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WPROWADZENIE 
 
Rewitalizacja stanowi – zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz wytycznymi Ministra Rozwoju z 
2016 r. – zaplanowany i prowadzony w sposób zintegrowany proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, lub techniczne, lub środowiskowe). SłuŜą one lokalnej społeczności, poprawie 
jakości przestrzeni i funkcjonowania gospodarki, są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie Gminnego 
Programu Rewitalizacji. 
 
Program, opracowany na podstawie uchwały Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, stanowi podstawę do 
przeprowadzenia procesu rewitalizacji w granicach wskazanych w Uchwale Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków. 
PowyŜszy Program stanowi zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, przyjętego uchwałą Nr 
XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. 
 
We wskazanych w Uchwale Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. dwóch 
podobszarach rewitalizacji skumulowały się problemy społeczne i gospodarcze, a takŜe przestrzenne, techniczne i 
środowiskowe, omówione w części diagnostycznej Programu. Koordynatorem podjętych w ich obrębie działań będzie 
samorząd gminny, a udział w nich wezmą takŜe inne podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede 
wszystkim mieszkańcy ww. podobszarów. Zakłada się, Ŝe proces ten będzie programowany, prowadzony i oceniany przy 
zapewnieniu aktywnego udziału interesariuszy, czemu słuŜyć będą konsultacje społeczne oraz powołany przez Burmistrza 
Miasta Komitet Rewitalizacji.  
 
Delimitacji podobszarów rewitalizacji, stanowiących przedmiot ustaleń Programu dokonano na podstawie analizy danych, 
zawartych w Diagnozie stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno- gospodarczego miasta i gminy Prószków, 
opracowanej w marcu 2016 r. i wykorzystanej przy opracowaniu rozdz. 1. Diagnoza obszaru rewitalizacji niniejszego 
opracowania. Analiza ta pozwoliła na wytypowanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji dwóch podobszarów rewitalizacji:  
1)  podobszaru Starego Miasta z zabudową otaczającą rynek i plac przed zamkiem w Prószkowie, z terenami zamku i 

towarzyszącego parku oraz z nie zharmonizowanymi z historycznym otoczeniem budynkami wielorodzinnymi i 
usługowymi oraz przestrzeniami publicznymi;  

2)  podobszaru Pomologia w Prószkowie, z wymagającą poddania remontom zabudową mieszkalną, usługową i 
gospodarczą, nie wykorzystywaną zgodnie z jej historycznym przeznaczeniem oraz ze zdewastowanymi układami 
komponowanych zespołów zieleni oraz dawnych sadów, a takŜe ze zdekapitalizowanymi terenami oświaty.  

 
Program opracowano w ramach umowy Nr RO032/9/2016 r. z dnia 25 kwietnia 2026 r., zawartej przez Gminę Prószków z 
firmą Juliusz Korzeń. Urbanista, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii Nr DPOII.432.56.33.2016 Urzędu 
Marszałkowskiego z 25.01.2017 r. oraz ustaleń przyjętych w Uchwale Nr XXX/259/2017 z dnia 22 września 2017 r. Rady 
Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków.  
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1. DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

 
 
 

1.1. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 
 

Na terenie Gminy zamieszkiwało w końcu 2016 r. 9.465 mieszkańców, w tym w obszarze miasta 2461. W jego 
historycznym centrum, stanowiącym podobszar Stare Miasto mieszkało wtedy 497 osób, a powiązanym z nim podobszarze 
Pomologia 155. Łączne podobszary te zamieszkiwało 652 mieszkańców, co stanowi 6,8% ogółu populacji Gminy.  
 
W obrębie Gminy zachodzą typowe dla obecnej sytuacji demograficznej kraju procesy depopulacji i starzenia się ludności, 
a zmiany w tym zakresie w odniesieniu do miasta i terenów wiejskich Gminy w okresie minionych 15 lat ilustruje poniŜsze 
zestawienie, w którym odnotowane zostały charakterystyczne, ilościowe ich tendencje.  

 
Tabela 1. Podstawowe dane o zmianach liczby ludności w Gminie (w l. 2011- 2016 r.) 

 
Lp. Miasto  

i sołectwa 
Ludność  
w końcu 
2011 r. 

Ludność 
w końcu 
2016 r. 

RóŜnice  
Uwagi  

1. Prószków ogółem  2455 2461 +6 
(wzrost jedynie 0,2% ogółu mieszkańców miasta) 

1a. w tym rejon Starego Miasta* 518 497 -21 
(znaczny spadek o 4,0%) 

1b. w tym rejon Pomologii** 156 155 -1 
1c pozostała część miasta  1781 1809 +28 

(wzrost o 1,6%) 
2 Boguszyce 535 523 -12 
3 Chrząszczyce 550 551 +1 
4. Chrzowice 119 120 +1 
5. Folwark 225 214 -11 
6. Górki 657 657 bez zmian 
7. Jaśkowice 255 280 +25  

(najwyŜszy wzrost w gminie o 9,8%) 
8. Ligota Prószkowska 854 805 -49 

(najwyŜszy spadek w gminie o 5,7%) 
9. Nowa Kuźnia 337 326 -11 
10. Przysiecz 553 567 +11 
11 Winów*** 689 680 -11 
12 Zimnice Małe 497 471 -26 

(znaczny spadek - o 3,7%) 
13 Zimnice Wielkie 686 688 +2 
14 Złotniki 487 488 +1 
15 Źlinice 661 634 -25 

(znaczny spadek - o 5,2%) 
 Gmina ogółem  9566 9465 -101 

(znaczny spadek o 10,6% ogółu mieszkańców 
Gminy) 

* Rejon ten obejmuje ulice W. Korfantego (Nr 1), Pl. Gen. Zawadzkiego (wszystkie numery), Zamkową (wszystkie numery), Szkolną (Nr 1-4), 
Młyńską (Nr 2), I. Daszyńskiego (Nr 1 i 2), Opolska (Nr 2 i 4) 

** Rejon ten obejmuje ulice Pomologia, Osiedle i Parkową (wszystkie numery) 
***Miejscowość ta została przyłączona w 2017 r. do Opola 
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W końcu 2016 r. Gminę zamieszkiwało wg danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Prószkowie, 9465 osób, w tym 
2461 w mieście i 7004 na wsi, co stanowiło odpowiednio 26% i 74% ogółu mieszkańców. Ich ogólna liczba 
zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu z 2011 r. z 9566 o 99 osoby tj. o ok. 10,3%. Najludniejszymi wsiami w 
Gminie wg ww. danych są: Ligota Prószkowska (z 805 mieszkańcami), Zimnice Wielkie (z 688), Górki (z 657), Źlinice 
(z 634), Przysiecz (z 567), Chrząszczyce (z 551) oraz Boguszyce (z 523). W pozostałych 6 wsiach zamieszkuje od 
471 osób w Zimnicach Małych do 120 w Chrzowicach – w najmniejszej pod względem liczby ludności wsi w Gminie. 
W związku z odłączeniem od niej w 2017 r. wsi Winów (z 688 mieszkańcami) liczba ludności Gminy zmniejszyła się 
do 8.777 mieszkańców.  
 
Wskazane dla realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 2 podobszary, zajmują łączną powierzchnię 67,4 ha i (w 
tym podobszar Stare Miasto zajmuje 11,97 ha, a podobszar Pomologia 55,43 ha), co stanowi 0,55% ogólnej 
powierzchni Gminy tj. 12.105 ha oraz 4,1% ogólnej powierzchni miasta Prószków tj. 1622 ha). Zamieszkują je 652 
osoby, co stanowi 7,4% ogółu obecnej liczby mieszkańców Gminy i 26,5% mieszkańców miasta. (Zasady 
wyodrębnienia i delimitacji wyŜej wymienionych podobszarów opisano w rozdz. 1.6). 
 
Mieszkańcy Gminy cieszą się jednym z wyŜszych dochodów na mieszkańca w regionie, ale pomimo tego część ich 
ogólnej liczby potrzebuje pomocy i wsparcia, jakich udziela zgodnie z prawnymi regulacjami w tej dziedzinie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej (dotyczy to ok. 3,2% ogólnej populacji Gminy w 2016 r. ). Pomoc MOPS obejmuje takie 
obszary wykluczenia czy teŜ wymagające pomocy, m.in. jak m.in.: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała lub cięŜka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietność, bezradność, alkoholizm lub narkomania. Liczba odbiorców omawianej pomocy systematycznie 
wzrastała w okresie 2011-2016, a wskaźnik tego wzrostu wynosi dla tego okresu ok. 8%. W 2011 r. MOPS udzielił w 
skali całej Gminy pomocy 128 rodzinom (tj. 278 osobom w tych rodzinach), w 2015 r. 151 rodzinom (tj. 304 osobom) i 
w 2016 r. 150 rodzinom (tj. 300 osobom). Wg danych z tego ostatniego roku 53 rodzin (117 osób) objętych opieką 
MOPS zamieszkiwało miasto, a 97 rodzin (283 osób) tereny wiejskie. Przy analizie tych danych moŜna stwierdzić, iŜ 
odsetek osób w mieście, które uzyskały wsparcie wynosił w tym roku ok. 3,2%, a na wsiach 2,6%.  
 
Przeprowadzone analizy miejsc zamieszkiwania odbiorców pomocy społecznej wskazują na ich wyraźną 
koncentrację na terenie miasta w rejonie Starego Miasta w Prószkowie, stanowiącym I obszar rewitalizacji (było ich w 
2016 r. 39 ze 117 osób ogółem w mieście, co stanowiło ok. 33% całej tej liczby). Koncentracje tego typu miały 
miejsce takŜe we rejonie Pomologii, stanowiącym II obszar rewitalizacji (ze wskaźnikiem 3,9% w odniesieniu do 
zamieszkującej go liczby mieszkańców) oraz we wsiach takich jak Górki i Zimnice Wielki (z 4,4% i 6,1% w stosunku 
do ogółu mieszkańców tych wsi). 
 
Wg szacunkowych danych z 2011 r. dla 2/3 rodzin otrzymujących pomoc powodem jej przyznania było w ok. 4% 
ubóstwo, w 26% bezrobocie, w 17% niepełnosprawność, w 39% długotrwała lub cięŜka choroba, w 7% bezradność i 
w 7% potrzeba ochrony macierzyństwa (nie stwierdzono przy tym wymagających pomocy z powodu alkoholizmu i 
narkomanii). W 2016 r. struktura ta dla analizowanego większego odsetka odbiorców, tj. dla 4/5 uległa pewnym 
zmianom i tak w 6,7% dotyczyła ubóstwa, w 17% bezrobocia, w 19,7% niepełnosprawności, w 31,7 % długotrwałej 
lub cięŜkiej choroby, juŜ tylko 2,3% bezradności i 4% ochrony macierzyństwa. Szczegółowe informacje nt 
omawianych danych zawiera poniŜsze zestawienie: 
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Tabela 2. Dane dotyczące wybranych elementów pomocy społecznej w Gminie (w 2016 r.) 
 

Odbiorcy pomocy społecznej ogółem i jej podstawowe zakresy 
 

 
 
 
 
 
 
Lp. 

 
 
 
 
 
 
Miasto  
 i sołectwa 

Liczba  
odbiorców  
(% ogółu 
mieszkań- 
ców w jed-
nostce) 

w tym  
pomoc zw.  
z ubóstwem 

w tym  
pomoc zw.  
z bezrogo- 
ciem 

w tym  
pomoc zw.  
z niepełno-
sprawnością 

w tym  
pomoc zw. 
z długotrwałą 
chorobą 

1. Prószków  
ogółem  

117 (4,7%) 7 21 26 33 

1a. w tym rejon 
Starego Miasta* 

39 (7,8%) 2 7 11 8 

1b. w tym rejon 
Pomologii** 

6 (3,9%)   1 3 

1c pozostała część 
miasta  

72 (4,0%)     

2 Boguszyce 6 (1,1%)  2 1 1 
3 Chrząszczyce 10 (1,8%)  1 5 4 
4. Chrzowice 0     
5. Folwark 4 (1,8%)    3 
6. Górki 29 (4,4%) 3 7 6 9 
7. Jaśkowice 4 (1,8%) 3 3 1  
8. Ligota Prószkowska28 (3,5%) 3 5 4 11 
9. Nowa Kuźnia 9 (2,7%)  4 1 2 
10. Przysiecz 19 (3,3%)  2 2 10 
11 Winów*** 16 (2,3%) 1 2 3 4 
12 Zimnice Małe 29 (6,1%) 3 6 3 5 
13 Zimnice Wielkie 12 (1,7%)   2 5 
14 Złotniki 14 (2,8%)  2 1 6 
15 Źlinice 3 (0,5%)   1 2 
 Gmina ogółem  300 (w 150 

rodzinach) 
20 
(6,7% ogółu) 

52 
(17,%ogółu) 

56 
(18,7%ogółu) 

95 
(31,7%ogółu) 

* Rejon ten obejmuje ulice W. Korfantego (Nr 1), Pl. Gen. Zawadzkiego (wszystkie numery), Zamkową (wszystkie numery), Szkolną (Nr 1-4), 
Młyńską (Nr 2), I. Daszyńskiego (Nr 1 i 2), Opolska (Nr 2 i 4) 

** Rejon ten obejmuje ulice Pomologia, Osiedle i Parkową (wszystkie numery) 
***Miejscowość ta została przyłączona w 2017 r. do Opola 

 
WaŜną placówką, realizującą swe zdania opiekuńcze w skali całego powiatu opolskiego jest zlokalizowany na terenie 
miasta Dom Pomocy Społecznej, stanowiący jednostkę organizacyjną Powiatu, która jest przeznaczona dla 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle chorych (ze 216 miejscami pobytowymi). 
 
Istotne znaczenie dla warunków zamieszkiwania w Gminie ma. poziom bezpieczeństwa jej mieszkańców. Jego 
podstawowymi miernikami są ilości interwencji policyjnych i przestępstw, jakie maja tu miejsce. Przy analizie danych 
na ten temat, uzyskanych z Policji, wskazać naleŜy na koncentrację interwencji w obszarze miasta, której wskaźnik 
równy 12,6% odnosi się do jego ogółu mieszkańców, na znaczny ich udział w rejonie Pomologii (tu na poziomie 
9,6% ogółu mieszkańców, przy czym jest on prawie dwukrotnie mniejszy w rejonie Starego Miasta) oraz znaczny 
udział we wsiach Przysiecz (12,0%) i Jaśkowice (8,2%). Liczba przestępstw takŜe dominuje w mieście (z 45,9% ich 
ogółu), jest takŜe dość duŜa w stosunku do liczby mieszkańców we wsiach takich, jak Złotnik i Źlinice (ok. 
9,4%).Dane dotyczące wyŜej wymienionych zagadnień przedstawia się poniŜej: 
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Tabela 3. Dane na temat interwencji policyjnych  
i przestępczości w Gminie (w 2016 r.) 

 
 
Lp. 

 
Miasto 
i sołectwa 

Ilość interwencji 
(% ogółu miesz- 
kańców w jed-
nostce)  

Ilość  
przestępstw 

Ilość tzw.  
Niebieskich 
Kart 

1. Prószków ogółem  311 (12,6%) 39 5 
1a. w tym rejon Starego 

Miasta* 
26 (5,2%)   

1b. w tym rejon Pomologii** 15 (9,6%)   
1c pozostała część miasta  270 (14,9%)   
2 Boguszyce 35 (6,7%) 1 1 
3 Chrząszczyce 34 (6,2%) 2  
4. Chrzowice 8 (6,7%) 2  
5. Folwark 13 (6,1%) 3  
6. Górki 20 (3,0%) 2  
7. Jaśkowice 23 (8,2%) 3  
8. Ligota Prószkowska 40 (4,9%) 3  
9. Nowa Kuźnia 11 (3,4%) 4  
10. Przysiecz 68 (12,0%) 6 2 
11 Winów*** 42 (6,2%) 3 1 
12 Zimnice Małe 30 (6,4%) 1 3 
13 Zimnice Wielkie 34 (5,1%)   
14 Złotniki 23 (4,7%) 8 2 
15 Źlinice 38 (6,0%) 8 1 

 Gmina ogółem 730 85 15 
* Rejon ten obejmuje ulice W. Korfantego (Nr 1), Pl. Gen. Zawadzkiego (wszystkie numery), Zamkową 
(wszystkie numery), Szkolną (Nr 1-4), Młyńską (Nr 2), I. Daszyńskiego (Nr 1 i 2), Opolska (Nr 2 i 4) 
** Rejon ten obejmuje ulice Pomologia, Osiedle i Parkową (wszystkie numery) 
***Miejscowość ta została przyłączona w 2017 r. do Opola 

 
Na problematykę społeczną rozwoju Gminy wpływają takŜe procesy starzenia się jej społeczności, mierzone 
wskaźnikiem tzw. obciąŜenia demograficznego (określającego liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym), który wzrósł w latach 2011-2014 z 51,5 do 53,8 tj. o 4,4 % i w 2016 r. nadal wzrastał.  
 
W podsumowaniu oceny omówionych wyŜej problemów społecznych w rozwoju Gminy wskazać naleŜy na 
następujące kryzysowe zjawiska: 
1) wyraźną koncentrację odbiorców podstawowych form pomocy społecznej w rejonie Starego Miasta w 

Prószkowie (tj w obrębie I obszaru rewitalizacji) oraz w rejonie Pomologii (tj w obrębie II obszaru rewitalizacji) 
oraz we wsiach takich jak Górki i Zimnice Wielkie, ale tu przy znacznym rozproszeniu przestrzennym odbiorców 
pomocy, przy czym dominuje w jej ramach wsparcie osób, dotkniętych długotrwałą chorobą, co powinno 
wpływać na rozwój usług, związanych z opieką nad nimi; 

2) koncentrację ilości interwencji policyjnych i przestępstw w obszarze miasta, znaczny ich udział w rejonie 
Pomologii, ale prawie dwukrotnie mniejszy w rejonie Starego Miasta oraz znaczny udział we wsiach Przysiecz i 
Jaśkowice, co wiązać powinno się m. in. z wprowadzeniem odpowiedniej profilaktyki i monitoringu;  

3) utrzymywanie się procesów starzenia się ludności, co wiąŜe się ze zwiększeniem potrzeb związanych z opieką 
nad seniorami, zapewnieniem poprawy ich warunków zamieszkiwania, zwiększeniem udziału w Ŝyciu 
społecznym oraz eliminacją róŜnorodnych form wykluczenia. 
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1.2. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 
 

Gmina posiada znaczny potencjał gospodarczy, czego dowodem jest m. in. wzrost w ostatnich pięciu latach ilości 
działających na jej terenie podmiotów gospodarczych o 8,7% (na całym jej terenie w latach 2011-2016 ich liczba wg 
danych GUS wzrosła z 827 do 899, a na terenie miasta z 281 do 299). Koncentrują się one przede wszystkim w 
Prószkowie, gdzie jest zlokalizowana 1/3 całej ich liczby. Dane na temat zarejestrowanej w Gminie działalności 
gospodarczej (obejmują one jedynie dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEDIG) 
odbiegają od danych GUS (tj. dotyczących łącznie informacji z CEDIG i Krajowego Rejestru Sądowego), co m. in. 
wynika z tego, Ŝe część podmiotów działających na terenie Gminy jest zarejestrowana poza nią. MoŜna jednak 
załoŜyć, iŜ są reprezentatywne dla wskazania ogólnych tendencji w skali rozwoju przedsiębiorczości w 
poszczególnych miejscowościach Gminy. Dane te przedstawia się w poniŜszym zestawieniu: 

 
 

Tabela 4. Szacunkowe dane dotyczące  
przedsiębiorczości w Gminie (w 2016 r.) 

 
 
Lp. 

Miasto 
i sołectwa 

Ilość zarejestrowanych 
przedsiębiorstw 
(% ogółu mieszkańców  
w jednostce) 

1. Prószków 
ogółem  

122 (4,9%) 

1a. w tym rejon 
Starego Miasta* 

31 (6,2%) 

1b. w tym rejon Pomologii** 19 (12,2%) 
1c pozostała część miasta  72 (4,0%) 
2 Boguszyce 36 (6,9%) 
3 Chrząszczyce 27 (4,9%) 
4. Chrzowice 4 (3,3%) 
5. Folwark 19 (8,9%) 
6. Górki 45 (21,0%) 
7. Jaśkowice 17 (6,0%) 
8. Ligota Prószkowska 32 (4,0%) 
9. Nowa Kuźnia 19 (5,8%) 
10. Przysiecz 31 (5,5%) 
11 Winów*** 33 (4,8%) 
12 Zimnice Małe 20 (4,2%) 
13 Zimnice Wielkie 33 (4,8%) 
14 Złotniki 25 (5,1%) 
15 Źlinice 26 (4,1%) 
 Gmina ogółem  539 

* Rejon ten obejmuje ulice W. Korfantego (Nr 1), Pl. Gen. Zawadzkiego 
(wszystkie numery), Zamkową (wszystkie numery), Szkolną (Nr 1-4), Młyńską 
(Nr 2), I. Daszyńskiego (Nr 1 i 2), Opolska (Nr 2 i 4) 
** Rejon ten obejmuje ulice Pomologia, Osiedle i Parkową (wszystkie numery) 
***Miejscowość ta została przyłączona w 2017 r. do Opola 

 
Funkcjonowanie omawianych firm wspierają odpowiednie komórki Urzędu Gminy i jednostki obsługi biznesu, 
zlokalizowane w pobliskim Opolu, brakuje jednakŜe takiej wyspecjalizowanej jednostki w Gminie, która mogłaby 
wspomóc pojawienie się nowych aktywności gospodarczych na terenie Gminy, w tym w obrębie Starego Miasta, w 
kompleksie Pomologii i w wybranych terenach wiejskich. Wykorzystać na ten cel moŜna pewne istniejące rezerwy 
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terenu dla wprowadzenia nowej zabudowy o usługowym charakterze (m. in. na kilku działkach połoŜonych w ścisłym 
centrum miasta). 
 
Pojawieniu się tych aktywności sprzyjać powinna poprawa jakości przestrzeni publicznych miasta (w tym 
zmodernizowanie i poprawa estetyki pawilonu handlowego firmy Imex) i towarzyszący jej rozwój działalności 
usługowej, słuŜący potrzebom zarówno mieszkańców, zwłaszcza seniorów, jak i młodzieŜy oraz turystom. Tych 
ostatnich moŜe zainteresować zwiedzanie Starego Miasta z zamkiem i kościołem św. Jerzego oraz skorzystanie z 
atrakcyjnej, nowej oferty usługowej. Z kolei ponowne wprowadzenie działalności produkcyjnej oraz badawczo-
naukowej w kompleksie Pomologii, a zwłaszcza odnowienie i udostępnienie tutejszego parku-arboretum stanowić 
moŜe szczególnie istotną ofertę rekreacyjną dla mieszkańców nie tylko aglomeracji opolskiej, ale i mieszkańców 
całego regionu opolskiego i przynieść zarówno dodatkowe dochody jak i powstanie kolejnych miejsc pracy.  
 
W podsumowaniu oceny omówionych wyŜej problemów gospodarczych w rozwoju Gminy wskazać naleŜy na następujące 
kryzysowe zjawiska: 

1) niewykorzystane są potencjalne moŜliwości wzbogacenia programu usług w otoczeniu rynku i zamku w 
Prószkowie i wykorzystania istniejących tu rezerw terenowych dla potrzeb zarówno mieszkańców miasta i 
Gminy jak i równieŜ turystów; 

2) zaniechana została w kompleksie Pomologii prowadzona tu wcześniej działalność gospodarcza, związana z 
istnieniem gospodarstwa rolnego i terenów produkcji sadowniczo-ogrodowych oraz zdewastowano park z 
arboretum, które mogą być wykorzystane zarówno dla uruchomienia tu jednostki badawczo-naukowej, 
powiązanej z odnowieniem wyŜej wymienionych form produkcji jak i udostępnienia parku dla rekreacji. 

 
 
 

1.3. ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE 
 

Na terenie Gminy nie odnotowuje się występowania negatywnych zjawisk środowiskowych o wysokim stopniu 
wpływu na warunki Ŝycia mieszkańców, w tym w szczególności emisji ponadnormatywnych zanieczyszczeń, 
zagraŜających Ŝyciu, zdrowiu lub stanowi środowiska. Niemniej występują tu przekroczenia standardów jakości 
środowiska w odniesieniu do terenów osadniczych i terenów otwartych, w tym zwłaszcza uciąŜliwości stwarzane 
przez transport drogowy na terenie miasta i szeregu wsi, przez które przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie o 
znacznym natęŜeniu ruchu oraz zjawiska smogu o lokalnym wymiarze. Ma tu teŜ miejsce degradacja środowiska o 
duŜej skali przestrzennej, związana z cennymi zbiorowiskami roślinnymi, jakie znajdują się w obszarze dawnego 
parku-arboretum Pomologia oraz z pobliskimi terenami dawnych sadów i upraw ogrodowych, a takŜe związana z 
eksploatacją margli kredowych we wsi Folwark.  
 
W obszarze Starego Miasta, stanowiącym I podobszar rewitalizacji, ujawniają się głównie problemy, związane ze 
wzrastającym natęŜeniem hałasu w strefie oddziaływania drogi wojewódzkiej Nr 414. W obszarze tym ujawniają się 
takŜe emisje zanieczyszczeń powietrza, pochodzące ze źródeł ciepła z zespołów mieszkaniowych, oddziałujące w 
skali lokalnej.  
 
Na terenie Pomologii, stanowiącym II podobszar rewitalizacji, występują negatywne zjawiska związane z wieloletnią i 
daleko posuniętą degradacją cennych zbiorowisk roślinnych, znajdujących się na terenach istniejącego tu zespołu 
parkowego i dawnego arboretum oraz dawnych sadów i upraw ogrodowych, objętych niekontrolowaną 
renaturalizacją. W kontekście tych negatywnych zjawisk podkreślić trzeba bogactwo zagroŜonych dalszą degradacja 
tych zasobów, które tworzy znaczna ilość egzotycznych gatunków drzew i krzewów, reprezentujących wiele 
regionów i stref klimatycznych. Wg obecnych ocen rośnie tu 265 gatunków drzew i krzewów oraz 27 gatunków roślin 
okrywowych najniŜszego piętra roślinności.  

 
W podsumowaniu oceny omówionych wyŜej problemów środowiskowych w rozwoju Gminy wskazać naleŜy na 
następujące kryzysowe zjawiska: 
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1) wzrastające natęŜenie hałasu w strefie oddziaływania autostrady A4, drogi krajowej Nr 45 oraz dróg 
wojewódzkich oraz wzrost zagroŜeń dla pieszych, a takŜe uciąŜliwości, związanych z tranzytowym ruchem 
drogowym w obszarze Starego Miasta; 

2) utrzymywanie się procesów degradacji, niekontrolowanej renaturalizacji i dziczenia w zespole parkowo-
ogrodowym Pomologii. 

 
 
 

1.4. ZAGADNIENIA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE 
 

Struktura przestrzenna Gminy składa się przede wszystkim z terenów zainwestowanych, których niewielki 
stosunkowo udział, bo obejmujący 5,9% ogólnej jej powierzchni (tj. 12.105 ha) ma zasadnicze znaczenie dla 
charakteru tej struktury. Tereny te zajmowało w 2016 r. osadnictwo miejskie i tereny osadnicze 14 wsi (w tym 
przyłączonego w 2017 r. do Opola sołectwa Winów). Na omawianą strukturę składają się takŜe uŜytki rolne, 
zajmujące ok. 56,9 % wyŜej wymienionych powierzchni (ten wysoki udział świadczy o rolniczym charakterze gminy), 
a następnie lasy z udziałem ok. 34,0%.  
 
Głównym obszarem zainwestowanym Gminy jest miasto Prószków, które rozwinęło się wokół skrzyŜowania 
obecnych dwóch dróg wojewódzkich, Nr 414 (prowadzącej z Opola do Prudnika) i Nr 429 (prowadzącej do 
połączenia z drogą krajową Nr 45 Opole – Racibórz). Posiada ono wykształcony, zabytkowy układ przestrzenny, 
pochodzący z XVII w., z rynkiem i dominującą nad nim bryłą barokowego kościoła pw. św. Jerzego, otoczonym z 
trzech stron zabudową, oraz z zamkiem Prószkowskich, dawnych właścicieli i załoŜycieli miasta, stanowiącym drugą 
dominantę całego układu.  
 
Układ ten obejmuje Stare Miasto, stanowiące I podobszar rewitalizacji, otoczony od wschodu, południa i zachodu 
powstałą później zabudową, przede wszystkim mieszkalną i usługową. Na północ od wspomnianego układu 
zlokalizowany został kompleks dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej, a później Królewskiego Instytutu 
Pomologicznego o nazwie Pomologia, stanowiący II podobszar rewitalizacji i obejmujący jedyny tego typu obiekt w 
obszarze całego województwa opolskiego i jeden z unikalnych obiektów tego typu w kraju. 
 
Powstanie tego kompleksu dodało waŜnego impulsu rozwojowego miastu w II poł. XIX w., a w ramach jego 
funkcjonowania jako waŜnego ośrodka edukacji rolniczo-ogrodniczej załoŜony został duŜy park z arboretum z 
bogatymi kolekcjami roślin, rozległe sady i tereny upraw ogrodowych oraz zbudowano zespół zabudowy 
dydaktyczno-mieszkalnej i usługowej. Tradycje tego ośrodka kontynuowano częściowo po II wojnie światowej do lat 
dziewięćdziesiątych ub. stulecia. Jego obiekty nie pełnią obecnie swojej dawnej funkcji, a przewaŜająca część 
towarzyszących mu dawnych sadów i parku-arboretum uległa znacznej degradacji. 
 
Tereny zabudowy wiejskiej Gminy są zlokalizowane w dwóch ciągach, których osiami są wspomniane wyŜej drogi 
wojewódzka Nr 414 oraz krajowa Nr 45 Opole – Racibórz. Pierwszy z nich obejmuje wsie takie jak: Winów, Górki, 
Chrząszczyce, Złotniki (nieopodal nich leŜy Nowa Kuźnia), Przysiecz (nieopodal niej leŜą Ligota Prószkowska i 
Jaśkowice), a drugi – wsie Folwark, Chrzowice, Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe i Zimnice Wielkie. Centra tych 
miejscowości wymagają uporządkowania i poprawy jakości ich zagospodarowania przestrzennego. 
 
W ramach oceny problemów przestrzenno-funkcjonalnych Gminy wskazać naleŜy na następujące kryzysowe 
zjawiska: 
1) zabudowę terenów Starego Miasta cechuje występowanie negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, 

związanych z niską jakością przestrzeni publicznych tego obszaru, z wysoką uciąŜliwością i kolizyjnością 
tranzytowego ruchu samochodów dla pieszych oraz znacznym udziałem stanowisk dla parkowania na rynku; 

2) niewykorzystane są potencjalne moŜliwość wykorzystania walorów przestrzennych rynku i placu przed zamkiem 
oraz towarzyszących terenów zieleni parkowej dla rekreacji mieszkańców miasta i turystów oraz poprawy 
wizerunku miasta, a takŜe dla ich oŜywienia i przywrócenia tradycyjnej roli rynku w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej całego miasta; 
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3) tereny parku-arboretum Pomologia cechuje znaczny udział zdegradowanej, zdekapitalizowanej zabudowy 
mieszkalnej i usługowej, brak odpowiednio urządzonych, ogólnie dostępnych przestrzeni do pełnienia funkcji 
rekreacyjnych, naukowych i edukacyjnych o znaczeniu regionalnym i istnienie potencjalnych moŜliwości takiego 
ich wykorzystania, a takŜe niewystarczające wyposaŜenie w infrastrukturę techniczną i jej zły stan techniczny;  

4) brakuje pełnego dostępu turystów do zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego oraz dogodnego powiązania 
centrum miasta z kompleksem Pomologii dla ruchu pieszego i systemu ścieŜek rowerowych, łączącego wyŜej 
wymienione zespoły. 

 
 
 

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, połoŜona w ścisłym centrum miasta tj. w I podobszarze rewitalizacji Stare Miasto, jest w 
duŜym stopniu zdekapitalizowana i otoczona nieuporządkowanymi pod względem architektonicznym i funkcjonalnym 
zapleczami gospodarczymi o bardzo niskim standardzie.  
 
Zabudowa ta powstała w swej zasadniczej części jeszcze przed 1945 r. i była poddawana po II wojnie tylko 
częściowym remontom i modernizacji (z 35 budynków w zabudowie przyrynkowej aŜ 30 pochodzi sprzed 1945 r., w 
tym 1 z 1750 r. i 2 z 1800 r., a tylko 5 powstało w okresie powojennym). Jej parametry techniczne nie spełniają 
obecnych standardów, w tym zwłaszcza w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Podobna 
charakterystyka dotyczy takŜe zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w II podobszarze Pomologia.  
 
PrzewaŜający udział własnościowy w zabudowie podobszaru I mają osoby fizyczne oraz 13 wspólnot 
mieszkaniowych ze współwłasnością gminy (zarządzają one 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). Znajdują się tam teŜ 2 budynki komunalne 
(zlokalizowane przy ulicach Korfantego 1 i Zawadzkiego 25). W II podobszarze funkcjonują 3 wspólnoty 
mieszkaniowe (zarządzające budynkami przy ulicach Osiedle 3 i 5 oraz Pomologia 9). 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. 
 
Najcenniejsze pod względem kulturowym obiekty dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytków 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zlokalizowane są na terenie Starego Miasta (jest ich tu 5 spośród 
wszystkich 7 w mieście, a 1 znajduje się w kompleksie Pomologia), a takŜe w 4 spośród 14 wsi (znajduje się tu 7 
obiektów ujętych w rejestrze i są one zlokalizowane we wsiach Boguszyce, Chrząszczyce, Ligota Prószkowska i 
Zimnice Małe). Towarzyszą im 33 budynki i obiekty małej architektury, ujęte w gminnej ewidencji zabytków i połoŜone 
w mieście (w tym 20 na Starym Mieście oraz 9 na terenie Pomologii), a takŜe 105 na terenach wiejskich. Omawiane 
obiekty charakteryzuje zróŜnicowany stan ich utrzymania, dobry w odniesieniu do obiektów sakralnych, zadowalający 
w odniesieniu tylko do części obiektów mieszkalnych oraz zły w pozostałych budynkach tego typu oraz budynkach 
gospodarczych. Ich rozmieszczenie w obszarze Gminy wskazane jest w poniŜszym zestawieniu: 
 

Tabela 5. Dane dotyczące  
lokalizacji zabytków w Gminie (w 2016 r.) 

 
 
Lp. 

Miasto 
i sołectwa 

Ilość zabytków  
ujętych w rejestrze 
Woj. Konserwatora 
Zabytków 

Ilość zabytków  
ujętych w gmin- 
nej ewidencji 
zabytków 

1. Prószków 
ogółem  

7 33 

1a. w tym rejon 
Starego Miasta* 

5 20 
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1b. w tym rejon Pomologii** 1 9 
1c pozostała część miasta  1 4 
2 Boguszyce 2 19 
3 Chrząszczyce 2 15 
4. Chrzowice  6 
5. Folwark   
6. Górki  6 
7. Jaśkowice  5 
8. Ligota Prószkowska 1 5 
9. Nowa Kuźnia  4 
10. Przysiecz  3 
11 Winów***  5 
12 Zimnice Małe 1 8 
13 Zimnice Wielkie 1  
14 Złotniki  15 
15 Źlinice  14 
 Gmina ogółem  14 138 

* Rejon ten obejmuje ulice W. Korfantego (Nr 1), Pl. Gen. Zawadzkiego (wszystkie numery), 
Zamkową (wszystkie numery), Szkolną (Nr 1-4), Młyńską (Nr 2), I. Daszyńskiego (Nr 1 i 2), 
Opolska (Nr 2 i 4) 
** Rejon ten obejmuje ulice Pomologia, Osiedle i Parkową (wszystkie numery) 
***Miejscowość ta została przyłączona w 2017 r. do Opola 

 
W ramach oceny problemów przestrzenno-funkcjonalnych Gminy wskazać naleŜy na następujące kryzysowe zjawiska: 
1) znacznie opóźnione jest przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zlokalizowanych na terenie Starego Miasta i 

kompleksu Pomologia budynków mieszkalnych, w tym pozostających w posiadaniu Gminy oraz adaptacja 
budynków gospodarczych dla wyŜej wymienionych funkcji lub wprowadzenia usług; 

2) niewystarczające jest uzyskanie odpowiednich, wymaganych prawem standardów technicznych oraz 
energetycznych zabudowy. 

 
 
 

1.6. METODYKA I WSKAZANIE OBSZARU REWITALIZACJI 
 
W przedstawionej w poprzednich rozdziałach diagnozie wybranych czynników i zjawisk kryzysowych, występujących 
na terenie Gminy, wskazane zostały zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
następujące, takie istotne zjawiska o charakterze: 
1) społecznym (w tym w szczególności dotyczące bezrobocia i ubóstwa oraz związanej z tym pomocy społecznej i 

miejsc jej koncentracji); 
2) gospodarczym (w tym w szczególności dotyczące stopnia przedsiębiorczości i jego zróŜnicowania); 
3) środowiskowym (w tym w szczególności dotyczące przekroczenia standardów jakości środowiska w odniesieniu 

do terenów osadniczych i terenów otwartych); 
4) przestrzenno-funkcjonalnym (w tym w szczególności dotyczące niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji wybranych obszarów); 
5) technicznych (w tym w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, obejmującej takŜe 

obiekty zabytkowe oraz niewystarczających rozwiązań technicznych, umoŜliwiających efektywne korzystanie z 
nich m. in. w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

 
Zjawiska te cechuje znaczne zróŜnicowanie pod względem przestrzennego rozmieszczenia oraz występowanie 
miejsc ich szczególnej koncentracji. Tereny te tworzą obszar zdegradowany w Gminie oraz składające się nań 
podobszary rewitalizacji. Dla ich wyodrębnienia opracowana została analiza porównawcza wybranych danych, 
charakteryzujących te zjawiska. Przy zastosowaniu w ramach analizy odpowiednich wskaźników, w odniesieniu do 
najwyŜszych mierników sytuacji kryzysowych, zaobserwowanych w trzech rejonach w obszarze miasta Prószków (w 
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obrębie Starego Miasta, Pomologii i w pozostałej jego części) oraz na terenie 14 sołectw – moŜna było określić 
zbiorcze wskaźniki dla kaŜdej z wyŜej wymienionych jednostek i wskazać koncentracje negatywnych zjawisk w 
dotychczasowym rozwoju Gminy. 
 
Przy opracowaniu omawianej analizy przyjęto, Ŝe badanymi obszarami będą trzy wymienione rejony w obszarze 
miasta oraz 14 obrębów wiejskich, w których występują – co najmniej 1 grupa zjawisk kryzysowych w sferze 
społecznej i 1 grupa w pozostałych sferach, a takŜe przeanalizowano te obszary przy pomocy analizy 
wielokryterialnej, obejmującej: 
1) koncentrację odbiorców pomocy społecznej (jako podstawowego aspektu sfery społecznej, obejmującego takŜe 

wskaźniki zarówno ubóstwa jak i związanej z nim jego podstawowej przyczyny, tj. bezrobocia); 
2) koncentrację niskiego poziomu przedsiębiorczości (jako dodatkowego aspektu sfery społecznej, obejmującego 

moŜliwości aktywizacji gospodarczej Gminy); 
3) koncentrację interwencji policyjnych (jako dodatkowego aspektu sfery społecznej, związanego z potrzebą 

poprawy poziomu bezpieczeństwa); 
4) występowania znacznej dewastacji terenów otwartych, w tym parkowo-ogrodowych (jako szczególnego aspektu 

sfery przestrzenno-funkcjonalnej Gminy i jej wyróŜniających się walorów w skali regionalnej i ponadregionalnej, 
wymagających w duŜym stopniu odnowy); 

5) występowania zdekapitalizowanych lub zdegradowanych kompleksów zabytkowych (jako bardzo waŜnego 
aspektu zarówno sfery przestrzenno-funkcjonalnej jak i sfery technicznej Gminy i jej wyróŜniających się 
walorów, wymagających w duŜym stopniu zrewitalizowania); 

 
Na podstawie omawianej analizy, której efektem jest poniŜsze zestawienie, zostały wskazane w obszarze Gminy 
podobszary – miejsca szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych o najwyŜszej punktacji i jednocześnie miejsca 
koncentracji działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. 
 

Tabela 6. Dane dotyczące występowania kryzysowych zjawisk 
 i ocena ich skali oraz koncentracji w Gminie (w 2016 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. 

 
 
 
 
 
 
 
Miasto 
i sołectwa 

Wskaźnik 
skali po- 
mocy spo-
łecznej 
 

Wskaźnik 
skali 
bezpie- 
czeństwa 
  

Wskaźnik 
aktyw- 
ności 
gospo-
darczej 

Wskaźnik 
występo- 
wania  
uciąŜli- 
wości ko- 
munika- 
cyjnych 

Wskaźnik 
występo- 
wania  
znacznej 
dewasta- 
cji tere- 
nów otwar-
tych 

Wskaźnik  
nasyce- 
nia obiek- 
tami zabyt-
kowymi, 
wymagają-
cymi rewi-
talizacji 

 
 
 
 
 
 
 
Wskaźnik  
zbiorczy 

1a. w tym rejon 
Starego Miasta* 

1,0 (7,8%) 0,3 (5,2%)  0,3 (6,2%) 1,0  1,0 (25) 3,6 

1b. w tym rejon 
Pomologii** 

0,5 (3,9%) 0,6 (9,6%)  0,6 (12,2%) 0,5 1,0 0,4 (10) 3,6 

1c pozostała część 
miasta  

0,5 (4,0%) 1,0 (14,9%)  0,2 (4,0%) 0,5  0,2 (5) 1,9 

2 Boguszyce 0,1 (1,1%) 0,4 (6,7%)  0,3 (6,9%) 0,5  0,8 (21) 2,2 
3 Chrząszczyce 0,2 (1,8%) 0,4 (6,2%)  0,2 (4,9%) 0,5  0,7 (17) 2,0 
4. Chrzowice 0 0,4 (6,7)  0,1 (3,3%) 0,5  0,2 (6) 1,2 
5. Folwark 0,2 (1,8%) 0,4 (6,1)  0,4 (8,9%) 0,5 1,0 0 2,5 
6. Górki 0,6 (4,4%) 0,2 (3,0) 1,0 (21,0%) 0,5  0,2 (6) 2,5 
7. Jaśkowice 0,2 (1,8%) 0,5 (8,2) 0,3 (6,0%) 0  0,2 (5) 1,2 
8. Ligota 

Prószkowska 
0,5 (3,5%) 0,3 (4,9)  0,2 (4,0%) 0  0,2 (6) 1,2 

9. Nowa Kuźnia 0,3 (2,7%) 0,2 (3,4)  0,3 (5,8%) 0  0,1 (4) 0,9 
10. Przysiecz 0,4 (3,3%) 0,8 (12,0)  0,3 (5,5%) 0,5  0,1(3) 2,1 
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11 Winów*** 0,3 (2,3%) 0,4 (6,2)  0,2 (4,8%) 0,5  0,2 (5) 1,6 
12 Zimnice Małe 0,8 (6,1%) 0,4 (6,4)  0,2 (4,2%) 0  0,4 (9) 1,8 
13 Zimnice Wielkie 0,2 (1,7%) 0,3 (5,1) 0,2 (4,8%) 0  0,04 (1) 0,7 
14 Złotniki 0,3 (2,8%) 0,3 (4,7) 0,2 (5,1%) 0,5  0,6 (15) 1,8 
15 Źlinice 0,05 (0,5%) 0,4 (6,0)  0,2 (4,1%) 0,5  0,6 (14) 1,7 
         

* Rejon ten obejmuje ulice W. Korfantego (Nr 1), Pl. Gen. Zawadzkiego (wszystkie numery), Zamkową (wszystkie numery), Szkolną (Nr 1-4), 
Młyńską (Nr 2), I. Daszyńskiego (Nr 1 i 2), Opolska (Nr 2 i 4) 
** Rejon ten obejmuje ulice Pomologia, Osiedle i Parkową (wszystkie numery) 
***Miejscowość ta została przyłączona w 2017 r. do Opola 

 
Wśród objętych omawianą analizą obszarów dwa z nich, tj. Stare Miasto i Pomologia, cechuje wyraźnie największa 
kumulacja zjawisk kryzysowych i problemów w ich funkcjonowaniu, ale takŜe i ich znaczny potencjał rozwojowy. 
Uwzględnienie tego czynnika obok przyjętych kryteriów wysokiego stopnia degradacji przy wskazaniu wymienionych 
obszarów ma bardzo waŜne znaczenie dla wzmocnienia moŜliwości realizacji zaplanowanych tu do 
przeprowadzenia działań naprawczych. Mogą one obejmować zarówno w tzw. „działania miękkie” (skierowane do 
mieszkańców Gminy), jak i „działania twarde” (obejmujące przedsięwzięcia modernizacyjne i remontowe), które 
mogą pozytywnie oddziaływać na uzyskanie pozytywnych zmian w tych obszarach, a w konsekwencji pozytywnie 
wpływać na jakość zamieszkiwania, warunków pracy i ogólną kondycję gminy.  
 
Na poniŜszych ilustracjach wskazane zostały oba obszary, traktowane jako główne podobszary rewitalizacji w 
Gminie. 
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2. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY 
 
 
 

2.1. POWIĄZANIA ZE STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY 
 
Podjęcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji wynika z ustaleń, przyjętych w Strategii zrównowaŜonego 
rozwoju gminy, przyjętej uchwałą Nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dn. 30 września 2016 r., w której 
zakłada się, Ŝe celem nadrzędnym rozwoju gminy jest zadbane środowisko przyrodniczo-kulturowe, wysoki poziom 
Ŝycia mieszkańców i nowoczesna gospodarka. Dla osiągnięcia tego celu załoŜono w Strategii realizację m. in. 
następujących celów szczegółowych: 
1) poprawę jakości Ŝycia mieszkańców i poziomu ich obsługi, w tym potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i 

najmłodszego pokolenia; 
2) wsparcie dla rozwoju przemysłu i usług, w tym dla rozwoju placówek nauki i turystyki oraz dla poprawy rynku 

pracy; 
3) ochronę i promocję walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych z rewitalizacją terenów parku i 

arboretum Pomologia; 
4) ochronę i promocję walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych z rewitalizacją terenów parku i 

arboretum Pomologia; 
 
Dla zrealizowania wymienionych celów przyjęto w Strategii następujące, wybrane działania i zadania, które mają 
związek ze wskazanymi w Programie podobszarami rewitalizacji Stare Miasto i Pomologia: 
1) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla rewitalizacji centrum miasta; 
2) szersze udostępnienie Prószkowskiego Zamku i parku dla turystów; 
3) zorganizowanie inkubatora przedsiębiorczości; 
4) adaptacja wybranych obiektów na potrzeby dziennej opieki nad osobami starszym; 
5) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla rewitalizacji parku i arboretum Pomologia; 
6) opracowanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej dla terenów parku i arboretum Pomologia; 
7) wypracowanie formuły zarządzania parkiem i arboretum Pomologia oraz gospodarowania na ich terenie; 
8) zorganizowanie Instytutu badawczo-naukowego na terenie Pomologii 
9) budowa komunalnego obiektu mieszkalnego dla rodzin przeniesionych z terenu Pomologii. 
 
PowyŜsze ustalenia wprowadzone zostały przy pewnych modyfikacjach do zestawienia planowanych podstawowych 
i dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ujętych w Programie. 
 
 

2.2. POWIĄZANIA ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY 

 
Dla uzyskania spójności Programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
uchwalonym uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. uwzględnione zostały 
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);  

2) wprowadzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej na terenie Pomologii dla potrzeb funkcjonowania 
planowanego centrum szkoleniowo- badawczego i moŜliwość prowadzenia działalności związanych 
bezpośrednio z rozwojem usług nauki i szkolnictwa wyŜszego; 

3) przekształcenia cennego zespołu zieleni parkowej wraz z otoczeniem w centrum szkoleniowo-badawcze lub 
alternatywnie w ogród botaniczny; 
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4) uznania za obszary przestrzeni publicznej rynku w mieście Prószków wraz z otoczeniem w ciągu ul. Zamkowej 
oraz obszaru 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 zestawienia planowanych podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ujętych w Programie. 

 
2.3. POWIĄZANIA Z GMINNYM PROGRAMEM WSPIERANIA SENIORÓW  

 
Dla rozwiązywania problemów społecznych w niniejszych opracowaniu uwzględnione zostały w części rozwiązania 
przyjęte w Uchwale Nr XXXIV/267/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
przyjęcia programu wspierania seniorów. Dotyczą one między innymi stworzenia optymalnych warunków do: 
1) przeciwdziałania patologii Ŝycia rodzinnego, zwiększenia usług socjalnych, wspomagających rodziny zagroŜone 

dysfunkcją, kompleksowego wsparcia 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 Programu z Planem odnowy miejscowości Prószków, uchwalonym uchwałą Nr 
XV/116/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. uwzględnione zostały w nim, a przyjęte w Planie, 
ustalenia 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 między innymi następujące zadania 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 byłego PGR na potrzeby spotkań społecznych. 
 
 
 

3. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 
 

W określeniu przyszłego stanu podobszarów rewitalizacji Stare Miasto i Pomologia na terenie miasta Prószków jako 
celu realizacji planowanych w Programie przedsięwzięć rewitalizacyjnych nawiązuje się do wizji rozwoju Gminy, 
ujętej w Strategii zrównowaŜonego rozwoju gminy, w której określa się, Ŝe Gmina będzie dysponować zadbanym 
środowiskiem przyrodniczo-kulturowym, a jej mieszkańcy cieszyć się będą wysokim poziomem Ŝycia i efektami 
nowoczesnej gospodarki.  
 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PRÓSZKÓW 

171116101pr gminny program rewitalizacji. 
19 

 
WyróŜnikami przyjętej wizji terenów Starego Miasta i Pomologii po ich zrewitalizowaniu będą: 

 
wysoki poziom Ŝycia mieszkańców i ich obsługi, w tym takŜe osób starszych i niepełnosprawnych, 

 
wysoka jakość przestrzeni publicznych i poziomu estetycznego zabudowy i ich atrakcyjności,  

 
wysoka jakość walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a takŜe terenów zieleni  

 
oraz ich pełne wykorzystanie w ofercie edukacyjnej, naukowo-badawczej  

 
i rekreacyjno-wypoczynkowej miasta. 

 
. 

4. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ 
 

Dla zrealizowania przyjętej wizji dla podobszarów Stare Miasto i Pomologia przyjmuje się w niniejszym Programie 
następujące cele rewitalizacji: 
1) uzyskanie poprawy poziomu Ŝycia mieszkańców i ich obsługi, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb seniorów i 

osób, wymagających opieki; 
2) podniesienie jakości przestrzeni publicznych, poziomu estetycznego zabudowy i ich atrakcyjności dla 

mieszkańców i turystów – w podobszarze Stare Miasto; 
3) uzyskanie wysokiej jakość walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zrewitalizowanych terenów 

parku i arboretum oraz ich wykorzystanie w uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej, naukowo-badawczej i 
rekreacyjno-wypoczynkowej miasta – w podobszarze Pomologia. 

 
Związane z powyŜszymi celami są przyjęte w Programie, następujące kierunki działań: 
1)  w sferze społecznej: 

– poprawa jakości Ŝycia oraz poziomu usług dla mieszkańców, w tym zwłaszcza opieki nad seniorami oraz 
osobami, dotkniętymi wykluczeniem społecznym; 

– 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; 
– wykorzystanie gospodarcze terenów Pomologii, w tym odnowionych sadów i upraw ogrodowych; 

3)  w sferze środowiskowej: 
– uzyskanie wysokiej jakości walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zrewitalizowanych 

terenów urządzonej zieleni w podobszarach Starego Miasta i Pomologii; 
– ograniczenie tranzytowego ruchu drogowego, w tym zwłaszcza w obszarze Starego Miasta; 

4)  w sferze przestrzenno- funkcjonalnej: 
– zapewnienie spójności przestrzenno- funkcjonalnej, ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni 

publicznych w podobszarach Starego Miasta i Pomologii; 
5)  w sferze technicznej: 

– uzyskanie poprawy stanu technicznego i wysokiego poziomu estetycznego zabudowy i jej otoczenia oraz 
uzyskanie odpowiednich, wymaganych prawem jej standardów technicznych oraz energetycznych. 
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5. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 
5.1. PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

 
W nawiązaniu do wskazanych w rozdz. 4 przyjętych celów i kierunków zakłada się w podobszarach rewitalizacji 
realizację działań, ukierunkowanych na ich zrealizowanie w ramach przedsięwzięć (projektów) rewitalizacyjnych, 
rozumianych wg Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra 
Rozwoju jako projekty zaplanowane w Programie i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo logicznie 
powiązane z treścią i celami Programu. Przy kierowaniu się powyŜszymi Wytycznymi wytypowane zostały w 
Gminnym Programie Rewitalizacji dwie grupy przedsięwzięć (projektów) rewitalizacyjnych:  
1) podstawowe – tj. takie, które stanowią zasadniczą podstawę dla realizacji załoŜonych celów Programu i wychodzeniu 

z kryzysowej sytuacji wskazanych obszarów; 
2) dodatkowe – tj. takie, które są oczekiwane w związku z realizacją celów Programu. 

 
Dla realizacji przyjętych w Programie celów i kierunków rewitalizacji zakłada się przygotowanie 
podstawowych i dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wskazanych w poniŜszych zestawieniach Nr 
6 i 7 (a ich syntetyczne charakterystyki podane zostały w „Kartach Przedsięwzięć” Nr 1-15 i 16-20, 
zamieszczonych w rozdz. 5.3 i 5.4). 
  

Tabela 7. Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Lp Nazwa przedsięwzięcia, jego lokalizacja oraz ogólny zakres Podmioty  
realizujące 

Uwagi 
 

  
Część I – Przedsięwzięcia w podobszarze Stare Miasto 
 
a) w sferze społecznej  

1. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 1 

2. Utworzenie Centrum Opieki dla Seniorów (przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w zamku) 

Starostwo 
Powiatowe 

Karta Projektu  
Nr 2 

  
b) w sferze gospodarczej  

3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości (przy Rynku lub w innej 
lokalizacji) 

Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 3 

  
c) w sferze środowiskowej  

4. 
 

Kontynuacja rewitalizacji parku przy Domu Pomocy Społecznej  
(z częściowym udostępnieniem dla mieszkańców i turystów) 

Starostwo 
Powiatowe 

Karta Projektu  
Nr 4 

5. Ograniczenie lokalnych emisji zanieczyszczeń powietrza  
(z sukcesywną wymianą urządzeń grzewczych)  

Właściciele  
obiektów 

Karta Projektu  
Nr 5 

  
d) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej  

6. 
 

Odnowa zagospodarowania nawierzchni Rynku (w kompleksowym 
ujęciu i z ograniczeniem moŜliwości parkowania) 

Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 6 

7. Zagospodarowanie nawierzchni Placu Targowego  
(w kompleksowym ujęciu i z remontem dawnego budynku 
magazynowego jako miejsca spotkań mieszkańców)  

Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 7 

  
e) w sferze technicznej  

8. Sukcesywna rewitalizacja obiektów mieszkalnych (przy obu przy-
rynkowych pierzejach oraz w innych lokalizacjach) 

Właściciele  
obiektów  

Karta Projektu  
Nr 8 
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9. Zagospodarowanie terenu przy u. Korfantego w formie parkingu  
i zieleni urządzonej (dla potrzeb uŜytkowników usług przy Rynku i 
kościoła św. Jerzego) 

Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 9 

  
Część II – Przedsięwzięcia w podobszarze Pomologia 
 
a) w sferze społecznej  

10. ZałoŜenia dla kompleksowej rewitalizacji podobszaru (w warianto-
wych ujęciach i z przeprowadzeniem warsztatów i konsultacji 
społecznych) 

Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 10 

11. Przystosowanie budynku dla potrzeb mieszkalnictwa komunal-
nego 

Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 11 

  
b) w sferze gospodarczej  

12. 
 

ZałoŜenia dla uruchomienia Międzynarodowego Centrum Badaw-
czo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego (ukierunkowanego 
na potrzeby rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spoŜywczego) i 
uwarunkowane podjęciem stosownych porozumień zainteresowa-
nych stron) 
 

Uniwersytet  
Opolski, 
Gmina 
Prószków 
i Starostwo 
Powiatowe 

Karta Projektu  
Nr 12 

  
c) w sferze środowiskowej  

13. 
 

Kompleksowa rewitalizacja terenów parku i dawnego arboretum 
(poprzedzona opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji 
przyrodniczej)  

Starostwo 
Powiatowe 
(lub inne 
jednostki) 

Karta Projektu  
Nr 13 

14. Ograniczenie lokalnych emisji zanieczyszczeń powietrza (z sukce-
sywną wymianą urządzeń grzewczych)  

Właściciele  
obiektów 

Karta Projektu  
Nr 14 

  
d) w sferze przestrzenno- funkcjonalnej 

15. 
 

Kompleksowa rewitalizacja zabudowy (uwarunkowana ustaleniem 
zasad funkcjonowania Centrum, opisanego w poz. 12) 

Uniwersytet  
Opolski, 
Gmina 
Prószków 
i Starostwo 
Powiatowe 

Karta Projektu  
Nr 15 

 
Zakłada się w odniesieniu do zestawu wymienionych, podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych moŜliwość 
modyfikacji przyjętego ich zakresu oraz ich uzupełnienie o inne zadania, zgodne z celami rewitalizacji, określonymi 
w rozdz. 4. Przedsięwzięcia (projekty) podejmowane przez Gminę będą realizowane zgodnie z uchwalonymi przez 
Radę Gminy Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budŜetami rocznymi, co zapewni spójność Programu z 
efektywną realizację zaplanowanych działań. 
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5.2. DODATKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 
 
 

Tabela 8. Lista dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Lp Nazwa przedsięwzięcia, jego lokalizacja oraz ogólny zakres Podmioty  
realizujące 

Uwagi 

  
Część I – Przedsięwzięcia w podobszarze Stare Miasto 
 
a) w sferze społecznej 

1. Opracowanie programu ograniczenia skali problemów społecznych 
w podobszarze  

Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 16 

  
b) w sferze gospodarczej 

  

2. Aktywizacja gospodarcza podobszaru  Gmina 
Prószków 
i partnerzy 

Karta Projektu  
Nr 17 

 c) w sferze przestrzenno- funkcjonalnej 
 

  

3. Poprawa estetyki reklam i informacji w podobszarze  Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 18 

4. Wprowadzenie zabudowy plombowej  Właściciele  
obiektów 

Karta Projektu  
Nr 19 

  
Część II – Przedsięwzięcia w podobszarze Pomologia 
 
a) w sferze technicznej 

  

5. Budowa lokalnego systemu ścieŜek rowerowych i spacerowych  Gmina 
Prószków 

Karta Projektu  
Nr 20 

 
Zakłada się w odniesieniu do zestawu wymienionych dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych moŜliwość 
modyfikacji przyjętego ich zakresu oraz ich uzupełnienie o inne zadania, zgodne z celami rewitalizacji, określonymi 
w rozdz. 4. Przedsięwzięcia (projekty) podejmowane przez Gminę będą realizowane zgodnie z uchwalonymi przez 
Radę Gminy Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budŜetami rocznymi, co zapewni spójność Programu z 
efektywną realizację zaplanowanych działań 
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5.3. KARTY PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 1 
 Temat projektu: UTWORZENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń budynku 

komunalnego na cele dziennego pobytu osób starszych, samotnych i 
niepełnosprawnych z zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji 
wolnego czasu i aktywizacji społecznej 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, ul. Daszyńskiego 2 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie dokumentacji technicznej dla przystosowania części pomieszczeń 
dla potrzeb Domu;  

2) przeprowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie waŜnego elementu wzbogacającego zakres opieki społecznej w Gminie. 

Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników pobytu w Domu. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost poziomu i jakości opieki nad seniorami oraz poziomu pomocy dla rodzin w 

tym zakresie. 
5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 

1) społecznej, 
2) przestrzenno-funkcjonalnej. 

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i pozostałej części miasta, a takŜe terenów wiejskich; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 200.000 zł brutto 
8. Terminy realizacji 2019 r.  
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe dla funkcjonowania Domu wykorzystane zostaną pomieszczenia, 

zajmowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Domed" 
 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 2  
Temat projektu: UTWORZENIE CENTRUM OPIEKI DLA SENIORÓW 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń w zespole budynków 

Domu Pomocy Społecznej na cele opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, 
samotnymi i niepełnosprawnymi oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji 
społecznej 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, ul. Zamkowa 8 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie dokumentacji technicznej dla przystosowania części pomieszczeń 
dla potrzeb Centrum;  

2) przeprowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie waŜnego elementu wzbogacającego zakres opieki społecznej w Gminie i 

w południowej części powiatu opolskiego. 
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Wskaźniki produktu:  
1)  liczba uczestników pobytu w Centrum. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost poziomu i jakości opieki nad seniorami oraz poziomu pomocy dla rodzin w 

tym zakresie. 
5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 

1) społecznej, 
2) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1)  mieszkańcy miasta i terenów wiejskich gminy oraz sąsiednich gmin; 
2)  Starostwo Powiatu Opole jako zarządca Domu Pomocy Społecznej. 

7. Szacunkowe koszty 200.000 zł brutto 
8. Terminy realizacji 2019 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe dla funkcjonowania Centrum wykorzystane zostaną pomieszczenia w 

sąsiadującej z Zamkiem zabudowie Domu Pomocy Społecznej. 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 3  
Temat projektu: UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie gminnego ośrodka wspierania 

przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora małych przedsiębiorstw, 
rozpoczynających działalność gospodarczą 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, przy Rynku 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie programu działania Inkubatora oraz wyszukanie sposobów 
wsparcia zewnętrznego dla jego uruchomienia; 

2) przeprowadzenie konsultacji ws moŜliwości rozwoju usług pro-biznesowych w 
podobszarze i na terenie miasta i gminy; 

3) opracowanie dokumentacji technicznej; 
4) realizacja projektu. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie waŜnego elementu wzbogacającego zakres wspierania 
przedsiębiorczości w Gminie. 
 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników konsultacji; 
2) liczba jednostek gospodarczych – odbiorców projektu.  
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost przedsiębiorczości i rozwój działalności gospodarczej; 
2) wzrost poziomu obsługi mieszkańców i rozwoju gospodarki Gminy; 
3) zmniejszenie poziomu bezrobocia. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) gospodarcze; 
3) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru, pozostałej części miasta, a takŜe terenów wiejskich; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 1.000.000 zł brutto 
8. Terminy realizacji 2020 r. 
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Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 4  
Temat projektu: KONTYNUACJA REWITALIZACJI PARKU PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje uzupełnienie dotychczas przeprowadzonych prac 

rewitalizacyjnych w otaczającym Zamek parku i jego częściowe udostępnienie dla 
mieszkańców miasta i turystów. 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, tereny Domu Pomocy Społecznej  
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji parku;  
2) przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy walorów przyrodniczo-krajobrazowych centrum miasta i bez-
pośredniego otoczenia zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego. 
 
Wskaźniki produktu:  
1) powierzchnia zrewitalizowanego parku; 
2) liczba uŜytkowników. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni urządzonych i odnowionych terenów zielonych w mieście. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) środowiskowej, 
2) społecznej, 
3) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej; 
2) mieszkańcy podobszaru, pozostałej części miasta, a takŜe terenów wiejskich oraz 

turyści (w części parku im udostępnionej); 
3) Starostwo Powiatu Opolskiego jako zarządca Domu Pomocy Społecznej. 

7. Szacunkowe koszty 10.000 zł brutto (opracowanie projektu budowlanego) 
2.000.000 zł brutto (realizacja przedsięwzięcia) 

8. Terminy realizacji 2018-2020 r. 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 5  
Temat projektu: OGRANICZENIE LOKALNYCH EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  
  
1. Opis projektu Przedsięwzięcie stanowi element realizacji zarówno GPR jak i Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Prószków i wiąŜe się z ograniczeniem lokalnych emisji w 
podobszarze poprzez sukcesywną wymianę urządzeń grzewczych.  

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

1) sporządzenie diagnozy poziomu zanieczyszczeń powietrza w podobszarze z 
rekomendacjami dla ograniczenia lokalnych emisji zanieczyszczeń; 

2) opracowanie programu ograniczenia lokalnych emisji w podobszarze z 
określeniem sposobów wsparcia dla objętych właścicieli nieruchomości i 
przedsiębiorców oraz z przeprowadzeniem konsultacji; 

3) konsultacje społeczne i promocja programu w gminnych i lokalnych środkach 
informacji; 

4) sukcesywna realizacja programu. 
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4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy stanu czystości powietrza i warunków Ŝycia mieszkańców 
 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników konsultacji; 
2) liczba budynków, objętych realizacją programu. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
1) poprawa wskaźników stanu czystości powietrza. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) środowiskowej, 
2) społecznej, 
3) przestrzenno-funkcjonalnej, 
4) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i pozostałej części miasta; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 10.000 zł brutto (koszty opracowania programu do pokrycia przez UM, a koszty 
indywidualnych inwestycji – do ustalenia przez właścicieli nieruchomości, objętych 
zadaniem)  

8. Terminy realizacji 2018-2020 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, sukcesywną realizację przedsięwzięcia oraz docelowo przeniesienie 

tranzytowego ruchu drogowego, mającego takŜe obok niskich emisji wpływ na stan 
czystości powietrza – z rejonu Starego Miasta. 

  
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 6  
Temat projektu: ODNOWA ZAGOSPODAROWANIA NAWIERZCHNI RYNKU 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje realizację nowej nawierzchni Rynku z elementami małej 

architektury, oświetleniem oraz monitoringiem oraz sporządzenie wielobranŜowej 
dokumentacji technicznej 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, Rynek (działki Nr 1008 i 1009 we władaniu Gminy) 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) sporządzenie wielobranŜowego projektu technicznego dla modernizacji na-
wierzchni Rynku z elementami towarzyszącymi; 

2) przeprowadzenie prac realizacyjnych. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy jakości przestrzeni publicznych centrum miasta. 

 
Wskaźniki produktu:  
1) powierzchnia zrewitalizowanego Rynku; 
2) liczba uŜytkowników. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni urządzonych i odnowionych przestrzeni publicznych w 
mieście; 
2) wzrost powierzchni terenów zieleni objętych zagospodarowaniem Rynku. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) środowiskowej,  
3) przestrzenno-funkcjonalnej, 
4) technicznej.  
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6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 20.000 zł brutto (opracowania projektu) 
6.000.000 zł brutto (realizacja przedsięwzięcia)  

8. Terminy realizacji 2020-2021 r. 
9. Dodatkowe uwagi Koszty realizacji załoŜono przy uwzględnieniu wielkości zagospodarowywanego 

terenu = 0,66 ha i kosztów jednostkowych = 1000 zł za 1  m2 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 7  
Temat projektu: ZAGOSPODAROWANIE NAWIERZCHNI PLACU TARGOWEGO 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje realizację nawierzchni Placu Targowego z elementami 

małej architektury, utworzeniem terenów urządzonej zieleni, oświetleniem, z 
zespołem kramów, z remontem dawnego budynku magazynowego jako miejsca 
spotkań mieszkańców oraz sporządzenie wielobranŜowej dokumentacji technicznej 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, ul. Szkolna (działka Nr 996/13 we władaniu Gminy) 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) sporządzenie wielobranŜowego projektu technicznego dla wykonania nawierzchni 
Placu z elementami towarzyszącymi; 

2) opracowanie projektu modernizacji dawnego budynku magazynowego; 
3) przeprowadzenie prac realizacyjnych. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy jakości przestrzeni publicznych centrum miasta. 
 
Wskaźniki produktu:  
1) powierzchnia placu; 
2) liczba uŜytkowników. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni urządzonych i odnowionych przestrzeni publicznych w 

mieście; 
2) wzrost powierzchni terenów zieleni objętych zagospodarowaniem Placu. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) środowiskowej,  
3) przestrzenno-funkcjonalnej, 
4) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 20.000 zł brutto (opracowania projektu) 
4.500.000 zł brutto (realizacja przedsięwzięcia)  

8. Terminy realizacji 2021-2022 r. 
9. Dodatkowe uwagi Koszty realizacji załoŜono przy uwzględnieniu wielkości zagospodarowywanego 

terenu = 1,00 ha i kosztów jednostkowych = 400 zł za 1 m2, powiększone o koszty 
dodatkowych prac przy remoncie dawnego budynku magazynowego 
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Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 8  
Temat projektu: SUKCESYWNA REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje sukcesywne przeprowadzenie rewitalizacji (remontów i 

modernizacji) budynków mieszkalnych, połoŜonych w podobszarze 
2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia prac w wymienionym 
zakresie; 

2) przeprowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy ładu przestrzennego i jakości przestrzeni centrum miasta. 

 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uŜytkowników zrewitalizowanych obiektów; 
2) liczba budynków objętych rewitalizacją. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni zrewitalizowanych i wyremontowanych obiektów mieszkalnych  

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) środowiskowej,  
3) przestrzenno-funkcjonalnej, 
4) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą : 
1) mieszkańcy podobszaru. 

7. Szacunkowe koszty Koszty – do indywidualnego ustalenia przez poszczególnych właścicieli 
nieruchomości  

8. Terminy realizacji 2018-2025 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się sukcesywną realizację przedsięwzięcia w ramach posiadanych środków 

przez właścicieli nieruchomości i przy dodatkowym wsparciu zewnętrznym. 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 9  
Temat projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY U. KORFANTEGO 1 W FORMIE PARKINGU  
                            I ZIELENI URZĄDZONEJ  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenu przy u. Korfantego 1 w formie 

parkingu i zieleni urządzonej z elementami małej architektury, oświetlenia i 
monitoringu oraz sporządzenie wielobranŜowej dokumentacji technicznej 

2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, ul. Korfantego 1 (działka Nr 1099 we władaniu Gminy) 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) sporządzenie wielobranŜowego projektu technicznego dla wykonania parkingu z 
elementami towarzyszącymi; 

2) przeprowadzenie prac realizacyjnych. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy jakości przestrzeni publicznych centrum miasta. 

 
Wskaźniki produktu:  
1) powierzchnia parkingu; 
2) liczba uŜytkowników. 
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Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni urządzonych i odnowionych przestrzeni publicznych w 

mieście. 
5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 

1) przestrzenno-funkcjonalnej, 
2) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 5.000 zł brutto (opracowania projektu budowlanego) 
1 000.000 zł brutto (realizacja przedsięwzięcia)  

8. Terminy realizacji 2021 r. 
9. Dodatkowe uwagi Koszty realizacji załoŜono przy uwzględnieniu wielkości zagospodarowywanego 

terenu = 0,20 ha i kosztów jednostkowych = 400 zł za 1 m2  
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 10  
Temat projektu: ZAŁOśENIA DLA KOMPLEKSOWEJ REWITALIZACJI PODOBSZARU  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje wypracowanie załoŜeń dla kompleksowej rewitalizacji 

podobszaru, w tym parku i arboretum w wariantowych ujęciach dla udostępnienia dla 
celów naukowo- badawczych, rekreacyjno-turystycznych i aktywizacji gospodarczej, 
z udziałem zainteresowanych stron i społeczności lokalnej  

2. Lokalizacja Podobszar Pomologia  
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

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

2) opracowania załoŜeń w wykorzystaniem efektów warsztatów z rekomendacjami 
dla ukierunkowania kompleksowej rewitalizacji podobszaru; 

3) promocja załoŜeń w gminnych i ponadlokalnych środkach informacji. 
4. Efekty i wskaźniki Wypracowanie zasad dla ukierunkowania kompleksowej rewitalizacji podobszaru 

 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników warsztatów i konsultacji; 
2) liczba budynków, objętych opracowaniem załoŜeń. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
1) wzbogacenie programu rozwoju miasta w odniesieniu do podobszaru. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) gospodarczej, 
3) środowiskowej,  
4) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR; 
3) inne jednostki, zainteresowane realizacją załoŜeń. 

7. Szacunkowe koszty 5.000 zł brutto 
8. Terminy realizacji 2018 r. 
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Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 11 
Temat projektu: PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje przystosowanie gminnego budynku połoŜonego dla 

potrzeb lokalizacji mieszkań komunalnych dla rodzin zamieszkałych w podobszarze 
2. Lokalizacja Podobszar Pomologia, ul. Pomologia 9 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) sporządzenie wielobranŜowego projektu technicznego dla adaptacji budynku na 5 
lub więcej mieszkań komunalnych, związanej m. in. z wykonaniem termoizolacji i 
modernizacją sieci; 

2) przeprowadzenie prac remontowych. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy sytuacji mieszkaniowej części mieszkańców podobszaru oraz 

pozyskanie zajmowanych przez nich pomieszczeń na inne cele. 
 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba rodzin i osób objętych realizacją przedsięwzięcia. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) ilość oddanych do uŜytku nowych lokali komunalnych.  

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) środowiskowej,  
3) przestrzenno-funkcjonalnej, 
4) technicznej. 

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 5.000 zł brutto (opracowania projektu budowlanego) 
250.000 zł brutto (realizacja przedsięwzięcia) 

8. Terminy realizacji 2019-2020 r. 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 12  
Temat projektu: ZAŁOśENIA DLA URUCHOMIENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAWCZO-

ROZWOJOWEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje wypracowanie załoŜeń dla uruchomienia 

Międzynarodowego Centrum Badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego w 
podobszarze, ukierunkowanego na potrzeby rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno- 
spoŜywczego i i uwarunkowanego podjęciem stosownych porozumień 
zainteresowanych stron. 

2. Lokalizacja Podobszar Pomologia  
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) przygotowanie warsztatów z opracowaniem informacji dla ich uczestników o 
diagnozie stanu zagospodarowania podobszaru i moŜliwościach wykorzystania 
jego potencjału, w tym takŜe terenów dawnych sadów i ogrodów, dla 
uruchomienia Centrum oraz moŜliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia; 

2) opracowania załoŜeń z wykorzystaniem efektów warsztatów i z rekomendacjami 
dla uruchomienia Centrum; 

3) opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Centrum 
4) przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi stronami. 
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4. Efekty i wskaźniki Wypracowanie zasad dla ukierunkowania kompleksowej rewitalizacji podobszaru 
 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników warsztatów i konsultacji; 
2) powierzchnia zabudowy, objętej opracowaniem załoŜeń. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
1) wzbogacenie programu rozwoju miasta w odniesieniu do podobszaru i jego oferty 

inwestycyjnej; 
2) wzbogacenie zakresu funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) gospodarczej, 
3) środowiskowej,  
4) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta; 
2) Uniwersytet Opolski i inne, partnerskie jednostki, zainteresowane realizacją 
załoŜeń; 
3) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 10.000 zł brutto 
8. Terminy realizacji 2018-2019 r. 
9. Dodatkowe uwagi Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest podjęciem stosownych porozumień 

zainteresowanych stron w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Centrum. 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 13  
Temat projektu: KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA TERENÓW PARKU I DAWNEGO ARBORETUM  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadzonych kompleksowych prac rewitalizacyjnych 

na terenie parku i dawnego arboretum w obrębie podobszaru 
2. Lokalizacja Podobszar Pomologia  
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej; 
2) opracowanie studium historyczno-krajobrazowego z rekomendacjami dla 

opracowań technicznych; 
3) sporządzenie wielobranŜowego projektu technicznego dla rewitalizacji parku i 

dawnego arboretum; 
4) przeprowadzenie prac realizacyjnych. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy walorów przyrodniczo-krajobrazowych miasta i wzbogacenia 
jego bioróŜnorodności. 
 
Wskaźniki produktu:  
1) powierzchnia zrewitalizowanego parku; 
2) liczba uŜytkowników. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni urządzonych i odnowionych terenów zielonych w mieście. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) środowiskowej, 
2) społecznej, 
3) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
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1) mieszkańcy podobszaru, pozostałej części miasta, a takŜe terenów wiejskich oraz 
turyści i naukowcy; 

2) Starostwo Powiatu Opolskiego; 
3) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 30.000 zł brutto (opracowanie projektu budowlanego) 
6.000.000 zł brutto (realizacja przedsięwzięcia) 

8. Terminy realizacji 2018-2020 r.  
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, Ŝe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez Starostwo Powiatu 

Opolskiego. 
 
 
Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 14  
Temat projektu: OGRANICZENIE LOKALNYCH EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  
  
1. Opis projektu Przedsięwzięcie stanowi element realizacji zarówno GPR jak i Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Prószków i wiąŜe się z ograniczeniem lokalnych emisji w 
podobszarze poprzez sukcesywną wymianę urządzeń grzewczych  

2. Lokalizacja Podobszar Pomologia 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) sporządzenie diagnozy poziomu zanieczyszczeń powietrza w podobszarze z 
rekomendacjami dla ograniczenia lokalnych emisji zanieczyszczeń; 

2) opracowanie programu ograniczenia lokalnych emisji w podobszarze z 
określeniem sposobów wsparcia dla objętych właścicieli nieruchomości i 
przedsiębiorców oraz z przeprowadzeniem konsultacji; 

3) konsultacje społeczne i promocja programu w gminnych i lokalnych środkach 
informacji; 

4) sukcesywna realizacja programu. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy stanu czystości powietrza i warunków Ŝycia mieszkańców 

 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników konsultacji; 
2) liczba budynków, objętych realizacją programu. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
1) poprawa wskaźników stanu czystości powietrza. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) środowiskowej, 
2) społecznej, 
3) przestrzenno-funkcjonalnej, 
4) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
3) mieszkańcy podobszaru i pozostałej części miasta; 
4) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 2.000 zł brutto (koszty opracowania Programu; koszty indywidualnych inwestycji – 
do ustalenia przez właścicieli nieruchomości, objętych zadaniem)  

8. Terminy realizacji 2018-2020 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się, sukcesywną realizację przedsięwzięcia.  
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Karta przedsięwzięcia (projektu) Nr 15  
Temat projektu: KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA ZABUDOWY  

 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje sukcesywne przeprowadzenie rewitalizacji (remontów i 

modernizacji) budynków mieszkalnych i usługowych, połoŜonych w podobszarze. 
2. Lokalizacja Podobszar Pomologia 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia prac; 
2) przeprowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy ładu przestrzennego i jakości przestrzeni centrum miasta. 
 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uŜytkowników zrewitalizowanych obiektów; 
2) liczba budynków objętych rewitalizacją. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni zrewitalizowanych i wyremontowanych obiektów.  

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) środowiskowej,  
3) przestrzenno-funkcjonalnej, 
4) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą : 
1) mieszkańcy podobszaru; 
2) uŜytkownicy obiektów usługowych. 

7. Szacunkowe koszty Koszty do indywidualnego ustalenia przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.  
8. Terminy realizacji 2018-2025 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się sukcesywną realizację przedsięwzięcia w ramach posiadanych środków 

przez właścicieli nieruchomości i przy dodatkowym wsparciu zewnętrznym. Jest ona 
uwarunkowana ustaleniem zasad funkcjonowania Centrum, wypracowanych w 
ramach projektu w karcie Nr 12. 

 
Zakłada się w odniesieniu do zestawu dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych moŜliwość modyfikacji 
przyjętego ich zakresu oraz ich uzupełnienie o inne zadania, zgodne z celami rewitalizacji, określonymi w rozdz. 4. 
Przedsięwzięcia (projekty) podejmowane przez Gminę będą realizowane zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy 
Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budŜetami rocznymi, co zapewni spójność Programu z efektywną realizację 
zaplanowanych działań. 
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5.4. KARTY DODATKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
 
 
Karta przedsięwzięcia dodatkowego (projektu) Nr 16  
Temat projektu: OPRACOWANIE PROGRAMU OGRANICZENIA SKALI PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje wypracowanie załoŜeń dla ograniczenia skali problemów 

społecznych w podobszarze w długoletniej perspektywie (w tym pomocy osobom 
dotkniętym ubóstwem i chorobami oraz poprawy jakości Ŝycia seniorów z 
przeprowadzeniem odpowiednich konsultacji społecznych). 

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

1) przygotowanie warsztatów z opracowaniem informacji dla ich uczestników – 
mieszkańców podobszaru, organizacji pozarządowych i władz samorządowych o 
występujących w podobszarze problemach społecznych do rozwiązania, w tym 
ubóstwa, bezrobocia, niesamodzielności itp.; 

2) opracowanie rekomendacji dla ograniczenia skali problemów społecznych w 
podobszarze i ich wykorzystanie w realizacji zadań w sferze opieki społecznej. 

4. Efekty i wskaźniki Wypracowanie zasad dla ukierunkowania kompleksowej rewitalizacji podobszaru 
 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników warsztatów i konsultacji; 
2) liczba osób uzyskujących wsparcie w ramach opieki społecznej. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
1) wzbogacenie moŜliwości realizacji zadań w sferze opieki społecznej w odniesieniu 
do podobszaru. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) gospodarcze.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru, 
2) Urząd Miasta jako koordynator GP. 

7. Szacunkowe koszty 2.000 zł brutto 
8. Terminy realizacji 2018-2025 r. 
 
 
 
Karta przedsięwzięcia dodatkowego ( (projektu) Nr 17  
Temat projektu: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA PODOBSZARU  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje wypracowanie załoŜeń dla aktywizacji gospodarczej 

podobszaru w długoletniej perspektywie (w tym wypracowanie jego atrakcyjnej oferty 
turystycznej – z przeprowadzeniem odpowiednich konsultacji społecznych). 

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

1) przygotowanie warsztatów z opracowaniem informacji dla ich uczestników o 
diagnozie stanu przedsiębiorczości w podobszarze i moŜliwościach wykorzystania 
jego potencjału oraz uzyskania zewnętrznego wsparcia; 

2) opracowanie załoŜeń projektu z wykorzystaniem efektów warsztatów i z 
rekomendacjami dla aktywizacji gospodarczej podobszaru; 

3) promocja załoŜeń w gminnych i ponadlokalnych środkach informacji. 
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4. Efekty i wskaźniki Wypracowanie zasad dla aktywizacji gospodarczej podobszaru. 
 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uczestników warsztatów i konsultacji; 
2) ilość nowych form działalności gospodarczej, wprowadzonych do podobszaru. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
1) wzbogacenie programu rozwoju miasta w odniesieniu do podobszaru i jego oferty 
inwestycyjnej. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) gospodarczej, 
3) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą: 
1) mieszkańcy podobszaru i miasta; 
2) Urząd Miasta jako koordynator GPR. 

7. Szacunkowe koszty 5.000 zł brutto  
8. Terminy realizacji 2018-2025 r. 
 
 
Karta przedsięwzięcia dodatkowego ( projektu) Nr 18  
Temat projektu: POPRAWA ESTETYKI REKLAM I INFORMACJI W PODOBSZARZE  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje sukcesywnie wprowadzaną poprawę estetyki reklam i 

informacji w podobszarze w długoletniej perspektywie (przy wykorzystaniu tzw. 
ustawy „krajobrazowej” i  przeprowadzeniem konsultacji społecznych). 

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

1) sporządzenie diagnozy stanu wyposaŜenia przestrzeni publicznych w 
podobszarze w obiekty informacji wizualnej i reklamy; 

2) przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia zasad i 
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych (na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z przeprowadzeniem 
odpowiednich konsultacji; 

3) realizacja przyjętych w uchwale ustaleń.  
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy ładu przestrzennego i jakości przestrzeni centrum miasta. 

 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba budynków objętych realizacją zadań wynikających z przyjętego programu. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) poprawa jakości informacji wizualnej i reklam w mieście. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą : 
1) mieszkańcy podobszaru i turyści oraz właściciele lokali usługowych; 
2) uŜytkownicy obiektów usługowych. 

7. Szacunkowe koszty 10.000 zł brutto (za opracowanie diagnozy stanu wyposaŜenia przestrzeni 
publicznych w obiekty informacji wizualnej i reklamy oraz przygotowanie projektu 
uchwały Rady Miejskiej) 
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Koszty – do indywidualnego ustalenia przez poszczególnych właścicieli 
nieruchomości.  

8. Terminy realizacji 2019-2025 r. 
 
 
Karta przedsięwzięcia dodatkowego (projektu) Nr 19  
Temat projektu: WPROWADZENIE ZABUDOWY PLOMBOWEJ W PODOBSZARZE  
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje sukcesywne wprowadzenie zabudowy plombowej 

w podobszarze z programem usługowym w parterach 
2. Lokalizacja Podobszar Stare Miasto, działki Nr 660/1,661/1, 661/2, 664 
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zabudowy mieszkaniowej z 
usługami w parterze; 

2) przeprowadzenie prac budowlanych. 
4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy ładu przestrzennego i jakości przestrzeni centrum miasta. 

 
Wskaźniki produktu:  
1) liczba uŜytkowników zrealizowanych obiektów. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) wzrost powierzchni zabudowy mieszkalno-usługowej.  

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) przestrzenno-funkcjonalnej, 
3) technicznej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą : 
1) mieszkańcy podobszaru. 

7. Szacunkowe koszty Koszty – do indywidualnego ustalenia przez poszczególnych właścicieli 
nieruchomości  

8. Terminy realizacji 2018-2025 r. 
9. Dodatkowe uwagi Zakłada się sukcesywną realizację przedsięwzięcia w ramach posiadanych środków 

przez właścicieli nieruchomości i przy dodatkowym wsparciu zewnętrznym. 
 
 
Karta przedsięwzięcia dodatkowego (projektu) Nr 20  
Temat projektu: BUDOWA LOKALNEGO SYSTEMU ŚCIEśEK ROWEROWYCH I SPACEROWYCH 
 
1. Opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje realizację element gminnego systemu ścieŜek rowerowych 

i spacerowych na terenie podobszaru w powiązaniu z układem gminnym dla 
wykorzystania walorów przyrodniczo- krajobrazowych i rekreacyjnych Gminy 

2. Lokalizacja Podobszar Pomologia  
3. Zakres prac W zakres przedsięwzięcia wejdą: 

1) opracowanie koncepcji lokalnego systemu ścieŜek rowerowych i spacerowych w 
podobszarze ze wskazaniem lokalizacji zagospodarowanych miejsc odpoczynku i 
w nawiązaniu do przyjętych rozwiązań w projektach wskazanych w kartach Nr 10 
i 12 i z przeprowadzeniem spotkań konsultacyjnych;  

2) sporządzenie projektu budowlanego ścieŜek rowerowych i spacerowych  
3) realizacja projektu. 

4. Efekty i wskaźniki Uzyskanie poprawy wykorzystania walorów przyrodniczo- krajobrazowych i 
rekreacyjnych podobszaru i jakości przestrzeni centrum miasta. 
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Wskaźniki produktu:  
1) długość zrealizowanych ścieŜek; 
2) liczba uŜytkowników. 
 
Wskaźniki rezultatu:  
1) poprawa poziomu udostępnienie terenów rekreacyjnych w Gminie. 

5. Oddziaływanie w sferach Realizacja przedsięwzięcia oddziałuje w sferach: 
1) społecznej, 
2) przestrzenno-funkcjonalnej.  

6. Beneficjenci Beneficjentami realizacji przedsięwzięcia będą : 
1) mieszkańcy podobszaru i turyści; 
2) uŜytkownicy obiektów usługowych. 

7. Szacunkowe koszty 5.000 zł brutto (opracowanie projektu budowlanego) 
200.000 zł brutto (realizacja przedsięwzięcia) 

8. Terminy realizacji 2018-2020 r.  
 
 
 

6. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ 
ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ORAZ ICH KOMPLEMENTARNOŚĆ 

 
Gminny Program Rewitalizacji wchodzi w skład zestawu podstawowych dokumentów kompleksowego systemu 
planowania rozwoju gminy, jakimi są obok niego Strategia zrównowaŜonego rozwoju i Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (jego powiązania z tymi dokumentami 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.  
 
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 i ściśle z nimi powiązanych, a ich realizacja przyniesie 
pozytywne skutki dla ich funkcjonowania, z czego skorzystają zarówno mieszkańcy całej Gminy jaki i regionu.  
 
Komplementarność problemowa zapewniona zostanie poprzez wzajemne powiązanie i dopełnianie się wybranych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Związane z nimi działania, polegające na modernizacji zdekapitalizowanych 
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 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 ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta, która 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 
w mieście, a komplementarność źródeł finansowania poprzez pozyskiwanie finansowania realizacji przedsięwzięć 
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rewitalizacyjnych z róŜnych źródeł zewnętrznych, w tym poprzez moŜliwość włączenia środków prywatnych w 
finansowanie procesów rewitalizacji.  
 
 
 

7. RAMY FINANSOWE PROGRAMU  
ORAZ WSKAZANIE ŹRÓDEŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

  
Ramy finansowe realizacji przedsięwzięć (projektów) rewitalizacyjnych, podejmowanych przez Gminę i wskazanych 
w Programie określane będą w dorocznych budŜetach i w Wieloletnich Prognozach Finansowych z uwzględnieniem 
ich 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 programy wsparcia. 
 
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęto m. in. następujące, 
cele i działania, w które wpisują się przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ujęte w poniŜszych osiach priorytetowych: 
1) w ramach Osi I.2.A.1 Innowacje w gospodarce i Celu szczegółowego 2: Zwiększone urynkowienie działalności 

badawczo- rozwojowej: inwestycje w infrastrukturę oraz wyposaŜenie B+R jednostek naukowych i szkół 
wyŜszych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami; 

2) w ramach Osi III.2.A.1 Gospodarka niskoemisyjna i Celu szczegółowego 2: Zwiększona efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym: wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposaŜenia na energooszczędne; 

3) w ramach Osi V.2.A.1 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego i Celu szczegółowego 1: 
Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróŜnorodności w regionie: 

- reintrodukcja, ochrona gatunków zagroŜonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagroŜonych 
siedlisk przyrodniczych, 

- wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjnoinformacyjnych; 
4) w ramach Osi V.2.A.1 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego i w ramach Celu 

szczegółowego 3: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu: 
- odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposaŜenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz 

dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowanie terenu 

wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego; 
5) w ramach Osi X.2.A.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną i Celu szczegółowy 1: Poprawa jakości Ŝycia 

mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich: 
- odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, 

odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne, 
- tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej 

i rozwoju usług. 
 
Wsparcie dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ujętych w Programie Rewitalizacji, moŜe być uzyskane takŜe 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 wymienionych przedsięwzięć rewitalizacyjnych moŜna uzyskać takŜe z takich programów i funduszów, 
jak: 
1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (słuŜący potrzebom trwałej integracji 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); 
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3) fundusze celowe, pozostające w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i innych resortów; 

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, mają inwestorzy prywatni, w związku z 
czym wskazane jest, by znalazło to odzwierciedlenie w ich 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. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU ORAZ JEGO HARMONOGRAM 
 
Dla oszacowania kosztów realizacji Programu w odniesieniu do realizacji wynikających z niego, własnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminy opracowane zostały szacunki cząstkowe dla 11 projektów z Listy 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wskazanych w tab. Nr. 6 i 7 (spośród ogółem 20 przedsięwzięć), które zostały 
opisane na kartach projektów, wskazanych w rozdz. 5.3 i 5.4.). Łączną wielkość kosztów realizacji przedsięwzięć 
Gminy szacuje się na ok. 21 489 000 zł. 
 
W Programie załoŜony został takŜe ogólny harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w perspektywie 
2025 r.(dla pozostałych przedsięwzięć, realizowanych przez inne podmioty zakłada się, Ŝe terminy ich realizacji 
będą ustalane przez nie i takŜe obejmą wymieniony okres), wskazany w poniŜszym zestawieniu: 
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Tabela 9. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  

planowanych do realizacji przez Gminę (w l.2018-2025) 
 

Lata 2018-2025 Lp Nazwa przedsięwzięcia 
(Nr karty projektu) ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 Cd 

  
Część I – Przedsięwzięcia podstawowe w podobszarze Stare Miasto 
  

1. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu  
(1) 

X         

2. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 
(3)  

 X        

3. Odnowa zagospodarowania nawierzchni 
Rynku (6) 

  X X      

4. Zagospodarowanie nawierzchni Placu 
Targowego (7) 

   X X     

5. Zagospodarowanie terenu przy u. 
Korfantego 1 w formie parkingu i zieleni 
urządzonej 
(9) 

   X      

  
Część I – Przedsięwzięcia podstawowe w podobszarze Pomologia 
 

6. ZałoŜenia dla kompleksowej rewitalizacji 
podobszaru (10) 

X         

7. Przystosowanie budynku dla potrzeb 
mieszkalnictwa komunalnego (11) 

 X X       

  
Część I – Przedsięwzięcia dodatkowe w podobszarze Stare Miasto  
  

8. Ograniczenie skali problemów społecz-
nych w podobszarze i jego realizacja (16) 

X X X X X X X X X 

9. Aktywizacja gospodarcza podobszaru  
(17) 

 X X X X X X X X 

10 Poprawy estetyki reklam i informacji w 
podobszarze (18)  

 X X X X X X X X 

  
Część I – Przedsięwzięcia dodatkowe w podobszarze Pomologia 
 

11. Budowa lokalnego systemu ścieŜek rowe-
rowych i spacerowych (20) 

   X X     
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9. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU 
 
WdraŜanie Programu wymaga powołania specjalnej komórki organizacyjnej ds. rewitalizacji- koordynatora 
rewitalizacji w Urzędzie Miasta, która zapewni skuteczne zarządzenie Programem oraz pozwoli na koordynację 
zaangaŜowania lokalnych partnerów z sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego.  
 
Do obowiązków koordynatora rewitalizacji będzie naleŜeć m. in.: 
1) przygotowanie rocznych, ramowych planów realizacji Programu we współpracy z jego wszystkimi 

interesariuszami oraz corocznych sprawozdań z ich wykonania; 
2) koordynacja prac nad realizacją własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminy, wynikających z Programu i 

podejmowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta; 
3) przygotowywanie wniosków Gminy o dofinansowanie jej własnych przedsięwzięć; 
4) współpraca przy opracowywaniu budŜetu Gminy w zakresie, wynikającym z Programu; 
5) monitorowanie realizacji Programu i ewaluacji jej skutków; 
6) współpraca z Komitetem ds. Rewitalizacji Gminy. 
 
W przypadku przedsięwzięć (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 (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 wykreowania nowych projektów – będzie on aktualizowany. Przedsięwzięcia (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 
sytuację 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. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla Programu została 
opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz przedłoŜona do konsultacji społecznych i 
zaopiniowania zgodnie z wymogami art.17 ust. 2 Ustawy dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
 
 
 

10. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU 
 
Monitorowanie Programu polega na systematycznym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących stanu 
realizacji poszczególnych, ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów). Analiza danych ilościowych i 
jakościowych umoŜliwi odpowiednio wczesne wykrywania niezgodności, a takŜe umoŜliwi zapobieŜenie moŜliwych 
do przewidzenia komplikacji. Dotyczyć będą one pozyskiwaniu informacji nt. postępów w realizacji inwestycji, 
związanych z wymienionymi przedsięwzięciami, zapewnieniu ich zgodności z Programem oraz oceny trwałości 
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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 z 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. 
 
 
 

11. ZAKRES ZMIAN W UCHWAŁACH O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW  
I MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY 

 
Nie przewiduje się wprowadzania 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 (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2017 r. poz. 459). 
 
 
 

12. PODJĘCIE UCHWAŁY WS POWOŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 miesiące, 
licząc od dnia uchwalenia Programu zostaną w drodze uchwały Rady Miejskiej określone zasady działania Komitetu 
Rewitalizacji, który następnie zostanie powołany przez Burmistrza. 
 
 
 

13. 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 Programu w spójny sposób z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzyskaniem zgodności przyjętych w Programie ustaleń z 
odpowiednimi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prószków – nie 
przewiduje się potrzeby dokonywania zmian obu dokumentów. 
 
 
 

15. FORMY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ DLA REALIZACJI PROGRAMU 
 
Dla powodzenia realizacji celów przyjętych w Programie i ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych potrzebny 
jest wysoki poziom współpracy wszystkich zainteresowanych stron na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest 
doprowadzenie obu rewitalizowanych podobszarów do poŜądanego poziomu ich zagospodarowania i uŜytkowania 
oraz wyeliminowania sytuacji kryzysowych, jaki został zarysowany w ich wizji.  
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Budowaniu 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.  
 
Działaniom tym słuŜyć będzie w szczególności: 
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 sukcesywne przeprowadzanie ankiety internetowej, skierowanej do mieszkańców i innych 

interesariuszy dotyczącej oceny wyników realizacji Programu; 
5) organizowanie warsztatów i międzysektorowych spotkań konsultacyjnych słuŜących wsparciu realizacji 

Programu z moŜliwością jego sukcesywnego wzbogacania w drodze proponowania nowych zadań do 
wprowadzenia; 

6) zbieranie uwag w formie 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 podobszarów rewitalizacji. 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 poprawą 
sytuacji społecznej i gospodarczej w obu podobszarach rewitalizacji i uzyskaniem ich pozytywnych walorów 
funkcjonalno-uŜytkowych uzyskać takŜe wysoką jakość rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.  
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17. SPIS MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 
 
1) Bank Danych Lokalnych, GUS 2011- 2016; 
2) Dane Urzędu Miejskiego w Prószkowie z zakresu demografii, działalności MOPS, działalności gospodarczej 

oraz stanu zasobów mienia komunalnego; 
3) Diagnoza stanu zagospodarowania i rozwoju społeczno-gospodarczego m. i gm. Prószków, Prószków 2016; 
4) Materiały Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące obiektów wpisanych do 

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

Prószkowie z 25.02.2016 r.; 
6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, UMWO 2014; 
7) Strategia zrównowaŜonego rozwoju Gminy Prószków, uchwalona uchwałą Nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 30 września 2016 r.; 
8) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, uchwalone uchwałą Nr 

III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia  18 grudnia 2014 r.; 
9) Uchwała Nr XXXIV/267/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia 

programu wspierania seniorów; 
10) Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji; 
11) Uchwała Nr XXX/260/2017/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji; 
12) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1023); 
13) Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Minister Rozwoju, Warszawa 

2016. 
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ANEKSY 
 

1. Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 
z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r. poz. 1023) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
  

§1. 
1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji wyznacza się w granicach miasta Prószków obszar zdegradowany o 
powierzchni 119,77 ha. 
2. W granicach wymienionego w ust. 1 pkt 1 obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, złoŜony z 
podobszarów: 
1) I- Stare Miasto, o powierzchni 11,97 ha; 
2) II- Pomologia, o powierzchni 55,43 ha. 
 

§2. 
Granice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do 
uchwały. 
 

§3. 
Ustanawia się na rzecz Gminy Prószków prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości połoŜonych na obszarze 
rewitalizacji wyznaczonym w par. 1 ust. 2 niniejszej uchwały. 
 

§4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 
 
 

2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

w mieście Prószków 
 

1. Opis przebiegu i form konsultacji 
 
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji w mieście Prószków. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie przepisów art. 6 ust. 
3 w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023). Burmistrz 
Prószkowa działając na podstawie przywołanych przepisów poinformował w dniu 13 czerwca 2017 r. o rozpoczęciu 
konsultacji społecznych dotyczących projektu. Informacją o prowadzeniu konsultacji opublikowano w formie 
obwieszczenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz na jego stronie internetowej. 
 
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli interesariusze, w szczególności mieszkańcy obszarów będących 
przedmiotem projektu uchwały, a takŜe mieszkańcy gminy oraz właściciele, uŜytkownicy wieczyści nieruchomości i 
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się w planowanym obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub 
zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające 
prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki 
organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej 
realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  
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Konsultacje prowadzone były w dniach od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 24 lipca 2017 r. w formie: 
1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umoŜliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Prószkowa, a takŜe wyraŜenie uwag, opinii i propozycji oraz 
składanie ich ustnie do protokołu. Spotkanie odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 - 17:00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17; 

2) zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego, ul. Opolska 17 w 
dni robocze - w godzinach pracy Urzędu,  

3) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej 
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i przesłanie go na adresy email: ug@proszkow.pl oraz 
planowanie@proszkow.pl 

 
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami były dostępne w podanym okresie konsultacji w 
Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie 
www.proszkow.pl 
 

2. Opis wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych 
 
W spotkaniu konsultacyjnym nie wzięli udziału zainteresowani. Lista obecności na spotkaniu pozostaje dostępna do 
wglądu. 
W wyznaczonym okresie konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu uchwały. 
Projekt został przekazany do dalszych prac, mających na celu przedłoŜenie go do uchwalenia Radzie Miejskiej w 
Prószkowie. 
 

Burmistrz Prószkowa 
RóŜa Malik 

 


