest targowisko, połoŜone w jego części wschodniej. 
 

Najcenniejsze pod względem kulturowym obiektami dziedzictwa kulturowego w omawianym podobszarze są objęte 
ochroną w formie wpisu do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, i są to następujące obiekty: 
1) kościół p. w. św. Jerzego (z wpisem z 1954 r.), 
2) plebania (z wpisem z 1966 r.), 
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3) dom przy ul. Korfantego 1 (z wpisem z 1966 r.), 
4) dom przy Pl. Zawadzkiego 13 (z wpisem 1972 r.), 
5) dom przy Pl. Zawadzkiego 36 (z wpisem 1972 r.). 
 
Ponadto w gminnej ewidencji zabytków znajdują się: 
1) 9 domów mieszkalnych przy Placu Zawadzkiego 1, 13, 15,16, 26, 27, 28, 29 i 35, 
2) dom mieszkalny przy ul. Zamkowej 5.  

 
Podstawowe, występujące w podobszarze Stare Miasto negatywne zjawiska o charakterze przestrzenno- 
funkcjonalnym, wiąŜą się z kolizyjnością tranzytowego ruchu samochodów, prowadzonego ww. drogą wojewódzką z 
ruchem pieszym, jaki powinien dominować na głównym placu publicznym miasta, jakim jest rynek, a takŜe z 
niedostosowaniem rozwiązań urbanistycznych i ich standardu do funkcji omawianego podobszaru jako potencjalnego, 
usługowego centrum miasta, a takŜe z niską jakością przestrzeni publicznych. Cechuje ona zarówno rynek jak i plac ze 
skwerem naprzeciwko Zamku Prószkowskich, zagospodarowane w duŜej mierze przy uŜyciu standardowych, juŜ 
wyeksploatowanych, utwardzonych nawierzchni dla pieszych i ze znacznym udziałem powierzchni wydzielonych pod 
ciągi drogowe i stanowiska parkingowe, co ogranicza w znacznym stopniu moŜliwość ich wykorzystania dla organizacji 
masowych spotkań i uroczystości oraz poprawy wizerunku miasta. 
 
Pomimo istnienia potencjalnych rezerw w tym zakresie tylko część parterów budynków w pierzejach przyrynkowych 
pełni funkcje usługowe, których moŜliwe, większe ich skoncentrowanie przy rynku pozwoliłoby na jego większe 
oŜywienie i przywrócenie mu jego tradycyjnej roli w strukturze funkcjonalno-przestrzennej całego miasta.  
 
W podobszarze Pomologia, w związku z zupełnym zaniechaniem prowadzonej tu działalności gospodarczej 
podstawowe, negatywne zjawiska o charakterze przestrzenno- funkcjonalnym wiąŜą się z utrzymaniem tu tylko funkcji 
mieszkalnej. Nie jest ona uzupełniana o odpowiednie usługi i zagospodarowane tereny rekreacyjne. Znajduje się tam 
obecnie szereg niezagospodarowanych, zdewastowanych obiektów. Niewykorzystane są moŜliwości wykorzystania 
potencjału przestrzeni parku i dawnego arboretum do pełnienia funkcji rekreacyjnych, naukowych i edukacyjnych o 
znaczeniu zarówno lokalnym jak i regionalnym, którą obszar ten pełnił w minionych latach. Brakuje takŜe dogodnego 
powiązania centrum miasta z kompleksem Pomologii komunikacją zbiorową. 
 
Najcenniejszym pod względem kulturowym obiektem dziedzictwa kulturowego w omawianym podobszarze, objętym 
ochroną w formie wpisu do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jest park- arboretum Pomologia 
(z wpisem z 1983 r.). Natomiast w gminnej ewidencji zabytków znajduje się 9 obiektów, zlokalizowanych na terenach 
zabudowanych zespołu, są to 2 budynki dawnego Technikum Ogrodniczego przy ul. Pomologia nr1 i 3, budynek 
Internatu przy ul. jw. nr 2, 2 budynki mieszkalny i dawnej stróŜówki przy ul. jw. nr 6 oraz budynek dawnego Zajazdu 
przy ul. jw. nr 9 oraz 3 bramki. 

 
 

1.5. ZAGADNIENIA TECHNICZNE 
 

Historycznie ukształtowane centrum miasta z rynkiem i jego otoczeniem wypełnia w przewaŜającym udziale 
wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w części jej parterów, o gabarytach nie przekraczających 3 
kondygnacji. Zabudowa w ścisłym centrum miasta jest, w duŜym stopniu ze względu na swój wiek, zdekapitalizowana i 
otoczona nieuporządkowanymi pod względem architektonicznym i funkcjonalnym zapleczami gospodarczymi o bardzo 
niskim standardzie.  
 
Zabudowę zlokalizowaną w podobszarze Stare Miasto cechują negatywne zjawiska techniczne, w szczególności 
związane z jej znaczną dekapitalizacją i degradacją stanu technicznego, co wynika głównie z tego, Ŝe powstała ona w 
swej zasadniczej liczbie jeszcze przed 1945 r. i była poddawana tylko częściowym remontom i modernizacji (z 35 
zlokalizowanych w zabudowie przyrynkowej aŜ 30 pochodzi sprzed II wojny światowej, w tym 1 z 1750 r. i 2 z 1800 r., a 
tylko 5 powstało w okresie powojennym). parametry techniczne tej zabudowy nie spełniają obecnych standardów, w 
tym zwłaszcza w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Podobna charakterystyka dotyczy takŜe 
zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w podobszarze Pomologia.  
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PrzewaŜający udział własności w zabudowie pierwszego z wymienianych wyŜej podobszarów mają osoby fizyczne 
oraz wspólnoty mieszkaniowe ze współwłasnością gminy (zarządzające budynkami przy ul. ul. Kopernika 2, 3 i 4, 
Korfantego 2, Zamkowa 11,13 i 15 oraz Zawadzkiego 1a, 15, 16 i 16A, 23 i 30), której towarzyszą 2 budynki komunalne 
(przy ul. ul. Korfantego 1 i Zawadzkiego 25). W drugim z nich funkcjonują tylko 3 wspólnoty mieszkaniowe 
(zarządzające budynkami przy ul. przy ul. Osiedle 3 i 5 oraz Pomologia 9, który wchodzi w skład zabytkowego zespołu 
zabudowy d. Królewskiej Akademii Rolniczej). Właściciele i zarządcy zabudowy mieszkaniowej są głównymi 
adresatami zadań rewitalizacyjnych, wskazanych w niniejszym Programie, czemu powinno towarzyszyć wsparcie 
gminy i wykorzystanie dostępnych środków zewnętrznej pomocy. 

 
 
2. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY 

 
2.1. POWIĄZANIA ZE STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY 
 
Podjęcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji wynika wprost z ustaleń, przyjętych w Strategii zrównowaŜonego 
rozwoju gminy, przyjętej uchwałą nr ……./2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dn. …….., w której zakłada się, Ŝe 
celem nadrzędnym rozwoju gminy jest zadbane środowisko przyrodniczo- kulturowe, wysoki poziomem Ŝycia 
mieszkańców i nowoczesna gospodarka. Dla osiągnięcia tego celu załoŜono w Strategii realizację m. in. następujących 
celów szczegółowych: 
1) ochronę i promocję walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych z rewitalizacją terenów parku i 

arboretum Pomologia; 
2) poprawę poziomu estetycznego zabudowy i ładu przestrzennego z rewitalizacją centrum miasta i zabudowy 

na terenie Pomologii; 
3) poprawę jakości Ŝycia mieszkańców i poziomu ich obsługi, w tym potrzeb osób starszych, 

niepełnosprawnych i najmłodszego pokolenia; 
4) wsparcie dla rozwoju placówek nauki i turystyki oraz dla poprawy rynku prac. 
 
Dla zrealizowania ww. celów przyjęto w Strategii opracowanie m. in. następujących dokumentacji: 
1) kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej dla terenów parku i arboretum Pomologia; 
2) koncepcji programowo- przestrzennej dla rewitalizacji parku i arboretum Pomologia 
3) dla formuły zarządzania parkiem i arboretum Pomologia oraz gospodarowania na ich terenie; 
4) koncepcji programowo- przestrzennej dla rewitalizacji centrum miasta; 
5) dla budowy komunalnego obiektu mieszkalnego dla rodzin przeniesionych z terenu Pomologii; 
6) dla zorganizowanie Instytutu badawczo-naukowego na terenie Pomologii. 
 
PowyŜsze ustalenia wprowadzone zostały przy pewnych modyfikacjach do listy celów rewitalizacji i zestawienia 
planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 

 

2.2. POWIĄZANIA ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY 
 
Dla uzyskania spójności gminnego programu rewitalizacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, uchwalonym uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18.12.2014 r. 
uwzględnione zostały w nim przyjęte w studium ustalenia, dotyczące : 
1) podstawowego celu rozwoju przestrzennego gminy, jakim jest uzyskanie struktury przestrzennej terenów 

zabudowanych, która w zrównowaŜony sposób wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe gminy oraz jej 
zasoby i potencjał dla potrzeb rozwoju (m. in. poprzez wykorzystanie przyjętych zasad ochrony i racjonalnego 
kształtowania środowiska przyrodniczego oraz jego rewitalizacji w procesy zrównowaŜonego rozwoju społeczno- 
gospodarczego i przestrzennego, ochronę dziedzictwa kulturowego, słuŜącą utrwalaniu toŜsamości miasta i gminy 
oraz uzyskanie wysokich standardów i ładu przestrzennego miasta i miejscowości gminy);  
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2) wprowadzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej (na terenie Pomologii) dla potrzeb funkcjonowania 
planowanego centrum szkoleniowo- badawczego i (…) i moŜliwość prowadzenia działalności związanych 
bezpośrednio z rozwojem usług nauki i szkolnictwa wyŜszego; 

3) przekształcenia cennego zespołu zieleni parkowej (na ww. terenie) wraz z otoczeniem w centrum szkoleniowo-
badawcze lub alternatywnie w ogród botaniczny; 

4) uznania za obszary przestrzeni publicznej tereny rynku w mieście Prószków wraz z otoczeniem w ciągu ul. 
Zamkowej (…) oraz obszar parku i arboretum w Pomologii z otoczeniem, (który takŜe wskazany został jako) 
obszar wymagający przekształceń i rehabilitacji (z) przystosowaniem zabytkowego parku dla potrzeb wypoczynku, 
rekreacji, z przeznaczeniem (jego) części jako ogrodu botanicznego; 

5) budowy obwodnicy miejscowości Prószków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 414. 
 
PowyŜsze ustalenia wprowadzone zostały przy pewnych modyfikacjach do listy celów rewitalizacji i zestawienia 
planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 
 

2.3. POWIĄZANIA Z GMINNĄ STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
 
Dla uzyskania spójności gminnego programu rewitalizacji z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/268/2013. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. uwzględnione 
zostały w nim, częściowo przyjęte w tej strategii ustalenia, dotyczące celu nadrzędnego jakim jest doskonalenie 
systemu pomocy, oświaty i słuŜby zdrowia w celu stworzenia optymalnych warunków do: 
1) przeciwdziałania patologii Ŝycia rodzinnego, zwiększenia usług socjalnych, wspomagających rodziny zagroŜone 

dysfunkcją, kompleksowe wsparcie rodzin,  
2) pomocy osobom długotrwale chorych, niepełnosprawnych 
3) zwiększenia aktywności Ŝyciowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności wynikających z wieku, 

choroby, niepełnosprawności i stworzenie moŜliwości uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. 
 

PowyŜsze ustalenia wprowadzone zostały przy pewnych modyfikacjach do listy celów rewitalizacji i zestawienia 
planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 
 

2.4. POWIĄZANIA Z PLANEM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW 
 

Dla uzyskania spójności gminnego programu rewitalizacji z Planem Odnowy Miejscowości Prószków, przyjętym 
uchwałą Nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25.02.2016 r., uwzględniono zapisy dotyczące wizji 
określającej miasto jako zamieszkałe przez przyjaznych i gospodarnych ludzi miejsce wygodnego Ŝycia, aktywnej 
rekreacji i zrównowaŜonej gospodarki. Dla zrealizowania tej wizji wskazano w omawianym dokumencie m.i n. 
następujące zadania do realizacji, zlokalizowane w podobszarze Stare Miasto i wprowadzone do programu: 
1) remont kościoła parafialnego pw św. Jerzego, 
2) remont salek parafialnych i plebanii, 
3) adaptację magazynów b. PGR na potrzeby spotkań społecznych. 
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3. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 
 
W przyjętej wizji przyszłego stanu obu podobszarów jako celu realizacji planowanych w Programie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych nawiązuje się do ogólnej, ujętej w Strategii zrównowaŜonego rozwoju gminy jej wizji, która ma 
dysponować zadbanym środowiskiem przyrodniczo-kulturowym, a jej mieszkańcy cieszyć się wysokim poziomem Ŝycia 
i efektami nowoczesnej gospodarki. Zakłada się, Ŝe wyróŜnikami tej wizji będą: 
 
1) dla podobszaru Stare Miasto: 

• wysoka jakość przestrzeni publicznych w centrum miasta i wysoki poziom estetyczny zabudowy i jej 
otoczenia oraz ładu przestrzennego, a takŜe ich atrakcyjności dla mieszkańców i turystów, 

• dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych stanu zabudowy mieszkalnej i poprawa 
warunków Ŝycia mieszkańców i poziomu ich obsługi, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb osób 
starszych, niepełnosprawnych i najmłodszego pokolenia, 

• wzbogacona oferta usługowa i rekreacyjno- wypoczynkowa miasta, 
• zmodernizowany układ komunikacyjny, wzbogacony o obwodnicę miasta oraz ciągi piesze i ścieŜki 

rowerowe; 
 
2) dla podobszaru Pomologia: 

• wysoka jakość walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zrewitalizowanych terenów parku 
i arboretum, 

• wzbogacona oferta edukacyjna i rekreacyjno- wypoczynkowa miasta, 
• pełne wykorzystanie gospodarcze terenów odnowionych sadów i upraw ogrodowych, 
• uŜyteczne dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa w mieście i regionie funkcjonowanie Międzynarodowego 

Centrum Badawczo-Rozwojowego 

• zmodernizowany w pełni wewnętrzny układ komunikacyjny i sieci uzbrojenia, wzbogacony o ścieŜki 
rowerowe, spacerowe i edukacyjne. 

 
 

4. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 
W nawiązaniu przyjętego w Strategii zrównowaŜonego rozwoju gminy jego celu nadrzędnego, jakim jest zadbane 
środowisko przyrodniczo-kulturowe, wysoki poziomem Ŝycia mieszkańców i nowoczesna gospodarka przyjmuje się w 
niniejszym Programie następujące cele rewitalizacji: 
 
1) w sferze społecznej: 

• poprawę warunków bytowych i jakości Ŝycia społeczności lokalnej oraz poziomu obsługi mieszkańców,  
• wzbogacenie bazy rekreacyjno- wypoczynkowej miasta, dostosowanej do potrzeb mieszkańców oraz 

turystów; 
 
2) w sferze gospodarczej: 

• rozwój przedsiębiorczości i uzyskanie nowych miejsc pracy w ramach wzbogacenia oferty usługowej i 
rekreacyjnej Starego Miasta i Pomologii, 

• wykorzystanie gospodarcze terenów odnowionych sadów i upraw ogrodowych w Pomologii, 
• utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego na terenie Pomologii; 

 
3) w sferze środowiskowej: 

• uzyskanie wysokiej jakości walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zrewitalizowanych 
terenów Starego Miasta i parku z arboretum w Pomologii; 
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4) w sferze przestrzenno- funkcjonalnej: 

• zapewnienie spójności przestrzenno- funkcjonalnej, ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni 
publicznych w centrum miasta i na terenie Pomologii, 

• uzyskanie poprawy stanu technicznego i wysokiego poziomu estetycznego zabudowy i jej otoczenia 
oraz ładu przestrzennego,  

 
5) w sferze technicznej: 

• modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego, drogowego, pieszego i rowerowego oraz sieci 
uzbrojenia.  

 
 

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE W SFERACH SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, ŚRODOWISKOWEJ,  
PRZESTRZENNO- FUNKCJONALNEJ I TECHNICZNEJ 
 
Dla realizacji przyjętych w Programie celów i kierunków rewitalizacji zakłada się przygotowanie organizacyjne oraz 
programowo-projektowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wskazanych w poniŜszym zestawieniu. Przedsięwzięcia te w 
załoŜeniach programów będą realizowane przez Gminę lub interesariuszy. Dla określenia ram czasowych i 
finansowych projektów wskazanych do realizacji przez Gminę opracowano karty projektów, stanowiące aneks do 
niniejszego gminnego programu rewitalizacji. Podmioty inne niŜ Gmina będą realizować projekty ujęte w programie ze 
środków własnych, poza kompetencjami Gminy, w sposób koordynowany przez Komitet Rewitalizacji. 
 
Tabela 1. Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 
Lp * Nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja oraz zakres Podmioty  

realizujące 
 

Uwagi 
 

 
I. Podobszar Stare Miasto 

I.1. Sfera społeczna 

I.1.1. Przeprowadzenie warsztatów dla wypracowania załoŜeń dla 
koncepcji rewitalizacji podobszaru z rozeznaniem potrzeb lokalnej 
społeczności  

 
Gmina 
Prószków 

 
Karta Projektu  
nr 1 

I.2. Sfera gospodarcza 
I.2.2. Opracowanie programu aktywizacji gospodarczej rejonu Starego 

Miasta, w tym oferty turystycznej tego zespołu (z 
przeprowadzeniem odpowiednich konsultacji społecznych) 

 
Gmina 
Prószków 

 
Karta Projektu  
nr 2 

I.3. Sfera środowiskowa i techniczna 
I.3.3. Opracowanie programu ograniczenia lokalnych emisji 

zanieczyszczeń powietrza i wspierania odpowiedniej wymiany 
urządzeń grzewczych (z przeprowadzeniem odpowiednich 
konsultacji społecznych) 

 
 
Gmina 
Prószków 

 
 
Karta Projektu  
nr 3 

I.4. Sfera przestrzenno- funkcjonalna 
I.4.4. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji 

Starego Miasta, z uwzględnieniem aspektów społecznych, 
gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych oraz 
ograniczeniem uciąŜliwości tranzytowego ruchu samochodów na 
drodze wojewódzkiej nr 414, docelowo planowanej do 
przeniesienia na wewnętrzną obwodnicę miasta (z 
przeprowadzeniem odpowiednich konsultacji społecznych) 

 
 
 
 
 
Gmina 
Prószków  

 
 
 
 
 
Karta Projektu  
nr 4 
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I.4.5. Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania 
nawierzchni Rynku z obiektami małej architektury i oświetleniem  
i jego realizacja 

 
Gmina 
Prószków 

 
Karta Projektu  
nr 5 

I.4.6 Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania 
nawierzchni Placu Targowego z obiektami małej architektury i 
oświetleniem oraz zespołem kramów, a takŜe remontu d. budynku 
magazynowego na cele spotkań mieszkańców i jego realizacja 

 
Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
nr 6 

I.4.7. Opracowanie projektu budowlanego dla budowy parkingu  
przy u. Korfantego 1 i jego realizacja 

Gmina 

Prószków 

Karta Projektu  
nr 7 

 
II. Podobszar Pomologia 

II.1. Sfera społeczna 

II.1.8. Przeprowadzenie warsztatów dla wypracowania załoŜeń dla 
koncepcji rewitalizacji podobszaru z rozeznaniem potrzeb 
zainteresowanych stron i lokalnej społeczności 

 
Gmina 
Prószków 

 
Karta Projektu  
nr 8 

II.2. Sfera gospodarcza 
II.2.9. 
 

Opracowanie programu funkcjonowania Międzynarodowego Cent-
rum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz 
rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spoŜywczego 

Uniwersytet  
Opolski 
 

Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

II.3. Sfera środowiskowa i techniczna 
II.3.10. Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej dla 

terenów parku i d. arboretum Pomologia  
Uniwersytet  
Opolski 

Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

II.3.11. Rozbudowa bazy dla prowadzenia edukacji ekologicznej i budowy 
ścieŜek edukacyjnych 

Uniwersytet  
Opolski 

Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

II.3.12. Opracowanie programu ograniczenia lokalnych emisji 
zanieczyszczeń powietrza i wspierania odpowiedniej wymiany 
urządzeń grzewczych oraz wykorzystania energii odnawialnych 

Uniwersytet  
Opolski 
i właściciele  
obiektów 

 
Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

II.4. Sfera przestrzenno- funkcjonalna 
II.4.13. Przystosowanie budynku przy ul. Pomologia 9 dla potrzeb 

lokalizacji mieszkań komunalnych 
Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
nr 9 

II.4.14. Opracowanie kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej 
dla budowy Międzynarodowego Centrum Badawczo-
Rozwojowego, odnowy d. sadów oraz rewitalizacji parku i d. 
arboretum Pomologia 

Uniwersytet  
Opolski 
 
 

 
Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

II.4.15. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejącej 
zabudowy z oceną jej stanu technicznego, w tym wyposaŜenia w  
media 

Uniwersytet  
Opolski 
 

Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

II.4.16. Opracowanie projektów budowlanych dla: 
– przeprowadzenia kompleksowych rewitalizacji obiektów  
Centrum oraz zagospodarowania ich otoczenia wraz z  
modernizacją sieci uzbrojenia, 
– przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji parku i  
d. arboretum z obiektami małej architektury i ich realizacja 

 
Uniwersytet  
Opolski (ew. inny  
Zarządca w 
odniesieniu do  
parku) 

 
 
 
Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

* - numerację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyporządkowano odpowiednio: (I._._. Podobszar Stare Miasto; II._._. Podobszar Pomologia); 
 ( _.1._. Sfera społeczna; _.2._. Sfera gospodarcza; _.3._. Sfera środowiskowa i techniczna; _.3._. Sfera przestrzenno- funkcjonalna); (_._.1-20 - kolejna liczna 
porządkowa poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych). 
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 Ujętą powyŜej listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych uzupełnia poniŜsze zestawienie, 
obejmujące przedsięwzięcia o niŜszym priorytecie w odniesieniu do zamierzonych celów rewitalizacji. Podobnie jak 
wyŜej przedsięwzięcia te mogą być realizowane zarówno przez Gminę jak i interesariuszy. 
 
Tabela 2. Lista pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Lp * Nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja oraz zakres Podmioty  
realizujące 
 

Uwagi 

 
I. Podobszar Stare Miasto 

I.1. Sfera gospodarcza 
I.1.17. Zorganizowanie inkubatora przedsiębiorczości i jego ulokowanie 

w jednym z rewitalizowanych obiektów przy Rynku 
Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
nr 10 

I.2. Sfera przestrzenno- funkcjonalna 
I.2.18. Opracowanie projektów budowlanych dla wprowadzenia 

zabudowy plombowej na dz. nr 660/1,661/1, 661/2, 664/1 (z 
wprowadzeniem programu usługowego w parterach) 

Właściciele  
obiektów 

Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

I.4.19. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
istniejącej zabudowy z oceną jej stanu technicznego i 
wyposaŜenia w media 

Właściciele  
obiektów 
i nieruchomości 

Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

I.4.20. Opracowanie projektów budowlanych dla: 
– wprowadzenia zabudowy plombowej na dz. nr 658/1 (z 
wprowadzeniem programu usługowego w parterze) 
– przeprowadzenia kompleksowych rewitalizacji obiektów przy 
obu przyrynkowych pierzejach 

 
 
 
Właściciele  
obiektów 

 
 
Realizacja w 
kompetencji 
interesariusza 

* - numerację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyporządkowano odpowiednio: (I._._. Podobszar Stare Miasto; II._._. Podobszar Pomologia); 
 ( _.1._. Sfera społeczna; _.2._. Sfera gospodarcza; _.3._. Sfera środowiskowa i techniczna; _.3._. Sfera przestrzenno- funkcjonalna); (_._.1-20 - kolejna liczna  
 porządkowa poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych). 
 
 
W Programie zakłada się moŜliwość modyfikacji przyjętego zakresu przedsięwzięć ujętych w tabelach 1 i 2 oraz ich 
uzupełnienie o inne zadania, zgodne z celami rewitalizacji, określonymi w rozdz. 4. 
 

Wszystkie projekty, związane z realizacją przedsięwzięć podejmowanych przez Gminę będą realizowane zgodnie z 
uchwalonymi przez Radę Miejską Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budŜetami rocznymi, co zapewni spójność 
niniejszego programu z Prognozą i efektywną realizację zaplanowanych działań. Przy opracowaniu odpowiedniej 
dokumentacji dla ich realizacji powinno się określać ich następujące elementy:  
1) lokalizację projektu; 
2) realizowane cele rewitalizacji; 
3) odbiorców projektu; 
4) zakres rzeczowo-finansowy projektu; 
5) ramowy harmonogram realizacji ; 
6) prognozowane rezultaty realizacji projektu.  
 
Lokalizacja przestrzenna powyŜszych przedsięwzięć została wskazana na rysunkach: 

• nr 1. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych podobszaru rewitalizacji nr I Stare Miasto w 
Prószkowie;  

• nr 2. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych podobszaru rewitalizacji nr II Pomologia w 
Prószkowie, (z jego uszczegółowionymi fragmentami dla terenów zabudowanych na rys nr 3 i 4). 
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6. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ I ROZWOJU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ DLA REALIZACJI 
PROGRAMU ORAZ ICH KOMPLEMENTARNOŚĆ 

 
Gminny Program Rewitalizacji wchodzi w skład zestawu podstawowych dokumentów kompleksowego systemu 
planowania rozwoju gminy, jakimi są Strategia zrównowaŜonego rozwoju i Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, a jego powiązania z tymi dokumentami dla ich wzajemnego zintegrowania, 
omówiono w rozdz. 2. Dla powodzenia realizacji wskazanych w programie przedsięwzięć rewitalizacyjnych potrzebny 
jest takŜe wysoki poziom współpracy wszystkich zainteresowanych stron na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, jakim 
jest doprowadzenie obu rewitalizowanych podobszarów do poŜądanego poziomu zagospodarowania i uŜytkowania.  
 
Budowania takiej współpracy słuŜyć będą rozbudowane metody partycypacji społecznej, prowadzonej wg zasad 
określonych w art. 5 i 6 ustawy o rewitalizacji. Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem procesu 
rewitalizacji jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów i interesariuszy oraz instytucji mogących być 
partnerami w realizacji przedsięwzięć zapisanych w Programie, a takŜe zachęcanie mieszkańców do podejmowania 
inicjatyw, słuŜących realizacji przyjętych w nim celów. SłuŜyć temu będą w szczególności takie działania jak: 
1) umieszczenie programu na stronie internetowej Urzędu Miasta; 
2) wzbogacanie Serwisu Internetowego na stronie internetowej Urzędu o informacje nt realizowanych w 

ramach programu zadań; 
3) stała współpraca z prasą lokalną, mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu realizacji i 

monitorowania programu; 
4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety internetowej, skierowanej do mieszkańców i innych interesariuszy 

dotyczącej oceny programu; 
5) organizowanie wspólnych spotkań międzysektorowych dla oceny realizacji programu z moŜliwością 

zaproponowania nowych zadań do wprowadzenia do programu; 
6) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub 

formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. 
 
Istotne dla powodzenia realizacji programu będzie powołanie przez Burmistrza Komitetu Rewitalizacji, działającego w 
ramach przepisów, nakreślonych w art. 7 ustawy o rewitalizacji. Komitet jako koordynator i inicjator współpracy 
pomiędzy interesariuszami z podobszarów poddawanych rewitalizacji będzie odpowiedzialny za zapewnienie i rozwój 
partycypacji społecznej w zakresie realizacji przyjętych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Będzie współpracował z 
mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi, grupami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorstwami i ich organizacjami, co pozwoli na ich aktywny udział w kształtowaniu przestrzeni wokół swoich 
miejsc zamieszkania czy działalności i w obrębie ww. podobszarów. Udział ten pozwoli na trwałą poprawę warunków 
Ŝycia oraz zaktywizowanie dalszego, społecznego i ekonomicznego rozwoju rewitalizowanych podobszarów. 
Zachodzące zmiany w ich przestrzeni powinny prowadzić do tego, by poza uzyskanymi pozytywnymi walorami 
funkcjonalno- uŜytkowymi uzyskać takŜe wysoką jakość rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.  
 
WaŜnym aspektem realizacji programu jest uzyskanie wysokiego stopnia komplementarności pomiędzy 
poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi w pięciu zakresach: przestrzennym, problemowym, proceduralno- 
instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  
 
Komplementarność przestrzenna zostanie zapewniona w Programie dzięki skupieniu przedsięwzięć (projektów) 
wybranych do realizacji w dwu podobszarach rewitalizacji, wyznaczonych po przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej i 
przy zasięgnięciu opinii przedstawicieli zainteresowanych środowisk oraz mieszkańców miasta, dzięki czemu moŜna 
mówić o trafności decyzji dotyczących planowanych działań na ich terenach. Wybrane projekty rewitalizacyjne skupiają 
się w ich obrębie i są z nimi ściśle powiązane, a ich realizacja przyniesie pozytywne skutki dla ich funkcjonowania, z 
czego skorzystają zarówno mieszkańcy całego miasta i gminy jaki i regionu.  
 
Komplementarność problemowa zapewniona zostanie poprzez wzajemne powiązanie i dopełnianie się wybranych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Związane z nimi działania, polegające na modernizacji zniszczonych budynków i 
terenów uŜyteczności publicznej zakładają prowadzenie działań o charakterze pro-społecznym (naukowym, 
kulturalnym, integracyjnym i aktywizującym mieszkańców). Działania rewitalizacyjne związane z kolei z remontami 



 

160901101pr gminny program rewitalizacji 
16 

zdekapitalizowanej zabudowy mieszkaniowej posłuŜą zarówno poprawie jakości Ŝycia jej mieszkańców, poprawie ładu 
przestrzennego, jak równieŜ będą miały pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska. Realizacja projektów 
związanych z tymi działaniami przyczyni się do rozwiązania problemów w sferach: społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej i technicznej, tworząc tym samym spójną i komplementarną całość w 
powiązaniu z innymi strategicznymi dokumentami dla ukierunkowania rozwoju miasta. 
 
Komplementarność proceduralno- instytucjonalna zapewniona zostanie poprzez powołanie specjalnej komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta ds. rewitalizacji, której umiejscowienie w ramach jego struktury zapewni skuteczne 
zarządzenie Programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań juŜ podjętych w ramach realizacji polityk 
publicznych Gminy. I dalej – komplementarność międzyokresowa zapewniona zostanie poprzez zachowanie ciągłości 
realizacji przedsięwzięć podejmowanych w poprzednich okresach programowych, m. in. słuŜących poprawie jakości 
przestrzeni publicznych Rynku, a komplementarność źródeł finansowania poprzez pozyskiwanie finansowania realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych z róŜnych źródeł zewnętrznych, w tym poprzez moŜliwość włączenia środków 
prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji.  
 
 
7. RAMY FINANSOWE PROGRAMU ORAZ WSKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ 
PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH 
 
Ramy finansowe realizacji zadań podejmowanych przez Gminę, wskazanych w Programie określane będą w 
dorocznych budŜetach Gminy i w Wieloletnich Prognozach Finansowych z uwzględnieniem zewnętrznego wsparcia. 
Głównymi źródłami finansowania ich realizacji będzie budŜet gminy, a wsparcia finansowego – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
krajowe programy operacyjne i inne. 
 
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjęto m. in. następujące, cele 
i działania, w które wpisują się przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji w ramach 
celu V.2.A.1 ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego: 

1) dla realizacji celu szczegółowego 1 wzmocnione mechanizmy ochrony bioróŜnorodności w regionie jako główne 
typy przedsięwzięć:  
• budowę, rozbudowę, modernizację i doposaŜenie obiektów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych 

do realizacji zadań z zakresu ochrony róŜnorodności biologicznej;  
2) dla realizacji celu szczegółowego 3 zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu jako główne typy 

przedsięwzięć:  
• odbudowę, przebudowę, konserwację, remont lub wyposaŜenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz 

dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;  
• budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół 

obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego.  
 
Wsparcie dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ujętych w Programie Rewitalizacji, moŜe być uzyskane w ramach 
programu Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, w którym preferencje dla projektów rewitalizacyjnych 
przewidziane zostały w Działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (obejmującym m. in. rekultywacje 
obszarów zdegradowanych /zdewastowanych (…), rozwój terenów zieleni w miastach). Przedsięwzięcia wskazane w 
Programie dla realizacji zarówno przez Gminę jak i właścicieli nieruchomości mogą być takŜe wsparte środkami 
NFOŚiGW w ramach pro-ekologicznych programów poprawy stanu środowiska i edukacji ekologicznej. 
 
Wsparcie dla ww. przedsięwzięć rewitalizacyjnych moŜna uzyskać takŜe z takich programów i funduszów, jak: 
1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (słuŜący potrzebom trwałej integracja na rynku pracy 

ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą,); 
2) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (adresowany do podmiotów sektora pozarządowego dla 

zwiększenia zaangaŜowania obywateli i organizacji pozarządowych w Ŝycie publiczne); 
3) fundusze celowe, pozostające w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej i innych resortów; 
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4) Fundusz Termomodernizacji i Remontów (słuŜący dla wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i 
remontowych w formie tzw. premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej). 

 
Znaczący udział w rewitalizacji obu podobszarów, wskazanych w Programie, ma własność prywatna w związku z czym 
wskazane jest, by znalazło to odzwierciedlenie w jej udziale finansowym w realizacji wskazanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Projekty realizowane w ich ramach mogą być realizowane we współpracy z deweloperami, 
przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi itp.  

 
Jednym z elementów wparcia programu moŜe być sięgnięcie po instrumenty dłuŜne (kredyt, obligacje), o ile mogą na to 
pozwolić limity zadłuŜenia oraz przyjęty poziom środków na inwestycje gminne. Przy ewentualnym podejmowaniu 
decyzji w tym zakresie naleŜy uwzględnić warunek, Ŝe inwestycja, na którą będzie zaciągany dług, przyczyni się do 
rozwoju Gminy, zwiększenia jej dochodów bądź obniŜenia wydatków w przyszłości.  

 
 

8. OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI, ZE 
WSKAZANIEM KOSZTÓW TEGO ZARZĄDZANIA WRAZ Z RAMOWYM HARMONOGRAMEM REALIZACJI 
PROGRAMU 
 
WdraŜanie gminnego programu rewitalizacji wymaga koordynacji ze strony Gminy w następującym zakresie: 
1) przygotowywania rocznych, ramowych planów realizacji programu we współpracy z jego wszystkimi 

interesariuszami oraz corocznych sprawozdań z ich wykonania; 
2) realizacji własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminy, wynikających z programu; 
3) przygotowywania wniosków Gminy o dofinansowanie jej własnych projektów; 
4) współpracy przy opracowywaniu budŜetu Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

wynikających z programu; 
5) monitorowania realizacji programu i ewaluacji jej skutków; 
6) współpracy z Komitetu ds. Rewitalizacji Gminy. 
 
W przypadku projektów wynikających z programu i realizowanych przez Gminę oraz przygotowywanych do realizacji 
przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej wskazana przez Burmistrza jednostka Urzędu Miasta zleca i 
przygotowuje wymaganą dokumentację techniczną i przekazuje jej wyciąg wraz z pozwoleniem na budowę i innymi 
dokumentami (jak np. harmonogramem finansowo-rzeczowym, kosztorysami, przedmiarami itp.) koordynatorowi 
rewitalizacji w celu przygotowania wniosku Gminy o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy dofinansowania z 
Instytucją Pośredniczącą, w zarządzanie projektem zostaje włączony Skarbnik Gminy. 
 
Ze względu na charakter programu i potrzebę dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań realizacyjnych ma 
on formułę otwartą, tzn. Ŝe w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów oraz 
wskazania na potrzebę wykreowaniu nowych projektów – będzie on aktualizowany. Projekty odpowiadające na 
zidentyfikowane problemy rozwoju w obu obszarach rewitalizacji będą systematycznie przygotowywane w całym 
okresie wdroŜeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane będą: aktualną sytuacja społeczno-gospodarczą 
Gminy, potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców tych obszarów, poziomem zaangaŜowania podmiotów lokalnych w 
planowane działania, moŜliwościami budŜetu Gminy oraz dostępnością środków zewnętrznych.  
 
Program podlegać będzie ocenie aktualności i stopnia realizacji dokonywanej przez Burmistrza co najmniej raz na trzy 
lata, podlegającej zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie w gminnym Biuletynie 
Informacji Publicznej. W przypadku stwierdzenia, Ŝe Program wymaga zmiany Burmistrz występuje do Rady Miejskiej z 
wnioskiem o jego zmianę z załączoną w/w opinią. Zmiana programu następuje w takim samym trybie, w jakim został on 
uchwalony. 
 
Dla oszacowania kosztów realizacji gminnego programu rewitalizacji w odniesieniu do realizacji własnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminy, opracowane zostały szacunki cząstkowe dla 10 projektów z Listy 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (wskazanych w tabelach 1 i 2 i opisanych na 14 kartach projektów, załączonych 
w Aneksie), a ich łączną wielkość szacuje się na ok. 12 979 000,00 zł 
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Dla potrzeb wdraŜania zapisów programu opracowano ramowy harmonogram realizacji opisanych wyŜej przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę, wskazany w poniŜszym zestawieniu (dla pozostałych przedsięwzięć, 
realizowanych przez inne podmioty zakłada się, Ŝe terminy ich realizacji będą ustalane przez te właśnie podmioty i 
obejmą okres lat 2016-2025). Zakłada się, Ŝe zapisane w nim terminy realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą 
podlegać zmianom w dostosowaniu do tempa prowadzonych prac oraz moŜliwości finansowych podmiotów 
zaangaŜowanych w proces rewitalizacji. 
 
Tabela 3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów) gminy w latach 2016-2025 
 

Lata 2016-2025 Lp * Nazwa przedsięwzięcia 

‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 

 
Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 
I. Podobszar Stare Miasto 

I.1. Sfera społeczna 

I.1.1. Przeprowadzenie warsztatów dla 
wypracowania załoŜeń dla koncepcji 
rewitalizacji podobszaru z rozeznaniem 
potrzeb lokalnej społeczności  

 X X        

I.2. Sfera gospodarcza 

I.2.2. Opracowanie programu aktywizacji 
gospodarczej rejonu Starego Miasta, w 
tym oferty turystycznej tego zespołu (z 
przeprowadzeniem odpowiednich 
konsultacji społecznych) 

  X X X      

I.3. Sfera środowiskowa i techniczna 

I.3.3. Opracowanie programu ograniczenia 
lokalnych emisji zanieczyszczeń 
powietrza i wspierania odpowiedniej 
wymiany urządzeń grzewczych (z 
przeprowadzeniem odpowiednich 
konsultacji społecznych) 

    X X X X X X 

I.4. Sfera przestrzenno- funkcjonalna 

I.4.4. Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej rewitalizacji Starego 
Miasta, z uwzględnieniem aspektów 
społecznych, gospodarczych, 
przestrzennych i środowiskowych oraz 
ograniczeniem uciąŜliwości 
tranzytowego ruchu samochodów na 
drodze wojewódzkiej nr 414, docelowo 
planowanej do przeniesienia na 
wewnętrzną obwodnicę miasta (z 
przeprowadzeniem odpowiednich 
konsultacji społecznych) 

  X X X X X X X X 

I.4.5. Opracowanie projektu budowlanego 
dla zagospodarowania nawierzchni 
Rynku z obiektami małej architektury i 
oświetleniem i jego realizacja 

    X X X X X X 
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I.4.6. Opracowanie projektu budowlanego 
dla zagospodarowania nawierzchni 
Placu Targowego z obiektami małej 
architektury i oświetleniem oraz 
zespołem kramów, a takŜe remontu d. 
budynku magazynowego na cele 
spotkań mieszkańców i jego realizacja 

   X X      

I.4.7. Opracowanie projektu budowlanego dla 
budowy parkingu  
przy u. Korfantego 1 i jego realizacja 

   X X      

 
II. Podobszar Pomologia 
II.1. Sfera społeczna 

II.1.8. Przeprowadzenie warsztatów dla 
wypracowania załoŜeń dla koncepcji 
rewitalizacji podobszaru z rozeznaniem 
potrzeb zainteresowanych stron i 
lokalnej społeczności 

  X X X      

II.4. Sfera przestrzenno- funkcjonalna 

II.4.13. Przystosowanie budynku przy ul. 
Pomologia 9 dla potrzeb lokalizacji 
mieszkań komunalnych 

  X X X      

 
Lista pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 
I. Podobszar Stare Miasto 

I.1. Sfera gospodarcza 

I.1.17. Zorganizowanie inkubatora 
przedsiębiorczości i jego ulokowanie w 
jednym z rewitalizowanych obiektów 
przy Rynku 

  X X X X     

* - numerację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyporządkowano odpowiednio: (I._._. Podobszar Stare Miasto; II._._. Podobszar Pomologia); 
 ( _.1._. Sfera społeczna; _.2._. Sfera gospodarcza; _.3._. Sfera środowiskowa i techniczna; _.3._. Sfera przestrzenno- funkcjonalna); (_._.1-20 - kolejna liczna  
 porządkowa poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych). 
 

 
9. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU 
 
Monitorowanie gminnego programu rewitalizacji polega na systematycznym pozyskiwaniu i analizowaniu danych 
dotyczących stanu realizacji poszczególnych, ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów). Działania te 
dotyczyć będą pozyskiwania informacji nt. postępów w realizacji inwestycji, związanych z ww. przedsięwzięciami, 
zapewnienia ich zgodności z Programem oraz oceny trwałości osiągniętych rezultatów. Poszczególne inwestycje będą 
objęte jednakowym systemem ewaluacji, opracowanym przez Gminę i m. in. obejmującym ocenę efektów realizacji, 
porównanie osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu z prognozowanymi. 
 
Po zakończeniu realizacji programu opracowana będzie ewaluacja ex post zawierająca zestawienie najwaŜniejszych 
wniosków ze corocznych sprawozdań, opracowywanych przez cały okres jego obowiązywania, tj. w latach 2016 – 
2025. Dodatkowo ewaluacja powinna objąć badania społeczno- ekonomiczne i funkcjonalno-przestrzenne, które 
pomogą odpowiedzieć na zdiagnozowane problemy w „Diagnozie słuŜącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i 
obszarów rewitalizacji w mieście Prószków” i wykazać efekty, które zostały osiągnięte dzięki realizacji programu. 
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10. ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY Z 
DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O 
ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 150 oraz z 2015 r. Poz. 1322) 
 
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
150 oraz z 2015 r. poz. 1322). 
 
11. ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWALE O KTÓREJ MOWA W ART. 7 UST. 3 USTAWY Z DNIA 9 
PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) 
 
Zakłada się,  ze uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, o której 
mowa w art. 7 ust. 3 ustawy Rada Miejska w Prószkowie podejmie w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia 
gminnego programu rewitalizacji. 
 
12. USTANOWIENIE SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI 
 
W zapisach niniejszego programu nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
 
14. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
 
W związku z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji w spójny sposób z obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz doprowadzeniem do zgodności w przyjętych 
w projekcie programu ustaleń z odpowiednimi ustaleniami aktualizowanego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prószków – nie przewiduje się potrzeby dokonywania zmian obu ww. 
dokumentów. 
 
 
15. SPIS MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 
 
1) Bank Danych Lokalnych GUS 2011- 2014; 
2) Dane Urzędu Miejskiego w Prószkowie z zakresu demografii, działalności MOPS, działalności gospodarczej oraz 

stanu zasobów mienia komunalnego; 
3) Diagnoza słuŜąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w Mieście Prószków, załącznik 

do uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z 25.05.2016 r.; 
4) Diagnoza stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno-gospodarczego m. i gm. Prószków, Prószków 2016.; 
5) Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, przyjęta uchwałą Nr XXXIV/268/2013. Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.; 
6) Materiały Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące obiektów wpisanych do wojewódzkiego 

rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków; 
7) Plan odnowy miejscowości Prószków na lata 2016-2025, uchwalony uchwałą nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 25.02.2016 r.; 
8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, UMWO 2014; 
9) Strategia zrównowaŜonego rozwoju Gminy Prószków (projekt), Prószków 2016; 
10) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, uchwalone uchwałą nr 

III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18.12.2014 r.; 
11) Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25.05.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszarów rewitalizacji z Diagnozą słuŜącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszarów 
rewitalizacji w mieście Prószków; 

12) Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z 25.05.2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
gminnego programu rewitalizacji. 
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13. ANEKSY 
 
13.1. KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH, WSKAZANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ 
 
13.2. UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE Z DNIA 25 MAJA 2016 R. W SPRAWIE 
WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARÓW REWITALIZACJI 
 



 

160901101pr gminny program rewitalizacji 
22 

 

Karta projektu nr 1 
Nazwa projektu:  
PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA WYPRACOWANIA ZAŁOśEŃ DLA KONCEPCJI REWITALIZACJI PODOBSZARU 
STARE MIASTO 
1. Opis projektu Program stanowiący element przygotowania kompleksowej koncepcji programowo- 

przestrzennej dla rewitalizacji Starego Miasta z uwzględnieniem zwłaszcza poprawy 
warunków zamieszkiwania i rozwoju usług w podobszarze oraz moŜliwości uczestniczenia 
w realizacji koncepcji lokalnej społeczności, m. in. związanej z moŜliwościami 
przeprowadzenia modernizacji swoich domów i uzyskania pomocy w tym zakresie 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto 
3. Zakres prac W zakres opracowania projektu wejdą: 

1) przygotowanie merytoryczne warsztatów z opracowaniem informacji dla ich 
uczestników o diagnozie stanu zagospodarowania podobszaru i występujących tu 
problemach do rozwiązania; 

2) ustalenie listy uczestników oraz ich zaproszenie na warsztaty; 
3) przeprowadzenie 2 warsztatowych spotkań z udziałem zewnętrznego moderatora 

oraz ich merytoryczne podsumowanie, zawierające m. in. rekomendacje dla 
opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla rewitalizacji Starego Miasta; 

4) promocja wyników warsztatów w gminnych i lokalnych środkach informacji.  

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie załoŜeń do opracowania kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej 
dla rewitalizacji Starego Miasta z udziałem ekspertów i społeczności lokalnej oraz 
przedsiębiorców. 
Wskaźniki produktu:  

1) liczba uczestników warsztatów,  
2) liczba jednostek – odbiorców rekomendacji warsztatów.  
Wskaźniki rezultatu:  
1) skala wykorzystania ww. rekomendacji w ramach opracowania kompleksowej 

koncepcji programowo- przestrzennej dla rewitalizacji Starego Miasta 
2) ilość odwiedzin strony internetowej z prezentacja dorobku warsztatów i ewentualnych 

uwag, zgłoszonych do ich podsumowania, 
3) ilość organizacji społecznych, którzy będą współuczestniczyć w realizacji projektu. 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 
1) społecznej,  

2) gospodarczej,  
3) środowiskowej, 

4) przestrzenno- funkcjonalnej, 
5) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 
1) mieszkańcy podobszarów rewitalizacji, 
2) wspólnoty mieszkaniowe, 
3) przedsiębiorcy, 
4) potencjalni inwestorzy, 
5) Urząd Miasta jako zleceniodawca kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej 

dla rewitalizacji Starego Miasta. 
7. Szacunkowe koszty 6.000 zł 
8. Terminy realizacji 2017- 2018 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe warsztaty, zorganizowane będą przez UM i przeprowadzone przez 

zewnętrznego moderatora.  
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Karta projektu nr 2.  
Temat projektu: 
OPRACOWANIE PROGRAMU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ REJONU STAREGO MIASTA  
1. Opis projektu Program stanowiący element aktywizacji gospodarczej Starego Miasta i wynikający m. in. 

z opracowania projektu opisanego w karcie nr 2 oraz słuŜący przygotowaniu 
kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej dla rewitalizacji Starego Miasta z 
uwzględnieniem rozwoju usług w podobszarze  

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto 

3. Zakres prac W zakres opracowania programu wejdą: 
1) sporządzenie diagnozy aktualnego stanu wyposaŜenia w usługi podobszaru i 

lokalizacji miejsc pracy ze wskazaniem rekomendacji dla poprawy sytuacji w ww. 
zakresie (z przeprowadzeniem ankietyzacji w ww. zakresie); 

2) przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego ws moŜliwości rozwoju usług w 
podobszarze; 

3) opracowanie programu poprawy sytuacji w ww. zakresie z rekomendacjami dla 
uzyskania pomocy dla objętych nim przedsiębiorców i firm oraz mieszkańców 
podobszaru; 

4) opracowanie broszury promocyjnej dla programu i jej szerokie upowszechnianie;  
5) określenie zasad monitorowania; 
6) promocja programu w gminnych i lokalnych środkach informacji; 
7) okresowe aktualizacje programu. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie programu dla aktywizacji gospodarczej Starego Miasta. 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników konsultacji, 
2) liczba jednostek – odbiorców programu.  
Wskaźniki rezultatu:  
1) liczba osób, które załoŜą działalność gospodarczą, 
2) ilość nowych punktów obsługi mieszkańców i nowych obiektów usługowych, 
3) skala wykorzystania ww. rekomendacji w ramach opracowania kompleksowej 

koncepcji programowo- przestrzennej dla rewitalizacji Starego Miasta, 
4) ilość odwiedzin strony internetowej z prezentacja programu dorobku warsztatów i 

ewentualnych uwag, zgłoszonych dla jego wdraŜania, 
5) ilość organizacji społecznych, którzy będą współuczestniczyć w realizacji programu. 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 
1) społecznej,  
2) gospodarczej,  
3) przestrzenno- funkcjonalnej, 
4) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 
1) przedsiębiorcy i usługodawcy, działający w podobszarze, 
2) przedsiębiorcy, zainteresowani uruchomieniem działalności gospodarczej w 

podobszarze, 
3) potencjalni inwestorzy, 
4) Urząd Gminy jako zleceniodawca kompleksowej koncepcji programowo- 

przestrzennej dla rewitalizacji Starego Miasta. 

7. Szacunkowe koszty 3.000 zł 
8. Terminy realizacji 2018- 2020 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe Program opracowany będzie w ramach funkcjonowania UM ze zleceniem 

opracowania broszury promocyjnej dla upowszechniania programu.  
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Karta projektu nr 3.  
Nazwa projektu:  
OPRACOWANIE PROGRAMU OGRANICZENIA LOKALNYCH EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  
W PODOBSZARZE STARE MIASTO 
1. Opis projektu Program stanowiący element realizacji zarówno GPR jak i Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Prószków i określeniu zadań związanych z ograniczeniem 
lokalnych emisji zanieczyszczeń powietrza w podobszarze  

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto 

3. Zakres prac W zakres opracowania programu wejdą: 
1) sporządzenie diagnozy dla poziomu zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych 

przez urządzenia grzejne istniejące w podobszarze ze wskazaniem rekomendacji dla 
poprawy sytuacji w ww. zakresie i skali potrzeb w tym zakresie zwłaszcza dla 
właścicieli nieruchomości (z przeprowadzeniem spotkania konsultacyjnego ws 
moŜliwości ograniczenia lokalnych emisji zanieczyszczeń powietrza w podobszarze; 

2) opracowanie programu poprawy sytuacji w ww. zakresie z rekomendacjami dla 
uzyskania pomocy dla objętych nim właścicieli nieruchomości w podobszarze oraz 
przedsiębiorców i firm; 

3) opracowanie broszury promocyjnej dla programu i jej szerokie upowszechnianie;  
4) określenie zasad monitorowania; 
5) promocja programu w gminnych i lokalnych środkach informacji; 
6) okresowe aktualizacje programu. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie programu dla ograniczenia lokalnych emisji zanieczyszczeń powietrza, 
dostosowanego do lokalnych uwarunkowań podobszaru. 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników konsultacji, 
2) liczba jednostek – odbiorców programu.  
Wskaźniki rezultatu:  
1) liczba właścicieli nieruchomości, którzy skorzystają z programu, 
2) ilość odwiedzin strony internetowej z prezentacja programu dorobku warsztatów i 

ewentualnych uwag, zgłoszonych dla jego wdraŜania. 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 
1) środowiskowej,  
2) przestrzenno- funkcjonalnej, 
3) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta, 
2) przedsiębiorcy i jednostki i usługodawcy, działający w podobszarze i zintereso-wane 

realizacją programu, 
3) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 3.000 zł 
8. Terminy realizacji 2020- 2025 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe Program opracowany będzie na zlecenie UM wraz z opracowaniem 

broszury promocyjnej dla upowszechniania programu. 
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Karta projektu nr 4.  
Nazwa projektu:  
OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI STAREGO MIASTA  
1. Opis projektu Koncepcja sporządzona zostanie jako kompleksowe opracowanie, obejmujące aspekty 

społeczne, gospodarcze, środowiskowe i zwłaszcza przestrzenno- funkcjonalne oraz 
techniczne, słuŜące długofalowemu ukierunkowaniu procesów rewitalizacji podobszaru z 
uwzględnieniem rekomendacji wypracowanych w ramach projektów, ujętych w kartach nr 
1, 2 i 3 oraz 4. 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto 

3. Zakres prac W zakres opracowania koncepcji wejdą: 
1) sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania przestrzennego i 

rozwoju społeczno- gospodarczego podobszaru z dokumentacją fotograficzną dla 
stanu zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ze wskazaniem rekomendacji dla 
poprawy sytuacji w ww. zakresie, uwzględniających zalecenia z projektów, ujętych w 
kartach nr nr 1, 2 i 3 oraz 4; 

2) opracowanie wyciągu z ustaleń planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego dla uwzględnienia ich w Koncepcji; 

3) opracowanie kompleksowej Koncepcji programowo-przestrzennej dla rewitalizacji 
podobszaru, obejmującej aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i 
zwłaszcza przestrzenno- funkcjonalne oraz techniczne, ze wskazaniem lokalizacji 
przestrzennej zadań i etapowania ich realizacji oraz ich zakresu rzeczowego i 
wytycznych realizacyjnych; 

4) przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych i uzyskanie stosownych opinii;  
5) opracowanie broszury promocyjnej dla Koncepcji i jej szerokie upowszechnianie;  
6) określenie zasad monitorowania; 
7) promocja Koncepcji w gminnych i lokalnych środkach informacji; 
8) okresowe aktualizacje Koncepcji. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie Koncepcji programowo-przestrzennej dla rewitalizacji podobszaru, 
dostosowanej do przyjętych celów GPR oraz do lokalnych uwarunkowań podobszaru, w 
tym zwłaszcza do potrzeb jego mieszkańców i moŜliwości ich czynnego uczestniczenia w 
procesie rewitalizacji. 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników konsultacji, 
2) liczba jednostek – odbiorców i realizatorów Koncepcji,  
Wskaźniki rezultatu:  
1) liczba właścicieli nieruchomości, którzy skorzystają z wytycznych realizacyjnych 

Koncepcji, 
2) ilość jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych, którzy 

skorzystają z wytycznych realizacyjnych Koncepcji, 
3) ilość odwiedzin strony internetowej z prezentacja programu dorobku warsztatów i 

ewentualnych uwag, zgłoszonych dla jego wdraŜania. 
5. Oddziaływanie w sferach Koncepcja oddziałuje w sferach: 

1) społecznej,  

2) gospodarczej,  
3) środowiskowej,  

4) przestrzenno- funkcjonalnej, 
5) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta, 
2) przedsiębiorcy i jednostki i usługodawcy, działający w podobszarze i zainteresowane 

realizacją programu, 
3) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 25.000 zł 
8. Terminy realizacji 2018- 2025 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe Koncepcja opracowana będzie na zlecenie UM wraz z opracowaniem 

broszury promocyjnej dla upowszechniania programu. 
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Karta projektu nr 5.  
Nazwa projektu:  
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZAGOSPODAROWANIA NAWIERZCHNI RYNKU  
I JEGO REALIZACJA 
1. Opis projektu Projekt sporządzony zostanie jako wielobranŜowe opracowanie, słuŜące określeniu 

zakresu zadań technicznych, związanych z realizacją zagospodarowania nawierzchni 
Rynku 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto – działki nr 1008 i 1009 we władaniu Gminy 

3. Zakres prac W zakres opracowania projektu wejdą: 
1) sporządzenie budowlanego projektu technicznego dla wykonania płyty Rynku z 

elementami małej architektury i oświetleniem z miejscami do zatrzymywania się 
pojazdów uprzywilejowanych i z urządzeniami dla spowolnienia ruchu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 424; 

2) sporządzenie budowlanego projektu dla terenów komponowanej zieleni; 
3) sporządzenie budowlanego projektu dla sieci uzbrojenia; 
4) sporządzenie projektów wykonawczych; 
5) sporządzenie części kosztorysowej projektu; 
6) uzyskanie pozwolenia na budowę. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie dokumentu umoŜliwiającego montaŜ finansowy dla realizacji 
zagospodarowania nawierzchni Rynku oraz realizację jako projektu, wpisującego się w 
podstawowe cele GPR. 
Wskaźniki produktu:  
1) powierzchnia terenów objętych zagospodarowaniem ogółem, 
2) powierzchnia terenów zieleni objętych zagospodarowaniem, 
3) ilość specjalnych obiektów małej architektury  
Wskaźniki rezultatu:  
1) powierzchnia terenów dostosowanych do funkcji rekreacyjno- turystycznych oraz 

okolicznościowych imprez i spotkań ludności, 
2) powierzchnia terenów zielonych dostosowanych do funkcji rekreacyjnych,  
3) liczba osób korzystających z odnowionej przestrzeni publicznej. 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 

1) społecznej,  
2) gospodarczej,  

3) środowiskowej,  
4) przestrzenno- funkcjonalnej, 

5) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta, 
2) przedsiębiorcy i jednostki i usługodawcy, działający w podobszarze, 
3) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 20.000 zł za opracowania projektu 
6.600.000 zł za realizację  
(przy załoŜeniu wielkości zagospodarowywanego terenu =0,66 ha i kosztów 
jednostkowych= 1000 zł za 1 m kw. oraz wartości projektu=ok.3% kosztów ogólnych ) 

8. Terminy realizacji 2020- 2025 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe projekt będzie opracowany i realizacja będzie wykonana na zlecenie UM.  
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Karta projektu nr 6.  
Nazwa projektu:  
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZAGOSPODAROWANIA NAWIERZCHNI  
PLACU TARGOWEGO 
1. Opis projektu Projekt sporządzony zostanie jako wielobranŜowe opracowanie, słuŜące określeniu 

zakresu zadań technicznych, związanych z realizacją zagospodarowania nawierzchni 
Placu Targowego 
 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto – działka nr 996/13 we władaniu Gminy 

3. Zakres prac W zakres opracowania projektu wejdą: 
1) sporządzenie budowlanego projektu technicznego dla wykonania płyty Placu z 

elementami małej architektury i oświetleniem; 
2) sporządzenie budowlanego projektu dla terenów komponowanej zieleni; 
3) sporządzenie budowlanego projektu dla sieci uzbrojenia; 
4) sporządzenie projektów wykonawczych; 
5) sporządzenie części kosztorysowej projektu; 
6) sporządzenie budowlanego projektu dla lekkiego pawilonu ze straganami; 
7) uzyskanie pozwolenia na budowę. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie dokumentu umoŜliwiającego montaŜ finansowy dla zagospodarowania 
nawierzchni Placu Targowego jako projektu, wpisującego się w podstawowe cele GPR. 
Wskaźniki produktu:  
1) powierzchnia terenów objętych zagospodarowaniem ogółem, 
2) powierzchnia terenów zieleni objętych zagospodarowaniem, 
3) ilość specjalnych obiektów małej architektury  
Wskaźniki rezultatu:  
1) powierzchnia terenów dostosowanych do funkcji rekreacyjno- turystycznych oraz 

okolicznościowych imprez i spotkań ludności, 
2) powierzchnia terenów zielonych dostosowanych do funkcji rekreacyjnych,  
3) liczba osób korzystających z odnowionej przestrzeni publicznej. 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 
1) społecznej,  

2) gospodarczej,  
3) środowiskowej,  

4) przestrzenno- funkcjonalnej, 
5) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta, 
2) przedsiębiorcy i jednostki i usługodawcy, działający w podobszarze, 
3) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 15.000 zł za opracowania projektu 
5.000.000 zł za realizację  
(przy załoŜeniu wielkości zagospodarowywanego terenu =1,00 ha i kosztów 
jednostkowych= 500 zł za 1 m kw. oraz wartości projektu=ok.34% kosztów 
ogólnych+dodatkowe koszty opracowania projektu lekkiego pawilonu ze straganami) 

8. Terminy realizacji 2019- 2020 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe projekt będzie opracowany i realizacja będzie wykonana na zlecenie UM.  
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Karta projektu nr 7.  
Nazwa projektu:  
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA BUDOWY PARKINGU PRZY U. KORFANTEGO 1 
1. Opis projektu Projekt sporządzony zostanie jako wielobranŜowe opracowanie, słuŜące określeniu 

zakresu zadań technicznych, związanych z realizacją zagospodarowania nawierzchni 
parkingu przy u. Korfantego 1 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto – działka nr 1099 we władaniu Gminy 

3. Zakres prac W zakres opracowania projektu wejdą: 
1) sporządzenie budowlanego projektu technicznego dla wykonania parkingu; 
2) sporządzenie budowlanego projektu dla sieci uzbrojenia; 
3) sporządzenie projektów wykonawczych; 
4) sporządzenie części kosztorysowej projektu; 
5) uzyskanie pozwolenia na budowę. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie dokumentu umoŜliwiającego montaŜ finansowy dla realizacji realizacją 
zagospodarowania nawierzchni parkingu. 
Wskaźniki produktu: powierzchnia terenów objętych zagospodarowaniem ogółem, 
Wskaźniki rezultatu:  
1) powierzchnia terenów dostosowanych do funkcji obsługi ruchu drogowego; 
2) liczba osób korzystających z parkingu 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 
1) gospodarczej,  
2) środowiskowej,  
3) przestrzenno- funkcjonalnej, 
4) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami są: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta, 
2) przedsiębiorcy i jednostki i usługodawcy, działający w podobszarze, 
3) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 18.000 zł za opracowania projektu 
600. 000 zł za realizację  
(przy załoŜeniu wielkości zagospodarowywanego terenu =0,20 ha i kosztów 
jednostkowych= 300 zł za 1 m kw. oraz wartości projektu=ok.3% kosztów ogólnych) 

8. Terminy realizacji 2019- 2020 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe projekt będzie opracowany i realizacja będzie wykonana na zlecenie UM.  
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Karta projektu nr 8.  
Nazwa projektu:  
PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA WYPRACOWANIA ZAŁOśEŃ 
 DLA KONCEPCJI REWITALIZACJI PODOBSZARU POMOLOGIA 

1. Opis projektu Program stanowiący element przygotowania kompleksowej koncepcji programowo-
przestrzennej dla budowy Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego, odnowy 
d. sadów oraz rewitalizacji parku i d. arboretum Pomologia (zakładanej w GPR do 
opracowania przez Uniwersytet Opolski)  

2. Lokalizacja Podobszar Pomologia 

3. Zakres prac W zakres opracowania projektu wejdą: 
1) przygotowanie merytoryczne warsztatów z opracowaniem informacji dla ich 

uczestników o diagnozie stanu zagospodarowania podobszaru i występujących tu 
problemach do rozwiązania, 

2) ustalenie listy uczestników oraz ich zaproszenie na warsztaty, 
3) przeprowadzenie 2 warsztatowych spotkań z udziałem zewnętrznego moderatora 

oraz ich merytoryczne podsumowanie, zawierające m. in. rekomendacje dla 
opracowania kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy 
Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, odnowy d. sadów oraz 
rewitalizacji parku i d. arboretum Pomologia, 

4) promocja wyników warsztatów w gminnych i lokalnych środkach informacji.  

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie załoŜeń do opracowania ww. kompleksowej koncepcji programowo-
przestrzennej dla Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego z udziałem 
Uniwersytetu Opolskiego, ekspertów i społeczności lokalnej. 
Wskaźniki produktu:  

1) liczba uczestników warsztatów,  
2) liczba jednostek – odbiorców rekomendacji warsztatów.  
Wskaźniki rezultatu:  
3) skala wykorzystania ww. rekomendacji w ramach opracowania koncepcji 

programowo-przestrzennej programowo- przestrzennej dla budowy Między-
narodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, odnowy d. sadów oraz rewitalizacji 
parku i d. arboretum Pomologia 

4) ilość odwiedzin strony internetowej z prezentacją dorobku warsztatów i ewentualnych 
uwag, zgłoszonych do ich podsumowania, 

5) ilość organizacji społecznych, którzy będą współuczestniczyć w realizacji programu. 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 
1) społecznej,  

2) gospodarczej,  
3) środowiskowej, 

4) przestrzenno- funkcjonalnej, 
5) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 
1) mieszkańcy podobszaru rewitalizacji, 
2) mieszkańcy miasta i regionu, 
3) Uniwersytet Opolski jako zleceniodawca kompleksowej koncepcji programowo-

przestrzennej dla budowy Między-narodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, 
odnowy d. sadów oraz rewitalizacji parku i d. arboretum Pomologia 

4) Urząd Miasta jako koordynator GPR . 

7. Szacunkowe koszty 6.000 zł 
8. Terminy realizacji 2018- 2020 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe warsztaty, zorganizowane będą przez UM we współpracy z Uniwersytetem 

Opolskim i przeprowadzone przez z zewnętrznego moderatora, przy uzaleŜnieniu ich 
terminu od zakładanego terminu opracowania ww. koncepcji  
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Karta projektu nr 9.  
Temat projektu:  
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. POMOLOGIA 9 DLA POTRZEB LOKALIZACJI  
MIESZKAŃ KOMUNALNYCH 
 
1. Opis projektu Projekt ma na celu przystosowanie gminnego budynku połoŜonego przy ul. Pomologia 

9 dla potrzeb lokalizacji mieszkań komunalnych dla 5 rodzin zamieszkałych w 
podobszarze 

2. Lokalizacja Podobszar Pomologia  
3. Zakres prac W zakres opracowania programu wejdą prace budowlane, związane z adaptacją 

budynku na 5 lub więcej mieszkań komunalnych, w tym: 
1) termoizolacja budynku; 
2) remont dachu; 
3) remont elewacji; 
4) remont i rozbudowa instalacji wodnej, kanalizacyjnej, ogrzewania; 
5) wydzielenie i oddanie do uŜytku lokali komunalnych. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie zdecydowanej poprawy sytuacji w zakresie objętym Programem 
Wskaźniki produktu: liczba rodzin i osób dla których przewiduje się zapewnienie lokali  
komunalnych. 
 
Wskaźniki rezultatu: ilość oddanych do uŜytku lokali komunalnych.  

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferze społecznej , przestrzenno- funkcjonalnej 
6. Beneficjenci Mieszkańcy podobszarów rewitalizacji, kwalifikujący się do uzyskania pomocy w 

formie przydziału lokalu komunalnego 
7. Szacunkowe koszty 500.000 zł  
8. Terminy realizacji 2018- 2020 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe dzięki zapewnieniu nowych mieszkań komunalnych dla 5 rodzin z 

podobszaru, moŜliwe będzie zwolnienie zajmowanego przez nie obecnie budynku, który 
będzie mógł być przekazany na cele związane z realizacją Międzynarodowego Centrum 
Badawczo-Rozwojowego realizowanego przez Uniwersytet Opolski 
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Karta projektu nr 10.  
Temat projektu jako przedsięwzięcia dopuszczalnego:  
ZORGANIZOWANIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W PODOBSZARZE STARE MIASTO 
1. Opis projektu Program stanowiący element realizacji GPR słuŜący rozwojowi przedsiębiorczości w 

gminie  

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto 

3. Zakres prac W zakres opracowania projektu wejdą: 
1) sporządzenie analizy potrzeb w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz 

opracowanie programu i zakresu działania inkubatora przedsiębiorczości; 
2) analiza moŜliwości zlokalizowania inkubatora z preferencjami dla lokalizacji przy 

Rynku; 
3) przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego ws moŜliwości rozwoju usług pro-

biznesowych iw podobszarze; 
4) opracowanie zestawu wytycznych dla zorganizowania inkubatora przedsiębiorczości i 

jego zlokalizowania oraz wyszukania wsparcia zewnętrznego dla jego uruchomienia. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie waŜnego elementu realizacji GPR, słuŜącego rozwojowi przedsiębiorczości w 
gminie. 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników konsultacji, 

2) liczba jednostek – odbiorców projektu.  
Wskaźniki rezultatu:  

1) liczba osób, które załoŜą działalność gospodarczą, 
2) ilość nowych punktów obsługi mieszkańców i nowych obiektów usługowych, 

3) ilość odwiedzin strony internetowej z prezentacja projektu, 
4) ilość organizacji społecznych, którzy będą współuczestniczyć w realizacji projektu. 

5. Oddziaływanie w sferach Program oddziałuje w sferach: 

1) społecznej,  
2) gospodarczej,  

3) przestrzenno- funkcjonalnej. 
6. Beneficjenci Beneficjentami dorobku warsztatów są: 

1) przedsiębiorcy i usługodawcy, działający w podobszarze, 
2) przedsiębiorcy, zainteresowani uruchomieniem działalności gospodarczej w 

podobszarze. 

7. Szacunkowe koszty 3.000 zł 
8. Terminy realizacji 2020- 2021 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe Program opracowany będzie w ramach funkcjonowania UM ze zleceniem 

opracowania analizy potrzeb w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości w gminie 
oraz opracowanie programu i zakresu działania inkubatora przedsiębiorczości. 
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