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1. Wstęp

(1) Rewitalizacja  definiowana  jest  jako  kompleksowy,  skoordynowany,  wieloletni,
prowadzony  na  określonym  obszarze  proces  przemian  przestrzennych,  technicznych,
społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w
celu  wyprowadzenia  tego  obszaru  ze  stanu  kryzysowego,  poprzez  nadanie  mu  nowej
jakości  funkcjonalnej  i  stworzenie  warunków  do  jego  rozwoju,  w  oparciu  o
charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 

(2) Przejawami  stanów  kryzysowych  w  Zdzieszowicach,  skutkującymi  postępującym
procesem  degradacji  społeczno  –  gospodarczej  są:  niedostateczna  liczba  miejsc  pracy,
deficyt  i  niski  standard  mieszkań  oraz  niedostatecznie  rozwinięta  infrastruktura
turystyczna.  Ponadto,  odnotowuje  się  niekorzystne  trendy  społeczne,  w  tym  w
szczególności  odpływ młodych  i  wykształconych osób do większych  ośrodków miejskich
i/lub za granicę, pogłębiający spadek liczby mieszkańców (depopulacja) oraz starzenie się
społeczeństwa.

(3) Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice (dalej też LPR) jest
poprawa  funkcjonalna  i  estetyczna  przestrzeni  miejskiej,  w  tym  przywrócenie  ładu
przestrzennego, zagospodarowanie terenów nad Odrą oraz ochrona istniejących obiektów
rekreacyjno  -  sportowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kąpieliska  miejskiego  oraz
Parku Zabaw i Wypoczynku. Ponadto zakłada się, że uruchomienie procesów rewitalizacji
korzystnie  wpłynie  na  atrakcyjność,  a  zarazem  konkurencyjność  turystyczną  Miasta,
poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwiązanie problemów komunikacyjnych. W
wyniku  stworzenia  mechanizmów  zachęt  do  inwestowania  w  nowe  i  istniejące  na
rewitalizowanym obszarze obiekty, powstaną warunki do ożywienia gospodarczego, także
powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy, aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji
pozarządowych oraz odbudowy więzi społecznych. Zakłada się, że w dłuższej perspektywie
rewitalizacja  wyznaczonego  obszaru  Miasta  przyczyni  się  do  dyfuzji  zainicjowanych
procesów na tereny przyległe. 

(4) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  opracowuje  się  w  celu
ukierunkowania wskazanych powyżej przemian i stworzenia warunków do wyprowadzenia
ze stanu kryzysowego wyznaczonego obszaru miejskiego zagrożonego marginalizacją, tym
samym wpływając na polepszenie warunków życia osób zamieszkujących rewitalizowany
obszar.

(5) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  ma  charakter  wieloletniego
programu  działań  w  sferach  przestrzeni,  urządzeń  technicznych,  społeczeństwa  i
gospodarki. Jest kompleksowym dokumentem przeciwdziałania degradacji wyznaczonego
obszaru Miasta oraz zapobiegania marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu
ustalenie długofalowych działań na przyszłość poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i
skorelowanie ich z politykami lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania.

(6) Prace  nad  opracowaniem  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  prowadzone  były  w
ramach trzech etapów: przygotowania, diagnozowania i projektowania. 

(7) W  ramach  etapu  przygotowania,  powołano  Zespół  ds.  rewitalizacji,  złożony  z
pracowników  merytorycznych  poszczególnych  wydziałów  Urzędu  Miejskiego  w
Zdzieszowicach oraz dyrektorów jednostek  budżetowych Gminy Zdzieszowice.  Zadaniem
Zespołu było wskazanie obszaru, który z uwagi na istniejącą sytuację kryzysową należałoby
objąć  programem  rewitalizacji.  W  tym  celu  zespół  przeprowadził  szereg  konsultacji
społecznych w ramach, których mieszkańcy Zdzieszowic mogli,  w odpowiedzi na ankietę,
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wskazać główne ich zdaniem przyczyny degradacji miasta oraz wskazać propozycję działań
inwestycyjnych mających na celu zniwelowaniu obszarów zdegradowanych. Poproszono ich
także  o  określenie  priorytetów  w  zakresie  wskazanych  kategorii  interwencji.  Podczas
spotkań roboczych w Urzędzie Miejskim wszyscy zainteresowani. Na podstawie zebranych
materiałów oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych wyznaczono granice obszaru,
który  zdaniem  Zespołu  uznany  został  za  obszar  kryzysowy,  będący  przedmiotem
rewitalizacji.

(8) W ramach etapu diagnozowania zostały przeprowadzone wieloczynnikowe analizy,
faktograficzna  i  jakościowa,  aktualnych  sytuacji  demograficznej,  społecznej  oraz
gospodarczej  Miasta  Zdzieszowice,  umożliwiające  wskazanie  najważniejszych  obszarów
problemowych.  Analizy  zostały  przeprowadzone  dla  trzech  obszarów  funkcjonalnych:
przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego.

2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu
zagospodarowania Miasta Zdzieszowice

2.1. Zagospodarowanie przestrzenne

������������������������ Charakterystyka lokalizacji Miasta

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(9) Gmina Zdzieszowice leży we wschodniej części województwa opolskiego, w powiecie
krapkowickim. W jej skład wchodzą: miasto Zdzieszowice oraz sześć sołectw: Januszkowice,
Jasiona,  Krępna,  Rozwadza,  Oleszka,  Żyrowa.  Miasto  Zdzieszowice  pełni  funkcję  stolicy
administracyjnej gminy miejsko – wiejskiej Zdzieszowice.

(10) Gmina Zdzieszowice graniczy od zachodu z gminami Krapkowice i Walce, od wschodu
z  gminą  Leśnica,  od  północy  gminami  Strzelce  Opolskie  i  Gogolin  oraz  od  południa  z
gminami Reńska Wieś i Kędzierzyn-Koźle.

(11) Zdzieszowice stanowią ważny ośrodek lokalnej obsługi administracyjnej, z rozwiniętą
funkcją  przemysłową.  Zlokalizowane  są  w  bliskim  sąsiedztwie  dwóch  największych
zespołów administracyjnych województwa:  Opola –  w odległości  35 km i  Kędzierzyna –
Koźla – w odległości 15 km.
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(12) Zdzieszowice  zajmują  powierzchnię  12  km2,  co  stanowi  21%  ogólnej  powierzchni
Gminy (57 km2).  Zamieszkuje je 13.127 osób (stan na 31 grudnia 2007 roku),  tj.  ponad
75,9% ludności Gminy, z czego mężczyźni stanowią 49,7%, kobiety odpowiednio 50,3%. 

(13) Charakterystyczną  cechą  Miasta  jest  jego  układ  urbanistyczny,  wyrażający  się
brakiem tradycyjnego rynku, co wynika z typu osadnictwa wzdłuż głównej ulicy.

(14) Układ  przestrzenny  Miasta  tworzą:  podstawowy  układ  zabudowy  miejskiej  o
mieszanych  funkcjach,  z  przewagą  zabudowy  usługowej  i  mieszkalno-usługowej,  tereny
przemysłowe  Zakładów  Koksowniczych  „Zdzieszowice”  Sp.  z  o.o.,  kompleks  terenów
leśnych w północnej i północno – wschodniej części Miasta oraz tereny wzdłuż rzeki Odry.

(15) Dane dotyczące struktury użytkowania gruntów w Mieście Zdzieszowice (stan na 5
sierpnia 2008 roku) prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów

Rodzaj gruntów Wielkość w ha

Tereny zabudowane - ogółem 396,1252

Tereny komunikacyjne 74,2812

Tereny przemysłowe 226,6151

Tereny mieszkaniowe 97,7400

Zurbanizowane tereny niezabudowane 15,4566

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 37,2781

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(16) Z  analizy  danych  zawartych  w  powyższej  tabeli  wynika,  iż  na  terenie  Miasta
występuje duża liczba terenów przemysłowych, które stanowią ponad 57% ogółu terenów
zabudowanych.

������������������������ Uwarunkowania historyczne

(17) Początki  Zdzieszowic  są  mało znane.  Nie wiadomo dokładnie,  kiedy powstały,  ale
przypuszcza się, że wywodzą się ze starożytnej osady o nazwie Solowina (stara część miasta
przylegająca do Odry), związanej z przeładunkiem soli oraz innych towarów dostarczanych
lądem z G ó r n e g o  Ś l ą s k a  na tratwy płynące Odrą. 

(18) Pierwsza pisana wzmianka o Zdzieszowicach pochodzi z 1 4 0 5  roku. Mowa
w niej o osadzie Zduiechowicz, którą w 1 4 8 4  roku zmieniono na Zdziechowicz. 

(19) W swej historii gród przechodził z rąk do rąk i na przestrzeni wieków był własnością
wielu  rodów.  Od  1 6 1 5  roku  należał  do Redernów,  potem  Promnitzów,  a  od
połowy  X V I I  wieku  do  Collonów.  W  późniejszym  okresie  Zdzieszowice  były
własnością  Nostizów  i  Jockishów.  W  1 8 6 4  roku  liczyły  niespełna  900
mieszkańców. 

(20) Od  1 8 4 5  roku  Zdzieszowice  uzyskały  połączenie  kolejowe  z
K ę d z i e r z y n e m - K o ź l e  i
O p o l e m .  Pomimo  podjętych  w  II  poł.  X I X  wieku  działań,  próba
uprzemysłowienia wsi na bazie istniejących cegielni, gorzelni i cukrowni nie powiodła się. W
latach 1 9 1 0  - 1 9 3 3  ludność wzrosła z 1.567 do 2.130 osób. 
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(21) Do  I I  w o j n y  ś w i a t o w e j

Zdzieszowice były dwujęzyczne. Msze w kościołach odprawiane były w dwóch językach (od
1 9 9 1  roku  ponownie  wprowadzone  zostały  msze  w  języku  niemieckim).
Znacznym czynnikiem miastotwórczym była decyzja o budowie zakładów koksowniczych,
podjęta  w  1 9 3 0  roku.  Wielki  przemysł  rozwinął  się  dopiero  w  okresie
międzywojennym. 

(22) W  latach  1 9 2 9 -1 9 3 0  przystąpiono  do  przygotowania  terenu
pod  budowę  "Koksowni".  Wybudowano  kolonię  robotniczą  dla  robotników  oraz  nowe
domy  dla  urzędników  i  robotników  (aktualnie  Os.  Kaczornownia  oraz  ul.  Parkowa  i
Ogrodowa). Powstały nowe instytucje, szkoła, przedszkole. 

(23) W  latach  1 9 3 1 -1 9 3 2  ukończono  budowę
Z a k ł a d ó w  K o k s o w n i c z y c h .
Pierwszą  baterię  typu  "Stil"  oddano  do  użytku  w  1 9 3 2  roku  W  latach
1 9 3 9 -1 9 4 5  Zakłady  wytwarzały  koks,  benzynę  syntetyczną,  oleje
lekkie i ciężkie oraz gaz parafinowy. W wyniku działań wojennych uległy jednak znacznemu
zniszczeniu. Niemniej rosnące zapotrzebowanie na paliwa wpłynęło na decyzję o podjęciu
odbudowy i rozbudowy Zakładów Koksowniczych. W 1 9 5 1  r. dokonano rozruchu
pierwszej  baterii.  Produkcja  zakładów  nastawiona  była  w  większości  na  koks
wielkopiecowy. 

(24) Rozwój  gospodarczy  i  dynamiczny  rozwój  przemysłu  doprowadziły  do  rozbudowy
zakładów  oraz  wpłynęły  w  znacznym  stopniu  na  strukturę  gospodarczą  i  zatrudnienie,
oddziałując jednakże negatywnie na stan środowiska. 

(25) W 1962 roku Zdzieszowice uzyskały prawa miejskie i obecnie odgrywają czołową rolę
wśród ośrodków przemysłowych województwa opolskiego. 

������������������������ Uwarunkowania kulturowe

(26) Na terenie Miasta znajduje się niewielka liczba zabytków. Do najważniejszych zalicza
się:

(a) Mogiłę zbiorową powstańców śląskich (na cmentarzu katolickim), wpisaną do rejestru
zabytków,

(b) Park pałacowy z przełomu XIX i XX wieku, wpisany do rejestru zabytków oraz obiekt
pałacowy wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków,

(c) Kapliczko-dzwonnicę z XIX wieku, wpisaną do Gminnej Ewidencji Zabytków,

(d) Kościół pod wezwaniem św. Antoniego przy ul. Pokoju 1 oraz kościół filialny przy ul.
Bolesława Chrobrego 34, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków,

(e) Budynek Urzędu Miejskiego wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

(27) Zdzieszowice to obszar styku różnych kultur, a także obszar dwóch idei narodowych –
polskiej i niemieckiej. 

������������������������  Zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze

(28) W  ujęciu  geograficznym  Gmina  Zdzieszowice  położona  jest  na  obszarze  dwóch
jednostek mezoregionalnych: makroregionu Niziny Śląskiej, w obrębie mezoregionu Kotliny
Raciborskiej oraz makroregionu Wyżyny Śląskiej, w obrębie mezoregionu Chełmu.
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(29) Pod  względem  geologicznym  Gmina  Zdzieszowice  zlokalizowana  jest  w  strefie
granicznej  trzeciorzędowego  zapadliska  przedkarpackiego,  tzw.  rowu  tektonicznego
Kędzierzyna  i  zrębu Góry  Św.  Anny.  Głównymi  jednostkami  morfologicznymi  Gminy  są:
Dolina Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewowych (rozciągająca
się w zachodniej i środkowej części) oraz garb Chełmu.

(30) Na  terenie  Gminy  występują  gleby  V  i  VI  klasy,  mało  urodzajne  gleby  z  piasków
luźnych, słabo gliniastych, żwirów, mało zasobne w związki fosforowe oraz potasowe, oraz
gleby III i 1V klasy. 

(31) Sieć hydrograficzną Gminy tworzą rzeka Odra oraz potoki Anka i Cegielnia. Głównym
ciekiem powierzchniowym na terenie Gminy Zdzieszowice jest rzeka Odra, przepływająca z
południowego – wschodu na północny – zachód.

(32) Pod względem klimatycznym Gmina znajduje się w regionie klimatycznym śląsko –
wielkopolskim,  należącym do najcieplejszych w Polsce. Klimat ma charakter przejściowy,
kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad
Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Charakteryzują go: przewaga wpływów
oceanicznych,  mniejsze  od  przeciętnych  amplitudy  temperatur,  wczesna  wiosna,  długie
ciepłe lato, łagodna i krótka zima oraz malejące opady w kierunku centrum kraju.

(33) Na  terenie  Zdzieszowic  występują  tereny  zieleni,  w  tym  park  spacerowo
-wypoczynkowy o powierzchni 4,3 ha i skwery zieleni na skrzyżowaniu ulic Nowej i Góry Św.
Anny oraz przy ul. Góry Św. Anny na Starym Osiedlu. Ponadto, w północnej części miasta
znajdują się kompleksy leśne.

2.2. Uwarunkowania ochrony środowiska w Zdzieszowicach

������������������������  Fauna i flora

(34) Na bogactwo fauny i flory Zdzieszowic główny wpływ mają położenie w dolinie rzeki
Odry i występowanie wielu starorzeczy.

(35) O  różnorodności  i  bogactwie  flory  stanowią  gatunki  roślin  objęte  ścisłą  ochroną:
cebulica  dwulistna,  skrzyp  olbrzymi,  śnieżynka  przebiśnieg,  oraz  ochroną  częściową:
wspomniana kruszyna pospolita i czosnek niedźwiedzi.

(36) Lasy  zajmują  powierzchnię  126  ha,  tj.  10,2%  ogólnej  powierzchni  Zdzieszowic.
Zlokalizowane  w północnej  części  Miasta  mają  charakter  lasów  ochronnych,  w  których
drzewostanie  najliczniej  występują:  sosna,  świerk,  akacja,  dąb, buk i inne.  W strukturze
własnościowej dominują lasy publiczne (95,7%). 

(37) Największe  znaczenie  krajoznawczo-przyrodnicze  w  otoczeniu  Zdzieszowic  ma  las
łęgowy wchodzący w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęgu Zdzieszowickiego”. Jest
to unikalna na Opolszczyźnie enklawa lasu łęgowego, przechodzącego w grąd, położona po
południowej stronie rzeki Odry. 

(38) Drzewostan „Łęgu Zdzieszowickiego” tworzą przede wszystkim jesiony i olchy, także
dęby szypułkowe, graby pospolite oraz jawory. 

(39) Łęgi stanowią również miejsce lęgowe ponad 100 gatunków ptaków. Najciekawszymi
okazami,  równocześnie objętymi ochroną prawną, są: bączek podróżniczek,  czapla siwa,
orzeł  bielik,  rybołów,  kania  ruda,  dzięcioł  zielony,  kraska,  dudek,  jerzyk,  żuraw,  orlik
krzykliwy,  gadożer,  orzełek  włochaty,  trzmielojad  oraz  budujący  na  drzewach
charakterystyczne gniazda remiz.
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������������������������ Źródła oraz wielkość emisji zanieczyszczeń

Ochrona powietrza

(40) Pod względem emisji  Miasto  stanowi  drugi  w skali  województwa  opolskiego  oraz
czterdziesty w skali kraju ośrodek emisji zanieczyszczeń.

(41) Emisja zanieczyszczeń na terenie Gminy Zdzieszowice występuje w postaci:

(a) Emisji zorganizowanej (działalność przemysłowa, sektor komunalny),

(b) Emisji niskiej (indywidualne źródła grzewcze),

(c) Emisji komunikacyjnej.

(42) Emisja zorganizowana powodowana jest przez:

(a) 1  źródło  spalania  paliw  o  mocach  znamionowych  większych  niż  1  MW  -  Zakłady
Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.,

(b) 36  źródeł  spalania  paliw  o  mocach  zainstalowanych  poniżej  1  MW  –  kotłownie
przemysłowe i komunalne,

(c) Procesy technologiczne prowadzone w zakładach przemysłowych.

(43) Stosowne dane prezentują tabele poniżej.

Tabela 2. Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Lokalizacja źródła emisji zanieczyszczeń Miejscowość Moc grzewcza [MWt] Rodzaj paliwa

Emisja ze źródeł o mocy grzewczej powyżej 1.0 MW

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”
Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1,
Zdzieszowice

400.5
gaz koksowniczy/
węgiel

Emisja ze źródeł o mocy grzewczej poniżej 1.0 MW

Zakład stolarski „Mixpol” ul. Parkowa 2, Zdzieszowice 0.600 biomasa

Nordenia Polska Sp.z o.o. ul. Rozwadzka 4, Zdzieszowice 0.337 gaz

Źródło: Program ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice

Tabela 3. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na terenie Gminy Zdzieszowice w 2003 roku

Substancja
Wielkość emisji zanieczyszczeń [mg/rok]

Miasto Gmina Łącznie

Razem Gmina w tym; 898722,106 37,819 898759,924

Suma pyłów 121,099 2,070 123,170

Suma gazów 898601,006 35,748 898636,755

Źródło: Program ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice

(44) Wraz z podejmowaniem działań ograniczających emisję i obniżaniem tempa rozwoju
gospodarczego obserwuje się, od początku lat dziewięćdziesiątych, spadek wielkości emisji
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zanieczyszczeń  zarówno  w  odniesieniu  do  zanieczyszczeń  pyłowych  jak  i  gazowych,
odpowiednio o ok. 97 % i  85 %. 

(45) Emisja  niska wywoływana jest przez indywidualne źródła grzewcze (piece kaflowe,
kotły węglowe, olejowe, gazowe) zasilające budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.
Emisja ta, w połączeniu z emisją ze źródeł komunikacyjnych stanowi obecnie główne źródło
uciążliwości, odpowiedzialne za jakość powietrza na terenach zabudowanych.

(46)  Emisja  komunikacyjna  należy,  obok  energetyki  i  ciepłownictwa,  do  największych
źródeł zanieczyszczenia powietrza. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych
do  powietrza  atmosferycznego  przedostają  się  zanieczyszczenia  gazowe  (tlenki  azotu,
tlenek  węgla,  dwutlenek  węgla,  węglowodory)  oraz  pyłowe,  w tym zawierające  związki
ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.

Ochrona wód

(47) Z  uwagi  na  zawartość  związków  żelaza  i  manganu  jakość  wód  podziemnych  na
terenie Gminy zalicza się do klasy średniej (II). Wody powierzchniowe, za wyjątkiem wód
Potoków Cegielnia i Padół, przekraczają dopuszczalne standardy jakościowe. 

(48) Podstawowe źródła zanieczyszczeń wód obejmują:

(a) Źródła  punktowe,  związane  z  brakiem  kanalizacji  oraz  niedostatecznie  rozwiniętą
gospodarką ściekową,

(b) Źródła obszarowe, w przeważającej mierze z terenów rolniczych.

Hałas

(49) Wyróżnia  się  trzy  źródła  hałasu:  hałas  komunikacyjny,  hałas  przemysłowy  i  hałas
komunalny.

(50) Źródłem hałasu komunikacyjnego w Gminie jest ruch drogowy, na który narażony
jest zwłaszcza obszar Miasta Zdzieszowice, gdzie wraz ze stałym wzrostem liczby pojazdów i
nasileniem ruchu drogowego, rośnie również natężenie hałasu komunikacyjnego. Implikuje
go niezadowalający stan nawierzchni dróg. Istotny wpływ na istniejący stan rzeczy ma także
przechodzący przez teren Miasta kolejowy szlak komunikacyjny łączący Kędzierzyn – Koźle z
Opolem. 

(51) Źródła  hałasu  przemysłowego  występują  głównie  na  terenach  sąsiadujących  z
zakładami  produkcyjnymi.  O  sile  ich  występowania  decydują  w  szczególności  stan
techniczny  parków  maszynowych,  stosowane  izolacje  hal  produkcyjnych,  organizacja
procesów  technologicznych  oraz  funkcje  urbanistyczne  sąsiadujących  z  zakładami
produkcyjnymi terenów. 

(52) Hałas  komunalny  powodowany  jest  w  szczególności  przez  pracę  silników
samochodowych,  wywożenie  śmieci,  dostawy  do  sklepów,  głośną  muzykę  jak  również,
wewnątrz  budynków,  wadliwe  funkcjonowanie  instalacji  oraz  działalność  w
pomieszczeniach piwnicznych lokali usługowych. Poziom hałasu komunalnego nasila się w
przypadku stosowania „oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych.

������������������������  Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
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Ochrona powietrza

(53) Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice  definiuje  cel  strategiczny
ochrony  środowiska  jako:  „Uzyskanie  dobrej  jakości  powietrza  atmosferycznego
elementem  trwałej  poprawy  standardu  życia  mieszkańców  i  utrzymania  dobrego  stanu
środowiska przyrodniczego gminy”.

(54) Przewiduje się ochronę powietrza na terenie Gminy Zdzieszowice poprzez:

(a) Kształtowanie standardów jakości powietrza atmosferycznego, kontrolę ich osiągania
oraz  podejmowanie  działań  służących  ich  nieprzekraczaniu  lub  przywracaniu  stanu
wymaganego na obszarach, gdzie standardy te zostały przekroczone,

(b) Kształtowanie  standardów  emisyjnych  z  instalacji,  urządzeń  i  procesów
technologicznych,

(c) Kształtowanie jakości wytwarzanych produktów pod kątem zawartość niepożądanych
substancji zanieczyszczających lub emisji zanieczyszczeń związanej z ich użytkowaniem
(normy  produktowe  jakości  paliw  samochodowych,  zawartość  siarki  w  paliwach  i
olejach opałowych itp.).

Ochrona wód

(55) Program  Ochrony Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice  definiuje  strategiczny  cel
ochrony środowiska jako: „Ochrona, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dla
zapewnienia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych dla celów użytkowych
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców”.

(56) Realizacja  celu  strategicznego  prowadzona będzie  w ramach działania  „Poprawa
jakości wód podziemnych i powierzchniowych.”

Hałas

(57) Program  Ochrony Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice  definiuje  strategiczny  cel
ochrony  środowiska  jako:  „Zmniejszenie  powierzchni  obszarów  i  liczby  mieszkańców
objętych  zasięgiem  szkodliwego  oddziaływania  na  zdrowie  hałasu  komunikacyjnego  i
przemysłowego”.

(58) W tym celu planuje się podjęcie m.in. następujących działań: 

(a) Przeprowadzenie  wstępnej  oceny,  z  wykorzystaniem  obowiązujących  metodyk
referencyjnych,  stanu  zagrożenia  terenu  Gminy  hałasem  komunikacyjnym  i
przemysłowym,

(b) Ustalenie wielkości populacji  mieszkańców Gminy zagrożonej ponadnormatywnym
hałasem w miejscach jej stałego pobytu (tereny mieszkaniowe, usług oświaty, opieki
społecznej itp.)

(c) Ustalenie granic terenów zagrożonych nadmiernie hałasem,

(d) Doskonalenie  istniejących  i  wdrożenie  nowych  mechanizmów  i  procedur
administracyjnych  w  zakresie  ustalania  obowiązku  i  zakresu  raportów  o
oddziaływaniu na środowisko,

(e) Monitorowanie  zmian  przestrzennych  stanu  zagrożenia  hałasem  i  realizacji
programów ochrony przed hałasem, w ramach działalności lokalizacyjnej oraz przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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������������������������Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

(59) Zadania  ochrony  przyrody  i  różnorodności  biologicznej  są  realizowane  przede
wszystkim poprzez ustanawianie różnych prawnych form ochrony, takich jak: rezerwaty,
parki  krajobrazowe,  obszary  chronionego  krajobrazu,  użytki  ekologiczne,  zespoły
przyrodniczo – krajobrazowe, pomniki przyrody.

(60) Ze wskazanych form ochrony przyrody, na terenie Zdzieszowic występują:

(a) Park  Krajobrazowy „Góra  Św.  Anny”  wraz  z  otuliną  o  powierzchni  ok.  1.920  ha.
Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego ”Góra Św.
Anny”  są:  charakterystyczna  i  urozmaicona  rzeźba  terenu,  zróżnicowana  budowa
geologiczna  oraz  cenne  zasoby  przyrodnicze.  Zasoby  krajobrazu  kulturowego,
religijnego i historycznego Góry Św. Anny objęte zostały przez UNESCO w 2004 roku
pomnikiem historii – jednym z 15 najcenniejszych obiektów w kraju,

(b) Obszar  chronionego krajobrazu „Łęgu Zdzieszowickiego”  o  powierzchni  ok.  74 ha,
Szczególnej  ochronie  podlegają  zasoby  fauny  i  flory,  w  tym  stanowiska  lęgowe
ptaków, 

(c) Park podworski  z  XIX wieku,  o powierzchni  ok. 5,3 ha. Usytuowany jest  na terenie
falistym, pomiędzy ulicami Karola Miarki, Opolską i Parkową. Na terenie parku rośnie
wiele  interesujących  okazałych  drzewostanów,  w  tym  enklawa  daglezji  zielonej.  W
parku dominują: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz świerk pospolity.

(61) Program  Ochrony Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice  definiuje  strategiczny  cel
ochrony  środowiska  jako:  „Ochrona  i  wzrost  bioróżnorodności,  zachowanie  walorów
krajobrazu  i  zasobów  leśnych  oraz  optymalizacja  gminnego  systemu  obszarów
chronionych”.

(62) W tym celu zakłada się realizację następujących kierunków działań:

(a) Ochronę zasobów i walorów przyrodniczo – krajobrazowych Parku Krajobrazowego
„Góra Św. Anny”,  w tym włączenie go do systemu europejskiej  sieci  ekologicznej
NATURA 2000,

(b) Wzmocnienie  systemu  ekologicznego  Gminy  -  objęcie  ochroną  prawną  obszarów  i
obiektów o wysokiej wartości przyrodniczej.

(c) Ochronę zagrożonych siedlisk naturalnych oraz gatunków roślin i zwierząt,

(d) Ochronę  krajobrazu  kulturowego  –  utrzymanie  lub  przywrócenie  naturalnych  form
użytkowania terenu na obszarach cennych przyrodniczo, kulturowo i krajobrazowo,

(e) Ochronę elementów środowiska kulturowego,

(f) Zwiększenie lesistości Gminy,

(g) Ochronę wartości przyrodniczo – krajobrazowych w działalności edukacyjnej.

������������������������ Edukacja ekologiczna

(63) Celem  edukacji  ekologicznej  jest  uświadamianie  społeczeństwu  zagrożeń
środowiska  przyrodniczego.  Jednocześnie  ma  ona  rozwijać  szacunek  do  przyrody  i
umiejętność  dostrzegania  piękna  środowiska  naturalnego.  Edukacja  ekologiczna
skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży.
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(64) Edukację  ekologiczną  na  terenie  Zdzieszowic  prowadzą  głównie  placówki
oświatowe, w tym przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto, dzieci i młodzież
mają dostęp i uczestniczą w rozmaitych formach i programach edukacji ekologicznej, jak
również w szerszych akcjach typu: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, itp.

(65) Treści  proekologiczne  przekazywane  są  także  przy  pomocy  środków  masowego
przekazu  (telewizji,  prasy,  radia,  Internetu).  Media,  poprzez  sposób  ukazywania
problemów  ekologicznych,  podnoszą  poziom  ogólnej  wiedzy  na  temat  ochrony
środowiska. 

(66) Program  Ochrony Środowiska  dla  Gminy  Zdzieszowice  definiuje  strategiczny  cel
edukacji  ekologicznej  jako:  „Podniesienie  świadomości  ekologicznej  społeczeństwa  –
ukształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i
ochronę środowiska”.

(67) W tym celu zakłada się realizacje następujących kierunków działań:

(a) Podnoszenie świadomości i popularyzacja wiedzy ekologicznej, w tym: 

(i)Realizację szkoleń, kursów, konkursów, wydawnictw, akcji popularyzatorskich
podnoszących  świadomość  ekologiczną  społeczeństwa,  w  szczególności
rolników, leśników, nauczycieli oraz młodzieży szkolnej, 

(ii) Rozpowszechnianie  informacji  dotyczącej  ochrony  środowiska  i
edukacji  ekologicznej,  w  szczególności  przez  biblioteki  i  inne  placówki
dydaktyczne,

(iii) Zwiększenie  udziału  problematyki  ekologicznej  w  programach
nauczania dzieci i młodzieży,

(iv) Aktywną  edukację  ekologiczną  w  systemie  szkolenia,  wspieranie
działań edukacji szkolnej przez instytucje samorządowe,

(b) Aktywną ochronę obiektów i obszarów cennych przyrodniczo, w tym:

(i)Realizację  modelowych  przedsięwzięć  i  projektów  chroniących  obiekty  i
obszary  cenne  przyrodniczo  i  kulturowo,  wraz  z  ich  wykorzystaniem  dla
promocji Gminy,

(ii) Rozwój  infrastruktury  turystyczno  –  dydaktycznej  na  terenach  o
wysokich walorach przyrodniczo – kulturowo – krajobrazowych,

(c) Realizację  cyklicznych  prezentacji  o  treściach  przyrodniczych  w ramach  publicznych
środków przekazu oraz instytucji kultury, oświaty i wypoczynku.

(d) Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, w tym:

(i)Utworzenie  systemu  udostępniania  informacji  o  środowisku  w  oparciu  o
rejestry  oraz  interaktywne  bazy  danych  o  środowisku,  dostępne  za
pośrednictwem internetu.

������������������������  Odpady

(68) Główne grupy odpadów powstających na terenie Gminy Zdzieszowice stanowią:

(a) Odpady z gospodarstw domowych,
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(b) Odpady z obiektów infrastruktury (handel,  usługi,  rzemiosło,  szkolnictwo, obiekty
turystyczne),

(c) Odpady wielogabarytowe,

(d) Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,

(e) Odpady z ogródków i parków,

(f)Odpady z czyszczenia ulic i placów,

(g) Odpady niebezpieczne wytwarzane  w zakładach  przemysłowych  i  usługowych jak
również odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.

(69) Wywóz  odpadów komunalnych na terenie  Gminy Zdzieszowice  prowadzony jest
przez  czterech  przewoźników:  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Zdzieszowicach,  Altvater  SULO  Polska  Sp.  z  o.o.  Oddział  w  Krapkowicach,  EKO  -
TRANSPORT Adam Pieszczeminko ze Zdzieszowic oraz RETHMANN PUS Sp. z o.o. Gliwice
Zakład Kędzierzyn-Koźle.

(70) W roku 2006 wygenerowano w Mieście 4.023,6 ton odpadów komunalnych, z czego
3.319,5 ton  (82,5%)  stanowiły  odpady  pochodzące  z  gospodarstw  domowych.  W
porównaniu do roku poprzedniego nastąpił 19% spadek ilości odpadów składowanych.

(71) Do główne problemów gospodarki odpadami na terenie Gminy Zdzieszowice należą
m.in.:

(a) Niedostatecznie rozwinięta selektywna zbiórka odpadów,

(b) Brak systemu ewidencji „wytwórców odpadów”,

(c) Brak systemu ewidencji firm posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów,

(d) Niedostosowanie  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  do  wymogów
krajowego planu gospodarki odpadami.

(72) Sytuację w dziedzinie gospodarki odpadami w Zdzieszowicach charakteryzuje „Plan
gospodarowania odpadami dla gminy Zdzieszowice”, zgodnie, z którym głównym celem
działań przyszłej, zorganizowanej gospodarki odpadami jest: „Stworzenie nowoczesnego
kompleksowego  systemu  zarządzania  odpadami  komunalnymi”  oraz  „Stworzenie
nowoczesnego  systemu  nadzoru  i  kontroli  nad  gospodarką  odpadami  sektora
gospodarczego”. 

(73) Obowiązki  mieszkańców  Miasta  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  określa
dokument  pt.  „Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy
Zdzieszowice”. Dokument opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.3. Własność gruntów i budynków

������������������������  Zagadnienia własnościowe

(74) Powierzchnia  Miasta  Zdzieszowice  obejmuje  2.035  ha.  Wykaz  gruntów (stan na
2007 rok) ze względu na strukturę własności przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4. Wykaz gruntów Miasta Zdzieszowice

Nr grupy
rejestrowej

Nr podgrupy
rejestrowej

Wyszczególnienie gruntów
Powierzchnia

[ha] %

1. 1.1. Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 65 3,2

1.2. Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 173 8,5

1.3.
Grunty w trwałym zarządzie państwowych jedn. organizacyjnych (bez
gruntów PGL)

68 3,3

1.4.
Grunty wchodzące w skład zas. nier. Skarbu Państwa z wył. gr. przekaz. w
trwały zarząd

26 1,3

1.7. Pozostałe grunty SP spośród gruntów zaliczanych do 1 grupy 19 0,9

Razem Grunty SP za wyłącz. gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 351 17,3

2. 2.1. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 34 1,7

2.2. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym państwowych os. prawnych 22 1,1

2.4. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób 22 1,1

Razem Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste 78 3,8

3. Grunty spółek SP, przeds. państwowych i innych państwowych osób
prawnych

0 0

4.
4.1.

Grunty wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem gr. przekaz. w
trwały zarząd

201 9,9

Razem
Grunty gmin i zw. międzygm. z wyłączeniem gruntów przekazanych w
użytkowanie

201 9,9

5. 5.1. Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 10 0,5

Razem
Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie
wieczyste

10 0,5

6. Grunty, które są własnością samorządowych os. prawnych oraz grunty,
których wł. są nieznani

0 0

7. 7.1. Grunty osób fizycznych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych 1009 49,6

7.2. Grunty osób fizycznych, nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych 352 17,3

Razem Grunty osób fizycznych 1361 66,9

8. 8.3. Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 8 grupy 1 0,1

Razem Grunty spółdzielni 1 0,1

9. Grunty kościołów i związków wyznaniowych 4 0,2

10. Wspólnoty gruntowe 0 0

11.
11.11

Grunty wchodzące w skład pow. zas. nier z wyłączeniem gruntów przekazanych w
trwały zarząd

12 0,6

Razem Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 12 0,6

12. Grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste 0 0

13. Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 0 0

14. Grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste 0 0

15. 15.1. Grunty spółek prawa handlowego 17 0,8

Razem
Grunty będące przedmiotem własności i władania osób niewymienionych w pkt.1-
14

17 0,8

Razem Grupy 1-15 Powierzchnia ewidencyjna/geodezyjna 2035 100

Źródło: UM w Zdzieszowicach

(75) Z analizy danych wynika, iż największy udział w strukturze własnościowej gruntów
mają te należące do osób fizycznych, stanowiąc 66,8% ogólnej powierzchni Miasta (1.361
ha).  W  dalszej  kolejności  odpowiednio  grunty  należące  do  Skarbu  Państwa  (17,2%
ogólnej  powierzchni  Miasta  o  powierzchni  351  ha).  Zaledwie  9,8%  (201ha)  stanowią
grunty komunalne. 

������������������������ Obiekty zabytkowe

(76) Zdzieszowice  nie  posiadają  wielu  obiektów  zabytkowych.  Niemniej,  Miasto  jest
dogodnym  punktem  wycieczek  na  Górę  Świętej  Anny  (6  km)  i  do  Leśnicy  (4  km).
Potencjałem turystycznym Ziemi Zdzieszowickiej  są  również walory krajobrazowe oraz
zabytki miejscowości Żyrowa i Jasiona. 

(77) Ciekawe pod względem krajoznawczym są:

(a) Kościół pw Św. Antoniego, pochodzący z 1937 roku,
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(b) Kapliczka dzwonnicza z XIX wieku,

(c) Budynek Urzędu Miasta i Gminy wraz z przylegającą kaplicą, 

(d) Pomnik Powstańców Śląskich znajdujący się przy Zakładach Koksowniczych,

(e) Przeprawa  promowa  przez  Odrę  -  jedyny  czynny  prom  o  napędzie  ręcznym  w
Europie. 

(78) Wykazy obiektów z terenu Miasta Zdzieszowice wpisanych do rejestru zabytków
oraz Gminnej Ewidencji Zabytków prezentują poniższe tabele.

Tabela 5. Rejestr zabytków województwa opolskiego

Obiekt Lokalizacja

Mogiła zbiorowa powstańców śląskich Cmentarz katolicki przy ul. Solownia

Park pałacowy Ul. Parkowa

Źródło: UM w Zdzieszowicach

Tabela 6. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków

Obiekt Ulica Nr Lokalizacja Nr

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego Pokoju 1 1/1331

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego (kościół
filialny)

Bolesława Chrobrego 34 3/1331

Kapliczka-dzwonnica Chrobrego Przy głównej drodze 4/1331

Obiekt pałacowy Parkowa 5/1331

Budynek Urzędu Miejskiego Bolesława Chrobrego 34 6/1331

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach Plac 1 maja 3 7/1331

Dom mieszkalny ul. Dworcowa 12 67/1331

Dom mieszkalny ul. Filarskiego 2 68/1331

Źródło: UM w Zdzieszowicach

(79) Obiekty zabytkowe, w przeważającej mierze, są w dobrym stanie technicznym, przy
czym w szczególności dotyczy to obiektów sakralnych oraz małej architektury. Natomiast
obiekt pałacowy i park pałacowy wymagają prac remontowych.

2.4. Infrastruktura techniczna

������������������������  Komunikacja i układ drogowy

(80) Miasto jest węzłem komunikacyjnym, połączonym z innymi ośrodkami miejskimi
systemem dróg krajowych i wojewódzkich oraz liniami autobusowymi i kolejowymi. 
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(81) Na system komunikacji drogowej w obrębie Zdzieszowic składają się drogi:

(a) Krajowa – Nr 45 (Ople – Racibórz) oraz autostrada A4, 

(b) Wojewódzkie – Nr 423,

(c) Powiatowe i gminne.

(82) Łączna długość dróg publicznych w Zdzieszowicach wynosi 113,8 km, w tym:

(a) Autostrady i drogi krajowe (autostrada A-4) – 2,95 km,

(b) Drogi wojewódzkie – 11,24 km,

(c) Drogi powiatowe – 30 km,

(d) Drogi gminne – 69,61 km.

(83) Dużą  rolę  w  układzie  komunikacyjnym  odgrywa  położenie  Miasta  w  rejonie
autostrady  A4,  będącej  jedną  z  najważniejszych  osi  komunikacyjnych  w  południowej
Polsce  i  centralnej  Europie.  Taki  układ  komunikacyjny  stanowi  bazę  dla  rozwoju
konkurencyjności gospodarczej i turystycznej Miasta.

(84) Zdzieszowice  nie  posiadają  obecnie  obwodnicy.  Jednakże  w  związku  z
postępującym  rozwojem  urbanistycznym  Miasta  oraz  wzrostem  natężenia  ruchu
komunikacyjnego planuje się budowę obwodnicy.

(85) Przez Zdzieszowice przebiega linia kolejowa I  klasy relacji  Wrocław –Katowice,  o
częstotliwości  kursowania  około  60  par  pociągów  na  dobę.  Istniejący  układ
komunikacyjny zapewnia także bezpośrednie połączenie kolejowe z  Europą Zachodnią
(Berlin,  Drezno, Lipsk, Frankfurt),  Europą Południową (Budapeszt)  i  Europą Wschodnią
(Kijów).  Największym  problemem  komunikacyjnym  dla  Miasta  jest  kolizyjne
skrzyżowanie  linii  PKP  z  ul.  Bolesława  Chrobrego,  stwarzające  znaczne  utrudnienia  w
ruchu.

(86) Zdzieszowice  cechuje  dobrze  rozwinięta  sieć  komunikacji  autobusowej,
obsługiwana przez różnych przewoźników. Dzięki  niej  można bezpośrednio dotrzeć do
każdego  sołectwa  gminy  oraz  do  miejscowości  sąsiednich,  takich  jak  Krapkowice,
Kędzierzyn – Koźle czy Strzelce Opolskie.

(87) Na terenie Zdzieszowic występują ciągi komunikacyjne o niezadowalającym stanie
technicznym, co wpływa na pogorszenie atrakcyjności regionu, zahamowanie rozwoju oraz
ogranicza możliwości rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W szczególności dotyczy to drogi
wojewódzkiej nr 423 oraz drogi powiatowe w tym: ul. Chrobrego i ul. Góry Św. Anny. 

(88) Przez teren Gminy przebiegają liczne szlaki rowerowe, z których najważniejsze to:

(a) Trasa nr 16 – o długości 115,5 km, prowadząca z Gliwic do Korfantowa,

(b) Trasa 52, o długości 23 km, prowadząca z Góry Św. Anny do Kamienia Śląskiego,

(c) Trasa nr 152, prowadząca z promu w Zdzieszowicach w kierunku na Ligotę Górną,

(d) Trasa nr 154, prowadząca z Leśnicy do Ligoty Dolnej,

(e) Trasa nr 181, o długości 25,2 km, prowadząca ze śluzy w Rogowie Opolskim przed
Urząd Miejski w Zdzieszowicach,

(f) Trasa nr 186, o długości 34,8 km, prowadząca ze Zdzieszowic do Kamienia Śląskiego,
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(g) Trasa nr 202, prowadząca z Góry Św. Anny do Kędzierzyna – Koźla.

������������������������  Pozostała infrastruktura techniczna 

(89) Infrastrukturę techniczną, stanowiącą o wyposażeniu zasobów mieszkaniowych w
Mieście,  tworzą  sieci:  wodociągowa,  kanalizacyjna,  gazowa,  energetyczna  oraz
ciepłownicza.

(90) Procentową liczbę mieszkańców Zdzieszowic korzystających z sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i gazowej w latach 2004 - 2007 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 7. Korzystający z instalacji technicznych w Zdzieszowicach w latach 2004 - 2007

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności /Lata 2004 2005 2006 2007

wodociąg 98,2 98,6 98,6 98,6

kanalizacja - 96,5 96,5 -

gaz 82,3 82,4 81,8 81,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

(91) Z  danych  wynika,  iż  w  analizowanym  okresie  liczba  osób  korzystających  z
wodociągu  wzrosła  o  0,4%.  Ponadto  odnotowano  spadek  liczby  mieszkańców
korzystających z instalacji gazu o 0,9%, a liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji
nie uległa zmianie.

(92) Mieszkańcy Miasta zaopatrywani są w wodę z wodociągu należącej do Zakładów
Koksowniczych  „Zdzieszowice”  Sp.  z  o.  o.  oraz  uzupełniająco,  z  wodociągu  Raszowa -
Januszkowice.

(93) Według stanu na koniec 2006 roku zużycie wody na 1 odbiorcę wyniosło  27,6 m3.
Obserwuje się, zgodny z tendencją krajową, spadek zużycia wody. W porównaniu do roku
2004 wyniósł on 8,3% co prezentuje poniższy wykres.

Wykres 1. Zużycie wody w Zdzieszowicach w latach 2004 - 2007
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Źródło: opracowanie własne
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(94) Zdzieszowice mają poważny problem związany ze złym stanem technicznym sieci
wodociągowych, w przeważającej mierze pochodzących z lat 70-tych (notuje się również
odcinki sieci z lat 30-40). Dotyczy to 8.510 mb sieci w rurach stalowych oraz 378 przyłączy
wykonanych w latach 1945 – 1980. 

(95) Ponadto,  w wielu  miejscach  sieci  wodociągowe  zlokalizowane  są  pod  wodą,  co
utrudnia  ich  obsługę,  inwentaryzację  i  lokalizację  połączeń  pomiędzy  kolejnymi
rurociągami. W związku z tym, planuje się likwidację starych odcinków wodociągów w
miejscach,  gdzie  występuje  kilka  sieci  jednocześnie.  Bowiem  istniejący  stan  sieci
wodociągowych powoduje olbrzymie straty wody, które w latach 2001- 2002 wyniosły
ponad 70.000 m3 wody pitnej, co kosztowało Gminę około 130.000 zł. 

(96) Według stanu na koniec 2006 roku z miejskiej sieci kanalizacyjnej korzystało 96,5%
mieszkańców. Jej długość, według danych GUS (stan na 31 grudnia 2007 roku), wyniosła
28,3 km. 

(97) Stan  techniczny  sieci  kanalizacyjnej  jest  dostateczny.  Sieć,  w  większości
kamionkowa, powstała w latach 1970 - 1985, przy czym niektóre jej odcinki wybudowano
w  latach  1990-2003.  Największym  problemem  technicznym  związanym  z
funkcjonowaniem  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Zdzieszowic  jest  napływ  wód
gruntowych do nieszczelnych kolektorów kamionkowych.

(98) Dystrybucją  i  obrotem  gazem  na  terenie  Zdzieszowic  zajmuje  się  Górnośląska
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu. 

(99) Według stanu na koniec 2007 roku z sieci gazowej korzystało 81,4% mieszkańców.
Jej długość wyniosła 43,4 km i w porównaniu do 2004 roku wzrosła o 5 km. Zużycie gazu
wyniosło 1.229,4 tys. m3, tj. o 5,2 tys. m3 mniej niż w 2005 roku.

(100) Przez  teren  Miasta  Zdzieszowice  przebiegają  dwie  napowietrzne  linie
elektroenergetyczne: dwutorowa 110kV relacji Zdzieszowice – Groszowice (o długości ok.
7 km) oraz dwutorowa 110kV Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle. Długość tej linii  wynosi
około 4 km.

(101) Według danych GUS w 2007 roku z dostępu do energii elektrycznej korzystały 4.923
gospodarstwa  domowe.  Na  jednego  odbiorcę  przypadało  1  98,6 kW*h  energii
elektrycznej, tj. o 0,3% wiecej niż w 2004 roku. 

(102) System  ciepłowniczy  Zdzieszowic  obsługiwany  jest  przez  Zakłady  Koksownicze
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.

2.5. Mieszkalnictwo

(103) Według stanu na 31 grudnia 2007 roku zasoby mieszkaniowe Miasta Zdzieszowice
obejmowały  ponad  3,8  tys.  mieszkań,  z  czego  ponad  2,6  tys.  (ok.  68%)  stanowiły
mieszkania prywatne.  Mieszkania  komunalne stanowiły zaledwie 4% ogólnego zasobu
mieszkaniowego  Miasta.  Szczegółowe  dane  na  temat  zasobów  mieszkaniowych  w
Mieście w latach 2004 – 2007 prezentują poniższe tabele.

Tabela 8. Sytuacja mieszkaniowa w Mieście Zdzieszowice

Wyszczególnienie Jednostka 2004 2005 2006 2007

Liczba mieszkań ogółem [miesz.] 3 774 3 781 3 802 3 825

Liczba izb w mieszkaniach ogółem [izba] 14 803 14 847 14 880 14 951

Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem [m2] 245 456 246 615 247 347 248 887

Liczba mieszkań komunalnych [miesz.] 171 135 154 166

Liczba izb w mieszkaniach komunalnych [izba] 342 197 219 234
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Powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych [m2] 5 243 3 195 3 693 6 729

Liczba mieszkań spółdzielczych [miesz.] 937 937 937 937

Liczba izb w mieszkaniach spółdzielczych [izba] 3 182 3 182 3 182 3 182

Powierzchnia użytkowa mieszkań spółdzielczych [m2] 46 260 46 260 46 260 46 260

Liczba mieszkań zakładowych [miesz.] 46 40 40 40

Liczba izb w mieszkaniach zakładowych [izba] 161 144 144 144

Powierzchnia użytkowa mieszkań zakładowych [m2] 2 602 2 252 2 252 2 252

Liczba mieszkań prywatnych [miesz.] 2 615 2 664 2 666 2 677

Liczba izb w mieszkaniach prywatnych [izba] 11 092 11 298 11 309 11 365

Powierzchnia użytkowa mieszkań prywatnych [m2] 190 963 194 520 194 754 193 258

Liczba mieszkań TBS [miesz.] 0 0 0

Liczba izb w mieszkaniach TBS [izba] 0 0 0

Powierzchnia mieszkań TBS [m2] 0 0 0

Liczba mieszkań innych podmiotów [miesz.] 5 5 5 5

Liczba izb w mieszkaniach innych podmiotów [izba] 26 26 26 26

Powierzchnia mieszkań innych podmiotów [m2] 388 388 388 388

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

Tabela 9. Mieszkania wyposażone w instalacje

Wyszczególnienie Jednostka 2004 2005 2006

wodociąg % 99,9 99,9 99,9

łazienka % 95,9 96,0 96,0

centralne ogrzewanie % 94,9 94,9 94,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2006

Tabela 10. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania

Wyszczególnienie Jednostka 2004 2005 2006 2007

1 mieszkania m2 65,0 65,2 65,1 65,1

na 1 osobę m2 18,2 18,4 18,6 19,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

(104) Z  powyższych  danych  wynika,  iż  w  analizowanym  okresie  wielkość  zasobów
mieszkaniowych ogółem w Zdzieszowicach wzrosła nieznacznie o 1,3%, tj. o 51 mieszkań,
przy czym zmianie uległa ich struktura w wyniku wzrostu liczby mieszkań prywatnych (o
62  mieszkania)  i  jednoczesnego  spadku  liczby  mieszkań  komunalnych  i  zakładowych
(odpowiednio o 5 oraz 6 mieszkań), co jest zgodne z ogólną tendencją w kraju. 

(105) Wyposażenie mieszkań w instalacje, w analizowanym okresie, uległo nieznacznej
zmianie.  Odnotowano  niewielki  wzrost  liczby  mieszkań  wyposażonych  w  łazienkę,  o
0,1%,  oraz  spadek  liczby  mieszkań  wyposażonych  w  centralne  ogrzewanie,  o  0,4%.
Według stanu na 31 grudnia 2006 roku, w wodociągi wyposażonych było 99,9% mieszkań,
łazienki  posiadało  96,0%  mieszkań,  a  instalacje  centralnego  ogrzewania  były
zamontowane w 94,5% mieszkań.

(106) Również  nieznacznie  wzrosła  wielkość  przeciętnej  powierzchni  użytkowej
mieszkania. Na koniec 2007 roku wynosiła ona 65,1 m2 i była o 0,1 m2 wyższa od tej na
koniec 2004 roku. Szybciej rosła wielkość przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania
w przeliczeniu  na 1 osobę. W analizowanym okresie wzrosła do 19,0 m2,  tj.  o 0,8 m2.
Pomimo wzrostu, odnotowane wielkości nie przekraczają przeciętnych dla kraju, które
wynoszą odpowiednio 69,5 m2 i 23,5 m2. 

(107) Na terenie Zdzieszowic działają następujące wspólnoty mieszkaniowe:
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(a) Osiedle Piastów I - 8 wspólnot mieszkaniowych,

(b) Osiedle Piastów II - 1 wspólnota mieszkaniowa,

(c) Osiedle Akacjowa-Zielona - 10 wspólnot mieszkaniowych,

(d) U1. Korfantego - Kościuszki - 27 wspólnot mieszkaniowych,

(e) Ul. Główna (bud.PBRolu) - 1 wspólnota mieszkaniowa,

(f) Osiedle Kaczorownia - 1 wspólnota mieszkaniowa,

(g) Ul. Fabryczna - 2 wspólnoty mieszkaniowe.

(108) Strukturę wiekową zasobu mieszkaniowego w Gminie Zdzieszowice w 2002 roku
prezentuje tabela poniżej.

Tabela 11. Struktura wiekowa zasobu mieszkaniowego

Wyszczególnienie Ogółem

Mieszkania stanowiące własność

Osób
fizycznych

Spółdzielni
mieszkaniowych

Gminy
Skarbu
Państwa

Zakładów
pracy

Pozostałych
podmiotów

Liczba mieszkań 4 729 3 528 929 205 8 51 8

Mieszkania w budynkach wybudowanych w latach:

przed 1918
Ilość [szt.] 262 231 - 19 - 9 3

Udział [%] 5,54 6,55 - 9,27 - 17,65 37,5

1918-1944
Ilość [szt.] 902 819 - 60 4 18 1

Udział [%] 19,07 23,21 - 29,27 50,00 35,29 12,5

1945-1970
Ilość [szt.] 870 628 190 47 4 1 -

Udział [%] 18,39 17,80 20,45 22,93 50,00 1,96 -

1971-1978
Ilość [szt.] 1 213 1 111 75 2 - 23 2

Udział [%] 25,65 31,49 8,07 0,98 - 45,10 25,00

1979-1988
Ilość [szt.] 1 012 421 552 37 - - 2

Udział [%] 21,40 11,93 59,42 18,04 - - 25,00

1989-2002
Ilość [szt.] 300 188 112 - - - -

Udział [%] 6,34 5,33 12,05 - - - -

Źródło: Dane z Narodowego Spisu Powszechnego 2002r.

(109) Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż 3.247 mieszkań w Gminie,
tj. 69% ogólnej liczby mieszkań, zostało wybudowanych przed 1979 rokiem.

(110) Obserwuje się systematyczny wzrost udział wydatków na mieszkalnictwo w ogólnej
strukturze  wydatków  Gminy,  z  poziomu  2,06  w  2005  roku  do  5,5  w  2008  rok  ,  co
potwierdza konieczność działań w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej.

(111) Potrzeby mieszkaniowe w Gminie Zdzieszowice do 2015 roku oszacowano na około
689 mieszkań,  Te potrzeby  mogą  być zaspokajane  m.in.  poprzez  udostępnienie  przez
Gminę  lokali  komunalnych  i  socjalnych,  budowę nowych  mieszkań  przez  inwestorów
indywidualnych, budowę nowych mieszkań przez deweloperów oraz budowę mieszkań
przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Identyfikacja problemów
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(112) W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

(a) Brak w układzie urbanistycznym tradycyjnego rynku,

(b) Nakładanie  się  ruchu  lokalnego  i  tranzytowego  na  drogach  przebiegających  przez
centrum Miasta Zdzieszowice, powodujące niską drożność, kolizje komunikacyjne, w
tym  przede  wszystkim  z  linią  kolejową  oraz  zagrożenia  bezpieczeństwa  ruchu  dla
mieszkańców,

(c) Kolizyjne  skrzyżowanie  linii  PKP  z  ul.  Bolesława  Chrobrego,  utrudniające  ruch
komunikacyjny w Mieście,

(d) Pogłębiająca się dekapitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego,

(e) Występowanie niezagospodarowanych terenów nad Odrą,

(f) Niski odsetek gruntów komunalnych.

(113) W zakresie ochrony środowiska:

(a) Zanieczyszczenie  powietrza  atmosferycznego  w  związku  z  działalnością  zakładów
przemysłowych,

(b) Niedostatecznie rozwinięta selektywna zbiórka odpadów,

(c) Brak systemu ewidencji „wytwórców odpadów”,

(d) Brak systemu ewidencji firm posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów,

(e) Niedostosowanie  system  gospodarki  odpadami  komunalnymi  do  wymogów
krajowego planu gospodarki odpadami.

(114) W zakresie zasobów mieszkaniowych:

(a) Niski standard mieszkań komunalnych,

(b) Niższa  od  średniej  krajowej  przeciętna  powierzchnia  użytkowa  mieszkania  oraz
powierzchnia użytkowa mieszkania w podziale na 1 osobę,

(c) Niekorzystna struktura wiekowa budynków mieszkalnych,

(d) Deficyt mieszkań,

(e) Niski poziom wydatków mieszkaniowych w ogólnej strukturze wydatków Gminy,

(f) Niedostosowanie budynków mieszkaniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

(g) Niski  poziom  obiektów  małej  architektury  oraz  terenów  zielonych  na  osiedlach
mieszkaniowych,

(115) W zakresie infrastruktury technicznej:

(a) Występowanie  kotłowni  cieplnych  wykorzystujących  kotły  na  węgiel  oraz
indywidualnych  źródeł  ogrzewania,  w  tym  budynków  wielorodzinnych  z
ogrzewaniem piecowym lub etażowym, skutkujących niską sprawnością jakością,

(b) Niski poziom gazyfikacji,
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(c) Zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

(d) Brak obwodnicy, skutkujący wzrostem ruchu kołowego w Mieście,

(e) Niezadowalający stan infrastruktury drogowej i nawierzchni dróg.

2.6. Gospodarka

������������������������  Zagadnienia gospodarcze

(116) Zdzieszowice  należą  do  czołowych  ośrodków  przemysłowych  województwa
opolskiego. O ich pozycji zdecydował rozwój przemysłu koksochemicznego. Działające od
1932  roku  Zakłady  Koksownicze  determinują  charakter  gospodarczy  Miasta  i  Gminy
Zdzieszowice oraz są głównym ośrodkiem dochodów Gminy.

(117) Obok  Zakładów  Koksowniczych,  na  terenie  Zdzieszowic  funkcjonuje  wiele
mniejszych podmiotów gospodarczych, w tym Nordfolien Sp. z o.o., Trans – Koks spółka z
o.o., Zakład stolarski „Mixpol”, DREMEX – tartak, skład materiałów budowlanych, BOC
Gazy  Techniczne  sp.  z  o.o.  Warszawa,  oddział  w  Zdzieszowicach,  Przedsiębiorstwo
Remontowo  –  Produkcyjne  ZK  –  REM  Sp.  z  o.o.  w  Zdzieszowicach,  Przedsiębiorstwo
Handlowo  –  Usługowe  „EKOPAL”  w  Zdzieszowicach,  ZARMEN  Sp.  z  o.o.  oddział  w
Zdzieszowicach, co skutkuje tym, że na terenie Miasta skupionych jest ok. 79% ogólnej
liczby podmiotów gospodarczych z terenu Gminy.

(118) Rozwój  przemysłu  w  Zdzieszowicach  determinowały  położenie  nad  Odrą  oraz
dogodne  połączenia  kolejowe,  umożliwiające  dowóz  węgla  z  górnośląskich  kopalń  i
wywóz produktów z przerobu tego surowca.

(119) Liczbę  podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w  rejestrze  REGON  w
Zdzieszowicach na tle województwa opolskiego oraz kraju w latach 2004-2007 prezentuje
poniższa tabela. 

Tabela 12. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2004 - 2007

Obszar/Lata 2004 2005 2006 2007

Miasto Zdzieszowice 795 822 862 879

Województwo opolskie 88 422 90 597 92 846 94 933

Polska 3 576 830 3 615 621 3 636 039 3 685 608

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

(120) Z  analizy  powyższych  danych  wynika,  że  w  stosunku  do  2004  roku,  liczba
podmiotów gospodarczych w Zdzieszowicach wzrosła o 9,5%. W tym samym czasie liczba
podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w  rejestrze  REGON  w  województwie
opolskim oraz w Polsce wzrosła odpowiednio o 6,8% oraz 2,9%. 

(121) Poziom  aktywności  gospodarczej  liczony  liczbą  zarejestrowanych  podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców wyniósł na koniec 2007 roku 66,9
podmiotów.

(122) Podział  podmiotów  zarejestrowanych  w  rejestrze  REGON  według  sektorów
własnościowych w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności w latach
2004 - 2007

2004 2005 2006 2007

Ogółem: 795 822 862 879

Sektor publiczny 31 35 35 36

Sektor prywatny 764 787 827 843

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

(123)  Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż liczba podmiotów
gospodarki narodowej w Mieście Zdzieszowice wyniosła na koniec 2007 roku 879, z czego
843  (95,9%)  działało  w  sektorze  prywatnym,  36  (4%)  odpowiednio  w  sektorze
publicznym. 

(124) Spośród  podmiotów  sektora  prywatnego  666  (75,7%)  stanowiły  osoby  fizyczne
prowadzące  działalność  gospodarczą.  Na  drugiej  pozycji  znalazły  się  spółki  prawa
handlowego (2%).

(125) Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji  PKD w latach 2004 –
2007 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG
SEKCJI PKD

2004 2005 2006 2007

Ogółem 795 822 862 879

w tym sektor prywatny: 764 787 827 843

A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 3 6 7 6

w tym sektor prywatny: 3 6 7 6

B. RYBACTWO 0 0 0 0

w tym sektor prywatny: 0 0 0 0

C.GÓRNICTWO 0 0 0 0

w tym sektor prywatny: 0 0 0 0

D. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 59 59 59 65

w tym sektor prywatny: 58 58 58 64

E. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 1 1 1 1

w tym sektor prywatny: 0 0 0 0

F. BUDOWNICTWO 76 76 89 95

w tym sektor prywatny: 75 75 89 95

G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

254 250 262 265

w tym sektor prywatny: 254 250 262 265

H. HOTELE I RESTAURACJE 42 46 44 42

w tym sektor prywatny: 42 46 44 42

I. TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ 28 27 29 29

w tym sektor prywatny: 27 26 28 28

J. POŚREDNICTWO FINANSOWE 56 55 54 51

w tym sektor prywatny: 56 55 54 51

K. OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

159 167 175 178

w tym sektor prywatny: 156 164 172 175

L. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

2 2 2 2
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w tym sektor prywatny: 0 0 0 0

M. EDUKACJA 24 29 29 31

w tym sektor prywatny: 7 8 8 10

N. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 33 38 37 38

w tym sektor prywatny: 30 35 34 35

O. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA 58 66 74 76

w tym sektor prywatny: 56 64 71 72

P. GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 0 0 0 0

w tym sektor prywatny: 0 0 0 0

Q. ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 0 0 0 0

w tym sektor prywatny: 0 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

(126) Z analizy powyższych danych wynika,  iż  głównymi działami gospodarki Miasta w
2007  roku  były:  handel  i  naprawy  (30,1%),  obsługa  nieruchomości,  wynajem  i  usługi
związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  (20,2%),  a  także  budownictwo
(10,8%).

(127) Strukturę  podmiotów  gospodarki  narodowej  sektora  prywatnego,
zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sekcji PKD prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD (stan na 31 grudnia

2007 roku).

Źródło: opracowanie własne

(128) Z  analizy  powyższego  wykresu  wynika,  iż  w  2007  roku  połowa  podmiotów
prywatnych (50%) prowadziła działalność gospodarczą w dwóch segmentach gospodarki:
handel i naprawy (30%) oraz obsługa nieruchomości (20%). Kolejne pozycje zajęły sekcje:
budownictwo (11%), działalność usługowa komunalna (9%), przetwórstwo przemysłowe
(7%) oraz pośrednictwo finansowe (6%).
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(129) Liczbę  podmiotów  gospodarczych  wpisanych  do  ewidencji  działalności
gospodarczej,  z  podziałem na ulice  (stan na 13 sierpnia 2008 roku) prezentuje  tabela
poniżej.

Tabela 15. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na ulice

Nazwa ulicy Liczba podmiotów gospodarczych

Akacjowa 23

Fabryczna 26

Piastów 66

Chrobrego 18

Górna 8

K. Miarki 9

Kościuszki 5

Powstańców Śl. 4

Strzelecka 10

Nowa 9

Dworcowa 10

Filarskiego 33

Zielona 3

Plac 1 go Maja 1

Korfantego 11

Góra Św. Anny 29

Pionierów 20

Katowicka 7

Chopina 1

Dunikowskiego 3

Generała Zawadzkiego 1

Kolejowa 4

Leśna 3

Myśliwca 27

Odrzańska 2

Słowackiego 2
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Wigury 1

Torowa 1

Wschodnia 4

Żyrowska 8

Solownia 2

Parkowa 1

Piaskowa 1

Żymierskiego 1

22 Lipca 2

Graniczna 1

Osadników 1

Zębiec 3

Ogrodowa 1

Orzeszkowej 2

Razem 344

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(130) Z  analizy  danych  zawartych  w  powyższej  tabeli  wynika,  iż  największa  liczba
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej ma
siedzibę przy ulicach Fabrycznej (19,2%) oraz Filarskiego (9,6%).

(131) Do największych pracodawców w Zdzieszowicach (stan na lipiec 2008 rok) należą: 

(a) Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp.z o.o. (2.594 osoby),

(b) Urząd Miejski Zdzieszowice (67 osób),

(c) ZK – REM Sp. z o.o. (282 osoby),

(d) WAKRO (48 osób),

(e) Nordfolien (70 osób),

(f) Mixpol (35 osób),

(g) KTB (64 osoby),

(h) ZARMEN Sp. z o.o.

������������������������ Analiza budżetu Gminy Zdzieszowice w latach 2006 – 2008
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(132) Dane dotyczące budżetu Gminy Zdzieszowice w latach 2006 – 2008 prezentuje tabela
poniżej.

Tabela 16. Budżet Gminy Zdzieszowice w latach 2006 - 2008

Rok 2006 2007 2008

plan wykonanie
%

realiza
cji

plan wykonanie %
realiza

cji

plan

Dochody
Rolnictwo i łowiectwo 28.936,00 28.682,86 99,1 69.037,00 72.026,74 104,3 3400,00

Transport i łączność 203.754,49 212.013,91 104,1 -- 6.233,8 0 --

Turystyka 65.080,95 0 65.081,00 65.080,95 100 --

Gospodarka
mieszkaniowa

921.665,05 907.018,61 98,4 472.600,00 427.657, 15 90,5 940.800

Administracja publiczna 117.045,00 120.795,12 103,2 116.294,00 121.025,85 104,1 108.597

Urzędy naczelnych
organów
władzy państwowej,
kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

53.929,00 32.890,86 61 27.322,00 25.521,00 93,4 2.800

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

400,00 400,00 100 400,00 6.321,88 1581 400

Dochody od osób
prawnych, od
osób fizycznych i od
innych
jednostek nie
posiadających
osobowości prawnej
oraz
wydatki związane z ich
poborem

19.028.596
28.193.435,8

0
148,2 24.037.586,00 28.096.052,18 116,9 25.831.560

Różne rozliczenia 9.213.622,00 9.540.723,33 103,6 9.477.147,00 9.512.778,98 100,4 8.891.614

Oświata i wychowanie 747.136,00 729.705,74 97,7 893.706,00 920.207,28 103 792.162

Ochrona zdrowia 230.000,00 234.829,54 102,1 234.800,00 244.636,01 104,2 241.300

Pomoc społeczna 3.299.157,00 2.824.300,10 85,6 2.827.200,00 2.838.555,81 100,4 2.814.000

Pozostałe zadania w
zakresie
polityki społecznej

88.000,00 92.694,50 105,3 94.300,00 114.562,50 121,5 116.100

Edukacyjna opieka
wychowawcza

50.456,00 50.456,00 100 58.163,00 52.752,90 90,7 --

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

943.055,00 1.019.016,06 108,1 240,00 7.287,53 3037 230

Kultura fizyczna i sport 0 589,02 -- 23.422,86 --

Ogółem dochody 34.990.832,49
43.987.551,4

5
125,7 38.373.876,00 42.534.123,42 110,8 39.742.963

nadwyżki z lat
ubiegłych

16.839.786,00
16.839.786,0

0
100 15.679.763,00 15.679.762,95 100 4.030.100

Przychody ogółem : 16.839.786,00
16.839.786,0

0
100 15.679.763,00 15.679.762,95 100 4.030.100

Wydatki
Rolnictwo i łowiectwo 227.816,00 118.185,89 51,9 409.437,00 257.424,64 62,9 1.454.600

Transport i łączność 6.281.774,49 5.143.293,45 81,9 4.575.541,00 4.211.599,94 92,05 852.000

Turystyka 155.080,95 88.038,53 56,8

Gospodarka
mieszkaniowa

2.567.165,05 1.149.610,61 44,8 4.058.814,00 2.871.373,02 70,7 2.409.000

Działalność usługowa 90.000,00 4.680,00 5,2 80.000,00 31.110,00 38,9 70.000

Administracja publiczna 3.754.934,00 3.590.873,12 95,6 3.710.022,00 3.509.467,17 94,6 3.935.115

Urzędy naczelnych
organów
władzy państwowej,

53.929,00 32.890,86 61 27.322,00 25.521,00 93,4 2.800
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kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

733.766,00 358.800,37 48,9 1.509.600,00 1.468.249,40 97,3 831.900

Dochody od osób
prawnych, od
osób fizycznych i od
innych
jednostek nie
posiadających
osobowości prawnej
oraz
wydatki związane z ich
poborem

49.300,00 42.346,31 85,9 52.000,00 42.256,91 81,3 52.000

Różne rozliczenia
10.934,00

310,98 2.9 3.753.526,00 3.753.037,00 99,99 1.206.066

Oświata i wychowanie 20.294.865,00
19.083.832,7

2
94 19.104.295,00 18.603.398,21 97,4 18.940.542

Ochrona zdrowia 268.085,00 258.588,74 96,5 343.250,00 321.760,71 93,7 241.300

Pomoc społeczna 4.475.957,00 3.811.243,84 85,2 3.982.295,00 3.911.054,87 98,2 4.334.500

Pozostałe zadania w
zakresie
polityki społecznej

793.800,00 766.675,76 96,6 840.000,00 820.818,98 97,7 884.400

Edukacyjna opieka
wychowawcza

440.612,00 338.494,17 76,8 416.062,00 383.479,36 92,2 393.040

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

6.824.800,00 6.016.592,35 88,2 6.666.375,00 6.143.650,54 92,2 4.339.800

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

1.421.600,00 1.421.287,90 100 1.459.900,00 1.459.673,20 99,9 1.779.900

Kultura fizyczna i sport 3.386.200,00 2.847.204,58 84,1 3.065.200,00 2.925.207,80 95,4 2.046.100

Ogółem wydatki 51.830.618,49
45.072.950,1

8
87 54.053.639,00 50.739.127,75 93,87 43.773.063

Nadwyżka 15.754.387,27 7.474.758,62 0

Źródło: opracowanie własne

(133) Plan  budżetowy  na  rok  2006  zakładał  34.990.832,49  zł  dochodów.  Został  on
zrealizowany w 125,7%, co przyniosło 43.987.551,45 zł dochodów. Wraz z nadwyżkami z lat
ubiegłych,  dochody  gminy  pozwoliły  na  sfinansowanie  wydatków  w  wysokości
45.072.950,18 zł. 

(134) Największą  część  dochodów  (64,09%)  w  2006  roku,  stanowiły  dochody  od  osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem oraz różne rozliczenia (21,69%). Znaczne dochody
zanotowano także z gospodarki  mieszkaniowej  oraz z gospodarki  komunalnej  i  ochrony
środowiska (odpowiednio 2,06% i 2,31%.

(135) Najwięcej  wydatków  (42,33%)  w  2006  roku  przeznaczono  na  zadania  związane  z
oświatą i wychowaniem. Transport i łączność sfinansowano z  11,41% budżetu Gminy, a
pomoc społeczną z 8,45%. Powyższe kategorie zadań zdominowały kierunki działań Gminy.

(136) Plan  budżetowy  na  rok  2007  zakładał  38.373.876,00  zł  dochodów.  Został  on
zrealizowany  w 110,8%,  co  przyniosło  42.534.123,42  zł  dochodów.  Wraz z  nadwyżką  z
poprzednich lat dochody gminy pozwoliły na sfinansowanie 50.739.127,75 zł wydatków. 

(137) Największą część dochodów (66,72%) w 2007 roku, stanowiły
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz różne rozliczenia (22,6%).
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Znaczne  dochody  dla  Gminy  zanotowano  także  w  ramach  zdań  związanych   (środki  z
budżetu państwa) z  pomocą społeczną (6,74%).

(138) W 2007  roku  najwięcej  wydatków (36,66%),  przeznaczono na zadania  związane z
oświatą i wychowaniem. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska
stanowiły  12,1%  wydatków  budżetowych.  Transport  i  łączność  sfinansowano  z  8,3%
budżetu  a  różne  rozliczenia  z  7,39%.  Powyższe  kategorie  zadań  zdominowały  kierunki
działań Gminy.

(139) Zgodnie  z  planem  budżetu  na  rok  2008  prognozuje  się  wysokość  dochodów  na
poziomie  39.742.963  zł.   Wraz  z  nadwyżką  z  lat  ubiegłych,  wynoszącą  4.030.100  zł
przewidziano wydatki budżetowe na poziomie 43.773.063 zł. 

(140) Zgodnie z planem budżetu największą część dochodów (64,99%) stanowiły dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej  oraz wydatki  związane z ich  poborem. Znaczne dochody Gminy prognozowano
także w ramach zdań związanych  (środki z budżetu państwa) z  pomocą społeczną (7,08%).

(141) W  2008  roku  najwięcej  wydatków  (43,26%)  przewidziano  na  zadania  związane  z
oświatą  i  wychowaniem. Pomoc społeczna będzie miała blisko 10% udział  w wydatkach
budżetu  na  2008  rok.  Wydatki  związane  z  kulturą  i  ochroną  dziedzictwa  narodowego
stanowić będą 4,06% wydatków budżetowych a kultura fizyczna i sport pochłonie 4,67%
planowanych wydatków.

������������������������ Branża turystyczna

(142) Potencjał turystyczny Zdzieszowic związany jest z walorami krajobrazowymi Parku
Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i doliną rzeki Odry oraz z występującymi na terenie
Gminy obiektami zabytkowymi i rekreacyjnymi. 

(143) Do głównych produktów turystycznych Ziemi Zdzieszowickiej, należy zaliczyć:

(a) Turystykę krajoznawczo - wędrowną - wędrówki piesze i rowerowe, a także wycieczki
krajoznawcze do obiektów o szczególnych walorach historycznych, przyrodniczych lub
kulturowych.  Przez  teren  Gminy  przebiegają  dwie  malownicze  trasy  turystyczne:
Czarny szlak  dojściowy  im. Jana Pawła II ze Zdzieszowic poprzez park krajobrazowy
„Góra Św.  Anny” do  miejscowości  Góry  Św.  Anny oraz  Zielony szlak  prowadzący  z
Dolnej  Ligoty  (gm.  Strzelce  Opolskie.)  przez  Oleszkę,  Żyrową  na  Górę  Św.  Anny,
przebiegający przez park krajobrazowy „Góra Św. Anny” i rezerwat „Lesisko”.

(b) Turystykę pobytową.

(144) Podstawą  rozwoju  turystyki  rekreacyjno  –  wypoczynkowej  w  Mieście  jest  baza
noclegowa  oraz  rekreacyjno  –  sportowa,  co  w  przypadku  Zdzieszowic  nie  ma
zastosowania. W Mieście nie funkcjonuje żaden obiekt zbiorowego zakwaterowania. 

(145) Ważnym  elementem  rozwoju  turystyki  w  regionie  jest  przystąpienie  Gminy  do
programu  "Euroregion  Pradziad",  który  swoim  działaniem  obejmuje  szlak  turystyczny
Parku Krajobrazowego  Góra  Świętej  Anny,  Żyrowa,  Rozwadza,  Głogówek,  Otmuchów,
Głuchołazy, Jesenik. 

(146) Miasto Zdzieszowice posiada rozwiniętą bazę sportowo - rekreacyjną. Składa się na
nią:

(a) Hala  Sportowa  M-GOKSiR  przy  ul.  Góry  Św.  Anny  21a  w Zdzieszowicach,  w  której
znajduje  się  widownia  z  trybunami  na  500  miejsc,  pełne  zaplecze  socjalne,  boisko
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pełno wymiarowe do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego i zapasów,
hotel-Gościniec oraz kawiarnia,

(b) Miejski Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy przy ul. Rozwadzkiej w Zdzieszowicach, na
terenie  którego  znajduje  się:  stadion sportowy,  korty  do gry  w tenisa,  koszykówki,
boczne boisko treningowe, bieżnia do uprawiania lekkiej atletyki i trybuny,

(c) Kąpielisko Miejskie przy ul. Fabrycznej, w którego skład wchodzi: nieczynny brodzik o
wymiarach  15  x  10  m,  basen  o  wymiarach  -50  x  20  m,  obiekt  socjalny,  obiekt
magazynowy,  pomieszczenie  ratownika,  sanitariaty,  Z  racji  wieku  obiekt  jest
zdewastowany i nie spełnia standardów właściwych dla tego typu obiektów. Obiekt
wymaga bezzwłocznej modernizacji a teren obiektu rekultywacji,

(d) Kryta  pływalnia  w  Publicznym  Gimnazjum  z  pełnym  zapleczem  socjalnym,
podgrzewaną wodą, 5-torami o dł. 25 m,

(e) Park Zabaw i Wypoczynku o powierzchni 3,4 ha., na terenie znajduje się amfiteatr z
600 miejscami na widowni, taneczny krąg, urządzenia zabawowe dla dzieci, rampa do
skatingu, linarium, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Cały teren
Parku Zabaw wymaga inwestycji związanych z modernizacją małej architektury.

Identyfikacja problemów

(147) Główne problemy w sferze gospodarczej:

(a) Wysoka orientacja Miasta na działalność Zakładów Koksowniczych,

(b) Niska dywersyfikacja sektorowa,

(c) Niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego regionu,

(d) Brak bazy hotelowej i gastronomicznej,

(e) Pogarszający  się  stan  techniczny  obiektów  sportowych,  w  tym  przede  wszystkim
kąpieliska miejskiego przy ul. Fabrycznej oraz Parku Zabaw i Rekreacji.

2.7. Sfera społeczna

������������������������  Mieszkańcy 

(148) Według  danych  GUS  (stan  na  31  grudnia  2007  roku)  Zdzieszowice  zamieszkuje
13.127  osób.  Przeciętna  gęstość  zaludnienia  wynosi  1.063  osób/km2.  Szczegółowe
informacje na temat sytuacji demograficznej prezentuje poniższa tabela.

Tabela 17. Liczba ludności w Zdzieszowicach w latach 2004 – 2007

2004 2005 2006 2007

Ogółem 13 467 13 373 13 274 13 127

mężczyźni 6 702 6 643 6 588 6 525

kobiety 6 765 6 730 6 686 6 602

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004 – 2006

(149) Z analizy danych wynika, iż w ciągu ostatnich czterech lat liczba ludności w Mieście
nieznacznie zmalała (o 2,5%). W strukturze ludności przeważają kobiety (50,2%).
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(150) Strukturę  ruchu  naturalnego  i  migracji  w  Zdzieszowicach  w latach  2004  –  2007
prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 18. Ruch naturalny i migracje

2004 2005 2006 2007

Urodzenia żywe 113 132 106 109

Zgony ogółem 70 78 90 73

Zgony niemowląt 1 1 1 1

Przyrost naturalny 43 54 16 36

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym -72 -108 -49 -

Saldo migracji zagranica -51 -49 -22 -

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

(151) Z analizy danych wynika, iż w 2007 roku liczba urodzeń żywych przewyższyła liczbę
zgonów.  Pomimo  dodatniego  przyrostu  naturalnego,  który  wyniósł  36  osób,  nastąpił
spadek  liczby  mieszkańców  Miasta,  w  wyniku  ujemnego  salda  migracji.  Uwagę  zwraca
również wysoka zmienność przyrostu naturalnego, który w analizowanym okresie spadał o
19%. 

(152) Strukturę  wiekową  ludności  Zdzieszowic  w  latach  2005  –  2007  przedstawiają
poniższe tabele.

Tabela 19. Ludność Zdzieszowic według grup wiekowych i płci w latach 2005 – 2007

Ludność w
wieku

2005 2006 2007

Ogółem
W tym
kobiet

Udział
w %

Ogółem
W tym
kobiet

Udział w
%

Ogółem
W tym
kobiet

Udział 
w %

Razem 13 373 6 730 100,0 13 274 6 686 100,0 13 127 6 602 100,0

0 - 4 555 277 4,2 566 281 4,3 554 276 4,2

5 - 9 679 326 5,1 639 322 4,8 589 288 4,5

10 - 14 856 394 6,4 780 345 5,9 744 335 5,7

15 - 19 1 055 509 7,9 1 004 491 7,6 957 448 7,3

20 - 24 1 292 664 9,7 1 273 644 9,6 1 178 598 9,0

25 - 29 1 260 638 9,4 1 239 631 9,3 1 247 662 9,5

30 - 34 1 043 499 7,8 1 087 521 8,2 1 098 502 8,4

35 - 39 895 454 6,7 892 446 6,7 918 465 7,0

40 - 44 934 443 7,0 909 425 6,9 899 422 6,8

45 - 49 1 249 638 9,3 1 187 617 8,9 1 079 549 8,2

50 - 54 1 226 647 9,2 1 232 635 9,3 1 234 653 9,4

55 - 59 815 368 6,1 893 421 6,7 993 469 7,6

60 - 64 441 224 3,3 452 228 3,4 451 224 3,4

65 i więcej 1 073 649 8,0 1 121 679 8,4 1 186 711 9,0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2005 – 2007.

Tabela 20. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym

   Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004– 2007

Tabela 21. Ludność wg ekonomicznych grup - wiekowych

2004 2005 2006 2007

W wieku przedprodukcyjnym 20,9 20,2 19,3 18,5

W wieku produkcyjnym 69,7 70,1 70,5 70,8

W wieku poprodukcyjnym 9,4 9,7 10,2 10,7

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

(153) Z  powyższych  danych  liczbowych  wynika,  że  w  ciągu  ostatnich  czterech  lat
odnotowuje się wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym (o 1,1%) i poprodukcyjnym
(o 1,1%)  oraz  spadek  ludności  w wieku  przedprodukcyjnym  (o 2,4%),  co  jest  zgodne z
ogólnokrajową tendencją. Największy wzrost nastąpił w przedziałach wiekowych 55 – 59 i
65 i więcej odpowiednio o 1,5% i 1,0%, największy spadek natomiast w przedziałach 10– 14
i 20 – 24 o 0,7%.

(154)  Ponad  55%  ludności  ogółem  stanowiły  osoby  poniżej  40  roku  życia.  Mieszkańcy
między  40 a 60 rokiem życia stanowili  ok.  32% ogółu  ludności.  Najliczniejszymi  grupami
wiekowymi były grupy osób w przedziałach wiekowych 25- 29 (9,5%) oraz 50 – 54 (9,4%).

(155) Zgodnie  z  danymi  GUS  w  2007  roku,  na  13.127  osób  mieszkających  w  Mieście,
przypadało 1.410 osób w wieku poprodukcyjnym, co w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców
wynosiło 107,4 osoby. 

(156) Sytuację demograficzną Zdzieszowic charakteryzuje systematycznie zmniejszająca się
liczba dzieci i młodzieży (w przedziale wiekowym 0-17 lat) oraz wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym. Wzrost udziału osób starszych w populacji może także przyczynić się do
zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych. 

������������������������ Rynek pracy
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2004 2005 2006 2007

Ogółem
13 467 13 373 13 274 13 127

MęŜczyźni 6 702 6 643 6 588 6 525

Kobiety 6 765 6 730 6 686 6 602

W wieku przedprodukcyjnym 2 813 2 707 2 567 2 425

MęŜczyźni 1 471 1 419 1 334 1 270

Kobiety 1 342 1 288 1 233 1 155

W wieku produkcyjnym 9 387 9 369 9 358 9 292

MęŜczyźni 4 825 4 800 4 812 4 780

Kobiety 4 562 4 569 4 546 4 512

W wieku poprodukcyjnym 1 267 1 297 1 349 1 410

MęŜczyźni 406 424 442 475

Kobiety 861 873 907 935



(157) Miernikami aktywności  ekonomicznej,  determinującymi warunki życia oraz poziom
zamożności  mieszkańców  są:  stopa  bezrobocia,  liczba  bezrobotnych,  liczba  osób
pracujących, poziom wynagrodzeń, a także liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

(158) Opolszczyzna charakteryzuje się wyższym, niż przeciętny w kraju, udziałem przemysłu
w strukturze wartości dodanej brutto (30,6%), plasującym ją na siódmej pozycji w gronie
szesnastu  województw.  Charakterystyczną  cechą  przemysłu  jest  jego  równomierne
rozmieszczenie na obszarze całego województwa oraz zróżnicowana struktura branżowa.
Przemysł skupia 2,5% krajowego zatrudnienia i dostarcza 2,4%. ogólnej wartości produkcji
sprzedanej  przemysłu.  Zdzieszowice  są  jednym  z  czołowych  ośrodków  przemysłowych
województwa opolskiego. 

(159) Dane  dotyczące  osób  bezrobotnych  w  Zdzieszowicach  w  latach  2004  –  2007
prezentuje poniższy wykres.

Wykres 3. Liczba bezrobotnych w Zdzieszowicach w latach 2004 - 2007

(160) Z  analizy  danych  wykresu  wynika,  że  w  2007  roku  w  Zdzieszowicach
zarejestrowanych było 509 osób bezrobotnych, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
wynosiło około 41 osób. W ciągu ostatnich lat odnotowuje się systematyczny spadek liczby
osób bezrobotnych, co jest zgodne z ogólnokrajową tendencją. Spośród ogólnej liczby osób
bezrobotnych w 2007 roku 274 z nich pozostawały długotrwale bez pracy, stanowiąc 53,8%
ogółu osób bezrobotnych w Mieście. 

(161) Dane  dotyczące  liczby  osób  bezrobotnych  wg  płci  w  Zdzieszowicach  prezentuje
poniższa tabela. 

Tabela 22. Liczba osób bezrobotnych według płci

Liczba osób bezrobotnych 2004 2005 2006 2007

Ogółem 676 666 618 509

Mężczyźni
205 195 191 130
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Kobiety 471 471 427 379

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004 – 2006

(162) Z analizy danych tabeli wynika, iż w 2007 roku spośród osób pozostających bez pracy
większość stanowiły kobiety – 379 osób (ok. 74,4% ogółu bezrobotnych). W latach 2004 –
2006 dynamika spadku liczby kobiet bezrobotnych była wolniejsza od tej dla mężczyzn i
wynosiła odpowiednio 19,5% w stosunku do 36,5% dla mężczyzn.

Tabela 23. Struktura bezrobotnych wg wieku i wykształcenia w latach 2004-2007

Wyszczególnienie

Struktura bezrobotnych wg wieku i wykształcenia w latach 2004-2007

2004 2005 2006 2007

ogółem
w tym
kobiety

ogółem
w tym
kobiety

ogółem
w tym
kobiety

ogółem
w tym
kobiety

Wiek

18-24 197 142 169 120 143 90 118 86

25-34 187 144 197 149 174 136 155 124

35-44 122 92 137 105 107 84 80 69

45-54 137 88 132 90 153 104 115 80

55-59 21 5 23 7 29 13 29 20

60-64 lata 12 0 8 0 12 0 12 0

Wykształcenie

wyższe 40 30 42 32 39 30 30 27

policealne i średnie
zawodowe

121 93 110 90 78 57 75 61

średnie
ogólnokształcące

41 37 47 42 58 50 60 52

zasadnicze zawodowe 192 145 205 145 169 126 143 107

gimnazjalne i poniżej 282 166 262 162 274 164 201 132

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy

(163) Z analizy  danych  zawartych  w  powyższej  tabeli  wynika,  iż  największą  liczbę  osób
bezrobotnych  stanowiły  osoby  z  wykształceniem  gimnazjalnym  i  poniżej  (39,4%)  oraz
zasadniczym  zawodowym  (28%).  W  Mieście  odnotowuje  się  niekorzystne  zjawisko
wysokiego bezrobocia wśród osób młodych – osoby do 34 roku życia stanowią ponad 53%
ogółu bezrobotnych.

(164) Strukturę  osób  bezrobotnych  w  Zdzieszowicach  według  uprawnień  do  zasiłku
prezentuje tabela poniżej. 

Tabela 24. Struktura osób bezrobotnych według uprawnień do zasilku w latach 2004 - 2007

Lata Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

Ogółem W tym kobiet Ogółem W tym kobiet

2004 676 471 61 39

2005 666 471 59 31

2006 618 427 54 26

2007 509 379 46 30

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy

(165) Z przedstawionych danych wynika,  że dynamika spadku liczby osób posiadających
uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
analizowanym  okresie  była  niższa  w  stosunku  do  dynamiki  spadku  liczby  osób
bezrobotnych  ogółem,  odpowiednio  –24,5%  i  –  24,7%.  Tym  samym  udział  osób
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bezrobotnych uprawnionych do zasiłku  w strukturze osób bezrobotnych utrzymał  się  w
granicach 9%. 

(166) Niepokojącym  zjawiskiem  w  Zdzieszowicach  jest  brak  wystarczającej  ilości  ofert
pracy.  Problematykę  tą  potęguje  wchodzący  w  wiek  produkcyjny  i  zawodowy  wyż
demograficzny z początku lat 80 – tych XX wieku. Skutkiem tego zjawiska jest emigracja
młodych  i  wykształconych  osób,  co  niekorzystnie  wpływa  na  strukturę  demograficzną
Gminy, w której z roku na rok społeczeństwo wyraźnie się starzeje.

(167)  Szansy na poprawę sytuacji w Mieście upatruje się w dalszej restrukturyzacji sektora
przemysłowego  i  pozyskaniu  grupy  inwestorów  strategicznych,  zainteresowanych
zatrudnieniem  kilkudziesięciu  –  kilkuset  mieszkańców  Miasta.  W związku  z  tym  Gmina
podejmuje działania mające na celu ułatwienie inwestowania na jej terenie.

(168) Strukturę osób pracujących wg płci w Zdzieszowicach przedstawia tabela poniżej.

Tabela 25. Struktura osób pracujących według płci

Liczba osób pracujących 2006 2007

Ogółem 4 844 4 875

Mężczyźni 3 551 3 579

Kobiety 1 293 1 296

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 – 2007

(169) Z  analizy  danych  tabeli  wynika,  iż  przy  ogólnej  dynamice  wzrostu  liczby  osób
pracujących na poziomie 0,6% w latach 2006 - 2007 wzrost liczby pracujących kobiet był
niższy w stosunku do mężczyzn i wynosił odpowiednio 0,2% i 0,8%.

(170) Według  danych  GUS  (stan  na  31  grudnia  2007  roku)  liczba  osób  pracujących  w
Mieście stanowiła 89,5% ogółu pracujących w Gminie.

(171) Przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  brutto  w  powiecie  krapkowickim  wynosiło
3.186,01 zł  (stan na 31 grudnia 2007 roku) i było wyższe od przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia  dla  województwa  opolskiego  oraz  kraju,  które  wynosiły  odpowiednio
2.607,45 zł oraz 2.866,04 zł.

������������������������ Pomoc społeczna w Zdzieszowicach

(172) Pomoc społeczna stanowi jedną z podstawowych płaszczyzn działalności  Miasta w
sferze  społecznej  i  taktowana  jest  jako  mechanizm  przeciwdziałania  patologiom  oraz
umożliwiający pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców.

(173) Jak  pokazują  statystyki  pomocy udzielonej  w latach 2004 – 2007 przez Miejsko  –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, wśród najczęstszych powodów jej
udzielania, wymienia się:

(a) Bezrobocie,

(b) Długotrwałą lub ciężką chorobę,

(c) Bezradność w sprawach opiekuńczych,

(d) Niepełnosprawność,

(e) Alkoholizm,
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(f) Ubóstwo,

(g) Potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,

(h) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

(174) W 2007 roku z pomocy społecznej skorzystało 1026 osób, tj. o ponad 26% mniej niż w
2004 roku. 

(175) Dane  dotycząc  liczby  osób,  którym  przyznano  świadczenie  oraz  zestawienie
problemów  najczęściej  dotykających  osoby  korzystające  z  pomocy  społecznej  w  latach
2004 – 2007 przedstawiają poniższe tabela. 

Tabela 26. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w latach 2004-2007

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 743 736 722 601

Liczba rodzin 472 429 402 371

Liczba osób w rodzinie 1392 1255 1160 1026

Źródło: Miejsko - Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela 27. Zestawienie problemów dotyczących osób korzystających z pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej

2004 2005 2006 2007

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinie

Ubóstwo 28 62 29 68 33 75 48 117

Sieroctwo 0 0 1 5 0 0 0 0

Bezdomność 11 12 13 14 11 11 9 15

Bezrobocie 255 704 219 614 219 610 213 562

Niepełnosprawność 78 214 77 201 79 216 83 207

Długa lub ciężka choroba 126 305 110 272 103 245 112 238

Przemoc w rodzinie 0 0 3 9 2 8 4 13

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności

22 84 14 55 17 56 9 30

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych i wielodzietnych

117 504 104 455 110 452 104 423

Brak umiejętności w przystosowaniu do
życia młodzieży opuszczającej
całodobowe placówki opiekuńczo-
wychowawcze

0 0 0 0 0 0 0 0

Trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy

1 4 1 4 1 4 1 4

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

22 35 13 28 15 33 6 13

Alkoholizm 54 141 46 118 30 79 34 67

Narkomania 0 0 1 4 1 4 1 4

Zdarzenie losowe 5 15 7 15 8 22 9 18

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 1 1 2 3

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródło: Miejsko - Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej
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(176) Z  analizy  danych  wynika,  iż  osoby  i  rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej  w
szczególności  nie radziły sobie z problemami bezrobocia (213 osób) i  długiej  lub ciężkiej
choroby  (112),  przy  czym  ich  liczba  w  analizowanym  okresie  systematycznie  spadała.
Pomimo  niskiej  skali  należy  odnotować dynamiczny wzrost  liczby  osób korzystających z
pomocy ze względu na przemoc w rodzinie.

(177) Udzielone świadczenia w postaci zasiłków w latach 2005-2007 prezentuje poniższa
tabela.

Tabela 28. Formy pomocy społecznej w latach 2005 - 2007

Forma pomocy
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ZASIŁKI 
OKRESOWE – ogółem

130 651 130 370 136 599 132 371 138 627 134 363

Bezrobocie 117 608 117 340 127 554 124 337 129 601 126 334

Długotrwała choroba 9 32 9 22 9 31 8 29 5 15 5 11

Niepełnosprawność 3 9 3 7 4 14 4 15 6 11 6 23

Możliwość utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczeń społecznych

1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ZASIŁKI CELOWE na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego

2 3 2 5 0 0 0 0 14 14 14 36

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE -
ogółem

381 - 362 1001 369 - 347 977 329 - 310 853

Zasiłki specjalne celowe 95 222 91 218 65 154 64 143 68 153 66 138

Źródło: Miejsko - Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej

(178) Zgodnie  z  danymi  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  za  obszary
Miasta charakteryzujące się szczególnym nasileniem patologii społecznych uznaje się ulice:
Filarskiego 25, 27, 29, 29B oraz Nową A3, B3. Do najczęstszych patologii należą: alkoholizm,
konflikty z  prawem, bezrobocie,  bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
dziedziczenie negatywnych postaw i wzorców, brak lub niskie wykształcenie oraz ubóstwo.

������������������������ Problematyka uzależnień

(179) Alkoholizm należy do często spotykanych patologii społecznych w Mieście. Z badań
wynika,  iż  występuje  w  rodzinach  ubogich,  dotkniętych  bezrobociem,  wielodzietnych  i
niezaradnych życiowo. Stymuluje bądź pogłębia stany wykolejenia społecznego sprawców
przestępstw  oraz  utrwala  procesy  dezorganizacji  życia  rodzinnego.  Badania  ankietowe
przeprowadzone wśród 166 uczniów Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach wykazały,
iż:

(a) 77,1%  uczniów  Gimnazjum  (128  osób  na  166  przebadanych)  jest  już  po  inicjacji
alkoholowej, 
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(b) 52% uczniów przyznaje, że piło alkohol nie więcej niż 4 razy w ciągu roku lub nie więcej
niż 4 razy w ciągu życia,

(c) 8,3% uczniów przyznało, że pije alkohol nie więcej niż 4 razy w tygodniu lub częściej,

(d) 34,3%  uczniów  wypiło  alkohol  w  ciągu  ostatnich  30  dni  (41,3%  z  ankietowanych
chłopców, a 27,3% z dziewczyn).

(180) Podstawowym  dokumentem  określającym  zakres  i  formę  realizacji  działań
profilaktycznych  i  naprawczych,  których  celem  jest  ograniczenie  spożycia  napojów
alkoholowych  w  Mieście  jest  Gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  dla  Gminy  Zdzieszowice  na  rok  2008,
którego celem strategicznym jest:

(a) „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Zdzieszowice możliwości uzyskania wsparcia oraz
profesjonalnej  pomocy  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  wynikających  z
nadużywania alkoholu w rodzinie oraz przemocy w rodzinie,

(b) Tworzenie  systemu  oddziaływań  profilaktycznych  i  wdrażanie  nowoczesnych  form
profilaktyki w szczególności do dzieci i młodzieży,

(c) Promowanie postaw społecznych i propagowanie trzeźwego stylu życia ważnych dla
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,

(d) Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.

������������������������ Oświata

(181) Oświata  stanowi  fundament  rozwoju  gospodarki  opartej  na  wiedzy  oraz
społeczeństwa  uczącego  się.  Edukacja  jako  spójny  system  kształcenia  i  wychowania,
obejmujący  różne  poziomy  kształcenia,  sprzyja  kształtowaniu  postaw  niezbędnych  do
funkcjonowania w społeczności lokalnej.

(182) Efektywna edukacja jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa oraz drogą
do  podnoszenia  jakości  życia.  Jakość,  dostępność  oraz  otwartość  edukacji  warunkują
rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego  jak  również  możliwości  wykorzystania  potencjału
rozwojowego,  będąc  tym  samym  kluczowym  narzędziem  budowania  wzrostu
gospodarczego oraz wzmacniania konkurencyjności.

(183) System edukacji  funkcjonujący w Zdzieszowicach obejmuje nauczanie początkowe,
szkolnictwo  podstawowe,  gimnazjalne  i  średnie.  Dalsze  kształcenie  mieszkańców
Zdzieszowic odbywa się poza Miastem, w większych ośrodkach akademickich województwa
i kraju. 

(184) Według  danych  z  25  sierpnia  2008  roku  wychowanie  przedszkolne  w  Mieście
odbywało  się  w  ramach  czterech  przedszkoli  publicznych,  do  których  uczęszczało  341
dzieci.

(185) Według  danych  z  25  sierpnia  2008  roku  na  terenie  Miasta  funkcjonowały  trzy
publiczne szkoły podstawowe, do których uczęszczało 742 uczniów oraz jedno gimnazjum,
w którym kształciły się 583 osoby, co prezentuje tabela poniżej.

Tabela 29. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Zdzieszowicach

Placówka 2004/2005 2005/5006 2006/2007 2007/2008

Szkoła Podstawowa nr 1 315 311 286 274

Szkoła Podstawowa nr 2 400 348 295 251
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Szkoła Podstawowa nr 3 166 192 215 217

Ogółem Szkoły Podstawowe 881 851 796 742

Gimnazjum 731 704 663 583

Źródło: Biuro administracyjno – ekonomiczne oświaty w Zdzieszowicach

(186) Z  danych  zawartych  w  powyższej  tabeli  wynika,  iż  w  analizowanym  okresie
systematycznie  spadała  zarówno  liczba  uczniów  szkół  podstawowych  jak  również
gimnazjalistów, odpowiednio o 15,8% i 25,4%.

(187) Absolwenci  gimnazjum  najczęściej  (50%  ogółu  danego  rocznika)  wybierają  licea
ogólnokształcące i technika (szkoły kończące się maturą). W Zdzieszowicach obserwuje się
negatywne zjawisko migracji młodych osób (w szczególności mężczyzn) do pracy za granicą.
Są to najczęściej uczniowie z rodzin zagrożonych patologiami, w tym biedą. 

(188) Według danych z 25 sierpnia  2008 roku na terenie Miasta  w zakresie szkolnictwa
średniego  funkcjonował  Zespół  Szkół  w  Zdzieszowicach  im.  Jana  Pawła  II  obejmujący:
szkołę zawodową, technikum profilowane i liceum ogólnokształcące.

(189) W  Zdzieszowicach  odnotowuje  się  spadek  liczby  uczniów,  którzy  nie  otrzymali
promocji do następnej klasy. Odpowiednie dane przedstawia tabela poniżej.

Tabela 30. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy

Szkoła 2004/2005 2005/5006 2006/2007 2007/2008

Szkoła Podstawowa nr 1 3 6 5 5

Szkoła Podstawowa nr 2 13 0 1 2

Szkoła Podstawowa nr 3 5 4 6 1

Ogółem Szkoły Podstawowe 21 10 12 8

Gimnazjum 79 79 53 60

Ogółem 100 89 65 68

Źródło: Biuro administracyjno – ekonomiczne oświaty w Zdzieszowicach

(190) Z danych zawartych w powyżej  tabeli  wynika,  iż  w analizowanym okresie  nastąpił
spadek liczby uczniów niepromowanych o 32%. Wzrost liczby uczniów, którzy nie otrzymali
promocji do następnej klasy odnotowano wyłącznie w Szkole Podstawowej nr 1.

������������������������ Przestępczość na terenie Zdzieszowic

(191) Przestępczość jako jeden z problemów Miasta, negatywnie wpływających na poziom
bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, stanowi przedmiot działań władz Miasta. 

(192) Wykaz  stwierdzonych  przestępstw  w  latach  2004  –  2007  w  Zdzieszowicach
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 31. Liczba stwierdzonych przestępstw w latach 2004 - 2007

Przestępstwa stwierdzone 2004 2005 2006 2007

Ogółem 640 545 424 355

Kryminalne 445 420 306 254

Gospodarcze 14 21 20 4

Drogowe 157 89 88 85
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Źródło: Komisariat Policji w Zdzieszowicach

(193) Z analizy danych w tabeli wynika, że w analizowanym okresie odnotowano spadek
liczby przestępstw o 44,5%. W 2007 roku stwierdzono 355 przestępstw, co w przeliczeniu
na 1.000 mieszkańców stanowiło odpowiednio ok. 27 przestępstw. 

(194) Dane  dotyczące  rodzajów  przestępstw  w  latach  2006  –  2007  prezentuje  tabela
poniżej.

Tabela 32. Rodzaj przestępstw w latach 2006 - 2007

Rodzaj
przestępstwa

Postępowania przygot.
wszczęte

Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność

2006 2007 w.dyn. 2006 2007 w.dyn. 2006 w.wyk. 2007 w.wyk

uszczerbek na
zdrowiu

6 11 183.3 7 12 171.4 6 85.7 12 100.0

bójka lub pobicie 6 6 100.0 9 7 77.8 8 88.9 7 100.0

rozbój. kradzież i
wymuszenie
rozbójnicze

11 7 63.6 15 16 106.7 13 86.7 14 87.5

kradzież cudzej
rzeczy
w tym
samochodu

61 67 109.8 63 80 127.0 15 23.4 36 45.0

3 5 166.7 2 2 100.0 1 33.3 - 0.0

kradzież z
włamaniem

63 45 71.4 105 51 48.6 60 57.1 16 31.4

uszkodzenie
rzeczy

16 15 93.8 16 20 125.5 4 25.0 10 50.0

przestępstwa
narkotykowe

6 3 50.0 5 8 160.0 5 100.0 6 75.0

Źródło: Komisariat Policji w Zdzieszowicach

(195) Z analizy danych zawartych w powyższej  tabeli  wynika,  iż w 2007 roku najczęściej
stwierdzano kradzieże cudzej rzeczy, w tym samochodu (80 przypadków) oraz kradzieży z
włamaniem (51 przypadków).

(196) Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Zdzieszowicach w 2006 roku prowadzono 9
postępowań w sprawach nieletnich, tj. o 22 postępowania mniej niż w roku poprzednim.
Osoby nieletnie popełniły 26 czynów karalnych, w tym najczęściej dotyczyły one kategorii:
rozbój i wymuszenie rozbójnicze (20% ogółu tego typu przestępstw) oraz spowodowanie
uszczerbku na zdrowiu (14,3% ogółu tego typu przestępstw).

(197) Dane dotyczące przestępczości z podziałem na rejony w Zdzieszowicach w 2007 roku
prezentuje tabela poniżej. 

(a)  Rejon nr XVI obejmuje ulice: Akacjową, Dunikowskiego, Fabryczną, Górę Św. Anny,
Graniczną, Katowicką, Krótką, Leśną, 22- go Lipca, Mickiewicza, Piaskową, Pionierów,
Pl. 1- go Maja, Polną, Prusa, Roosvelta, Rozwadzką, Sienkiewicza, Strzelecką, Wolności,
Zawadzkiego, Zieloną, Żwirki i Wigury, żymierskiego oraz Żyrowską,

(b) Rejon  nr  XVII  obejmuje  ulice:  Filarskiego,  Górę  Św.  Anny,  Kolejową,  Korfantego,
Kościuszki,  Nową,  Orzeszkowej,  Ogródki  Działkowe,  Park  Zabaw i  Wypoczynku  oraz
Powstańców Śląskich,

(c) Rejon nr XVIII obejmuje ul. Chrobrego (prawa strona) oraz Os. Piastów,

41



(d) Rejon nr XIX obejmuje ulice: Chrobrego (lewa strona), Dworcową, Górną, Harcerską,
Karola  Miarki,  Kozielską,  Myśliwca,  Odrzańską,  Opolską,  Oś.  Piastów  II,  Parkową,
Solownie, Sportową oraz Zuchów.

Tabela 33. Przestępczość w Zdzieszowicach z podziałem na rejony

Kategoria przestępstw/

wykroczeń

Rejon nr XVI Rejon nr XVII Rejon nr XVIII Rejon nr XIX

Przestępstwa ogółem 33 75 15 32

Rozboje 0 5 1 1

Kradzieże  z

włamaniami

4 15 1 10

Kradzieże 8 27 2 7

Kradzieże

samochodów

2 1 0 0

Bójki i pobicia 3 2 0 1

Zniszczenia mienia 2 2 1 2

Nietrzeźwi kierujący 13 22 9 11

Wypadki drogowe 1 1 1 0

Wykroczenia ogółem 128 330 132 185

Zakłócanie porządku 28 64 38 23

Niszczenie  cudzej

rzeczy

4 5 2 3

Używanie  słów

nieprzyzwoitych

20 24 22 15

Utrudnianie

korzystania z urządzeń

8 12 20 14

Zaśmiecanie 29 60 32 57

Kradzież  i

przywłaszczenie

13 49 7 36

Spożywanie alkoholu 26 43 11 37

Nietrzeźwi kierujący 0 7 0 0

Źródło: Komisariat Policji w Zdzieszowicach

(198) Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż największą przestępczość
odnotowano w Rejonie XVII, przy czym najczęściej powtarzającym się przestępstwem była
kradzież (36%), a wykroczeniem odpowiednio zakłócanie porządku (19,4%). 

������������������������ Instytucje publiczne

42



(199) Na terenie Miasta Zdzieszowice działają następujące instytucje publiczne:

(a) Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 

(b) Straż Miejska, 

(c) Komisariat Policji, 

(d) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

(e) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 

(f) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,

(g) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 

(h) Przychodnia Rejonowo-przemysłowa, 

(i) Dom Dziennego Pobytu. 

����	�����	�����	�����	� Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie

Miasta Zdzieszowice

(200) Funkcjonujące na terenie  Miasta  organizacje  pozarządowe realizują  wiele  zadań z
zakresu: ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy
osobom  niepełnosprawnym,  pomocy  społecznej,  rozwoju  oświaty  oraz  kształtowania
aktywnych postaw społeczeństwa. Najważniejsze z nich to:

(a) Klub Honorowych Dawców Krwi,

(b) Stowarzyszenie „Otwarte Serce”,

(c) Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych,

(d) Parafialny Zespół Caritas,

(e) Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej,

(f) Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów.  Zarząd  rejonowy-  Krapkowice,
koło w Zdzieszowicach,

(g) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

(h) Klub Inteligencji Katolickiej,

(i) Stowarzyszenie Przyjaciół Rozwadzy,

(j) Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,

(k) Polski Związek Wędkarski Koło w Zdzieszowicach,

(l) Klub Wędkarski „Zdzieszowice” w Zdzieszowicach,

(m) Polski Związek Hodowców Gołębi Koło w Zdzieszowicach,

(n) Hutniczy Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice,

(o) Szkolny Związek Sportowy,
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(p) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy,

(q) Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”,

(r) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Centrum”,

(s) Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”,

(t) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”,

(u) Ludowy Klub Sportowy „Victoria,

(v) Ludowy Klub Sportowy „Korona”,

Identyfikacja problemów

(201) Główne problemy występujące w sferze społecznej:

(a) Spadek liczby mieszkańców,

(b) Ujemne saldo migracji, w tym odpływ wykształconej młodzieży do większych ośrodków
miejskich oraz za granicę,

(c) Starzenie  się  społeczeństwa,  potwierdzone  rosnącym  udziałem  w  strukturze
mieszkańców osób w wieku poprodukcyjnym,

(d) Wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych,

(e) Wysokie bezrobocie długotrwałe,

(f) Brak wystarczającej ilości ofert pracy.

2.8. Analiza SWOT

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

1. Pełnienie funkcji jednego z czołowych
ośrodków przemysłowych województwa
opolskiego

1. Kolizyjne skrzyżowanie linii PKP z ul. Bolesława
Chrobrego, utrudniające ruch komunikacyjny
w Mieście,

2. Położenie Miasta w rejonie autostrady A4 oraz

rzeki Odry

2. Nakładanie się ruchu lokalnego i tranzytowego
na drogach przebiegających przez centrum
miasta 

3. Dogodne połączenia kolejowe 3. Niski odsetek gruntów komunalnych

4. Dobrze rozwinięta sieć dróg 4. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
w związku z działalnością zakładów
przemysłowych,

5. Wolne tereny inwestycyjne 5. Niski standard mieszkań komunalnych

6. Korzystne warunki przyrodnicze 6. Niższa od średniej krajowej przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania oraz
powierzchnia użytkowa mieszkania w podziale
na 1 osobę,

7. Tradycje gospodarności, pracowitości i
dyscypliny pracy

7. Niekorzystna struktura wiekowa budynków
mieszkalnych

8. Zasoby siły roboczej w znacznej części obytej z
zachodnim stylem pracy

8. Niski poziom wydatków mieszkaniowych w
ogólnej strukturze wydatków Gminy

9. Niska skala bezrobocia 9. Niski poziom obiektów małej architektury oraz
terenów zielonych na osiedlach
mieszkaniowych
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10. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych 10. Deficyt mieszkań

11. Spadek liczby osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej

11. Słaby stan techniczny części infrastruktury
drogowej

12. Dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół
podstawowych i gimnazjalnych

12. Brak obwodnicy, skutkujący wzrostem ruchu
kołowego w Mieście

13. Spadek liczby uczniów niepromowanych 13. Zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej

14. Dobrze rozwinięta baza sportowo -
rekreacyjna

14. Niski poziom gazyfikacji

15. Duża liczba szlaków rowerowych
przebiegających przez teren Miasta

15. Niedostosowanie system gospodarki
odpadami komunalnymi do wymogów
krajowego planu gospodarki odpadami

16. Spadek liczby przestępstw i wykroczeń 16. Pogarszający się stan techniczny obiektów
sportowych, w tym przede wszystkim
kąpieliska miejskiego przy ul. Fabrycznej oraz
Parku Zabaw i Rekreacji,

17. Spadek liczby czynów karalnych popełnianych
przez nieletnich

17. Niewielka ilość obiektów zabytkowych

18. Niewystarczająco rozwinięta baza hotelowa i
gastronomiczna

19. Spadek liczby mieszkańców,

20. Ujemne saldo migracji, w tym odpływ
wykształconej młodzieży do większych
ośrodków miejskich oraz za granicę,

21. Starzenie się społeczeństwa, potwierdzone
rosnącym udziałem w strukturze mieszkańców
osób w wieku poprodukcyjnym,

22. Wysoki poziom bezrobocia wśród osób
młodych,

23. Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,

24. Brak wystarczającej ilości ofert pracy

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Podjęcie zadań inwestycyjnych,
modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych
Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z
o.o

1. Przyciąganie inwestorów przez inne
miejscowości

2. Zagospodarowanie rzeki Odry 2. Realny spadek liczby mieszkańców

3. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i
zabytkowych dla rozwoju turystyki

3. Odpływ wykształconej, uzdolnionej młodzieży
do większych ośrodków miejskich oraz za
granicę

4. Aktywna współpraca z zagranicą (Niemcy,
Czechy)

4. Rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym

5. Współpraca w zakresie turystyki z sąsiednimi
miejscowościami

5. Brak wyraźnej perspektywy na wzrost miejsc
pracy

6. Otwartość władz lokalnych na innowacje i
potrzeby rozwoju

6. Zbyt niski wzrost gospodarczy dla zapewnienia
odpowiedniego tempa tworzenia miejsc pracy

7. Rezerwa gruntów, które mogą być
przeznaczone pod inwestycje przemysłowe,
handlowe i usługowe

7. Dalsze niszczenie obiektów sportowych, w tym
kąpieliska miejskiego

8. Zahamowanie odpływu z Miasta ludzi
młodych, wykształconych

9. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy

10. Możliwość wykorzystania funduszy unijnych
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3. Konsultacje społeczne 

(202) Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od sierpnia do września 2008 roku.
Polegały  one  na  udostępnieniu  mieszkańcom  Miasta  celowo  opracowanych  ankiet  do
wypełnienia.  Ankiety  zamieszczono  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w
Zdzieszowicach.  Znajdowały  się  również  w  głównych  sklepach  miasta  oraz  sali  kinowej
Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Zdzieszowicach.  Do ich wypełnienia
zaproszeni  zostali  wszyscy  mieszkańcy  Miasta.  Przyjęta  przez  Zespół  ds.  rewitalizacji
metoda konsultacji społecznych miała na celu upowszechnienie informacji na temat samej
rewitalizacji  i  możliwości,  jakie  stwarza  ona  mieszkańcom  Miasta  w  zakresie
przestrzennego, gospodarczego i społecznego ożywienia Miasta. Informacje na ten temat
dostępne były na miejskiej  tablicy ogłoszeń, stronach internetowych miasta  i  na łamach
lokalnej  prasy.  Pełnomocnik  ds  rewitalizacji  udzielał  mieszkańcom  Miasta  wszelkich
informacji  związanych  tematem  rewitalizacji.  Zadaniem  respondentów  było  również
wskazanie  głównych  przyczyn  degradacji  Miasta  oraz  kategorii  interwencji,  które  ich
zdaniem należy uznać za priorytetowe (wzór ankiety zamieszczono w Załączniku).

(203) W  konsultacjach  społecznych  wzięło  udział  łącznie  149  osób.  W  spotkaniach
roboczych  odbywających  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Zdzieszowicach  brali  udział  m.in.
przedstawiciele  wspólnot  mieszkaniowych,  przedstawiciele  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Koksownik”,  dyrektorzy  szkół,  przedszkoli,  jednostek  budżetowych  Gminy  Zdzieszowice
oraz przedsiębiorcy. O wszystkich spotkaniach (konsultacjach) społecznych Urząd Miejski w
Zdzieszowicach informował mieszkańców na swojej stronie internetowej.

(204) Na pytanie „Czy Pana(i) zdaniem naszemu Miastu potrzebny jest program ożywienia
gospodarczego,  społecznego  i  przestrzenno  –  środowiskowego  w  postaci  Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice?”:

(a) 88 (59,1%) respondentów odpowiedziało „zdecydowanie TAK”,

(b) 52 (34,9%) respondentów odpowiedziało „raczej TAK”,

(c) 9 (6,0%) respondentów odpowiedziało „raczej NIE”,

(d) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.
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(205) Na pytanie „Jaki  obszar  Miasta  powinien być Pana(i)  zdaniem poddany procesowi
rewitalizacji?”:

(a) 70 (47%) respondentów wskazało teren kąpieliska miejskiego przy ul. Fabrycznej,

(b) 43 (28,9%) respondentów wskazało na obszar ul. Korfantego, Filarskiego, Kościuszki,
Nowej,

(c) 20 (13,4%) respondentów wymieniło obszar Parku Zabaw i Wypoczynku,

(d) 12 (8,1%) respondentów wskazało na obszar Starego Miasta,

(e) 10 (6,7%) respondentów wskazało na okolice nad Odrą,

(f) 8 (5,4%) respondentów wskazało na obszar tzw. Starego Osiedla,

(g) 8 (5,4) respondentów wskazało wszystkie osiedla mieszkaniowe,

(h) Ponadto respondenci często wskazywali: całe Miasto, centrum Miasta, ul. Akacjową,
stadion miejski, Os. Kaczorownia oraz teren Dworca PKP,

(i) Procentowa  liczba  odpowiedzi  nie  sumuje  się  do  100%,  ponieważ  pytanie  było
otwarte,  respondenci  sami  wskazywali  obszar,  który  ich  zdaniem  powinien  zostać
poddany procesowi rewitalizacji,

(j) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

(206) Na  pytanie  „Dlaczego  Pana(i)  zdaniem  ten  obszar  Miasta  jest  zdegradowany?”
najczęściej udzielanymi odpowiedziami były: 
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(a) słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno – wypoczynkowa (16%),

(b) zły stan dróg i komunikacji (15,9%),

(c) patologie społeczne (13,4%),

(d) zanieczyszczone środowisko (12,3%),

(e) małe zasoby mieszkaniowe (11,8%),

(f) przestępczość (11,0%),

(g) brak miejsc pracy (9,3%),

(h) słaby rozwój handlu i usług (7,5%),

(i) zły stan zabytków (2,8%),

(j) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

(207) Na  pytanie  „Jakie  problemy  ekonomiczne,  w związku  z  tymi  projektami,  chciałby
Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najczęściej wskazywano na: 

(a) niewystarczającą ilość i niski standard mieszkań (15,9%),

(b) brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych (14,1%),

(c) brak wsparcia dla MSP (11,7%),

(d) niewielka ilość MSP (11,5%),

(e) słaby rozwój handlu (11,1%),

(f) zła gospodarka odpadami, ściekami (9,3%),

(g) brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami (8,7%),
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(h) zły stan zabytków (8,3%),

(i) brak miejsc pracy (5,4%),

(j) inne (3,5%),

(k) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

(208) Na  pytanie  „Jakie  problemy  społeczne,  chciałby  Pan(i)  rozwiązać  w  procesie
rewitalizacji?” najczęściej wskazywano na: 

(a) chuligaństwo (15,2%),

(b) emigracja z Miasta młodych i dobrze wykształconych osób (11,9%),

(c) przestępczość młodocianych (11,9%),

(d) alkoholizm (10,3%),

(e) przestępczość (9,5%),

(f) przemoc w rodzinie (8,0%),

(g) brak dostępu do nowoczesnych technologii (7,7%),

(h) narkomania (7,3%),

(i) bezrobocie (6,8%),

(j) biedę (6,1%),

(k) niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (3,3%),

(l) utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół (2,1%),

(m) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.
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(209) Na pytanie „Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym terenie chciałby
Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najwięcej respondentów wskazało na: 

(a) brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu
miejsca zamieszkania (18,6%),

(b) zły stan estetyczny otoczenia (15,4%),

(c) słaby  przepływ  informacji  w  sprawach  dotyczących  najbliższego  otoczenia
zamieszkania (14,8%),
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(d) brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania (14,4%)

(e) słaba  samoorganizacja  społeczna  i  współpraca  między  mieszkańcami  a  władzami
publicznymi (14%),

(f) zły stan infrastruktury wokół budynków (13,4%),

(g) brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli (9,4%),

(h) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

(210) Na  pytanie  „Jakie  efekty  powinny  zostać  osiągnięte,  według  Pana(i),  w  wyniku
wdrożenia procesu rewitalizacji?” najwięcej respondentów wskazało na: 

(a) poprawa jakości i estetyki środowiska naturalnego (10,7%),

(b) zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych (10,6%),

(c) poprawę bezpieczeństwa na ulicach (10,5%),

(d) stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej (9,5%),

(e) przyciągnięcie dużych inwestorów (9,1%),

(f) zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań (9,0%),

(g) eliminacja patologii w społeczeństwie (8,1%),

(h) podniesienie standardu życia społeczeństwa (7,3%),

(i) rozwój MSP (6,9%),

(j) polepszenie komunikacji (6,2%),

(k) zwiększenie miejsc pracy (6,2%),

(l) bardziej wykształcone społeczeństwo (4,2%),
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(m) odnowa zabytków w mieście (1,6%),

(n) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

(211) Na pytanie „Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach
programu  rewitalizacji,  chciałby  Pan(i)  otrzymać  wsparcie  finansowe”  najczęściej
respondenci wymieniali: 

(a) remont kąpieliska miejskiego (32,2%),
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(b) rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej (14,1%), 

(c) humanizacja ulic Kościuszki, Korfantego oraz Filarskiego (12,8%),

(d) poprawa bezpieczeństwa i eliminacja patologii (8,7%),

(e) zagospodarowanie terenów nad Odrą (8,7%),

(f) budowa i modernizacja substancji mieszkaniowej (8,1%),

(g) likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci (3,1%),

(h) pozostali  respondenci  wskazywali  na:  ochronę  środowiska  naturalnego,  poprawę
infrastruktury komunikacyjnej, utworzenie darmowych punktów dostępu do Internetu,
ochronę zabytków i podniesienie standardu życia mieszkańców Zdzieszowic.

(i) Procentowa  liczba  odpowiedzi  nie  sumuje  się  do  100%,  ponieważ  pytanie  było
otwarte,  respondenci  sami  wskazywali  przedsięwzięcia,  które  ich  zdaniem powinny
zostać objęte programem rewitalizacji,

(j) Poniższy wykres prezentuje procentowe wskazania respondentów.

(212) Sondaż społeczny pozwolił wskazać konkretne problemy przestrzenne, ekonomiczne i
społeczne,  które  powinny  zostać  rozwiązane  w  procesie  rewitalizacji.  Najczęściej
pojawiającymi  się  problemami  były:  słabo  rozwinięta  baza  turystyczna  i  rekreacyjno  –
wypoczynkowa, zły stan dróg i komunikacji (problemy przestrzenne), niewystarczająca ilość
i  niski  standard  mieszkań,  brak  lub  zła  jakość  terenów  inwestycyjnych  (problemy
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ekonomiczne), chuligaństwo, emigracja z Miasta młodych i wykształconych osób (problemy
społeczne) a także zły stan estetyczny otoczenia (problemy związane z jakością życia).

4. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice. Powiązania
Programu ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju regionu i
Miasta.

4.1. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice

(213) Celem  generalnym  Programu  jest  ożywienie  społeczne  i  gospodarcze  Miasta
Zdzieszowice poprzez rewitalizację wybranych obszarów, zdegradowanych pod względem
materialnym, społecznym i ekonomicznym. 

(214) Celowi generalnemu podporządkowane są cele strategiczne. 

(215) Cel strategiczny 1. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej.

(a) Działanie  1.1.  Porządkowanie  „starej  tkanki”  urbanistycznej  poprzez  racjonalne
zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

(b) Działanie 1.2. Odnowa budowlano – architektoniczna, wraz z modernizacją urządzeń
sieciowych infrastruktury technicznej,

(c) Działanie 1.3. Zagospodarowanie terenów nad Odrą, 

(d) Działanie 1.4. Wzrost inwestycji podnoszących konkurencyjność terenu,

(e) Działanie  1.5.  Wspieranie  inicjatyw  mających  na  celu  rozwój  różnych  dziedzin
aktywności gospodarczej,

(f) Działanie 1.6. Aktywizacja instytucji działających na rzecz przedsiębiorców (fundusze,
cechy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje branżowe) do podejmowania działań na
rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie Miasta,

(g) Działanie  1.7.  Poprawa  sytuacji  w  zakresie  drogownictwa  oraz  infrastruktury
parkingowej,

(h) Działanie 1.8. Modernizacja, remont i rozbudowa istniejącej substancji mieszkaniowej,

(i) Działanie  1.9.  Poprawa  atrakcyjności  tkanki  mieszkaniowej,  w  tym  modernizacja,
remont i rozbudowa parków i placów zabaw,

(j) Działanie 1.10. Tworzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w
przestrzeni publicznej,

(k) Działanie 1.11. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej,

(l) Działanie 1.12. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego,

(m) Działanie 1.13. Restauracja zieleni parkowej i przyulicznej,

(n) Działanie 1.14. rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego,

(o) Działanie  1.15.  Renowacja,  modernizacja  i  remont  obiektów  o  wartości
architektonicznej. 
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(216) Cel  strategiczny  2.  Rozwój  turystyki  i  rekreacji,  w  oparciu  o  zasoby  dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Miasta.

(a) Działanie 2.1. Odnowa zasobów dziedzictwa kulturowego, 

(b) Działanie 2.2. Poprawa stanu zagrożonych obiektów o wartości zabytkowej, 

(c) Działanie 2.3.  Poprawa stanu obiektów sportowo – rekreacyjnych, w tym kąpieliska
miejskiego,

(d) Działanie  2.4.  Rozbudowa  bazy  turystycznej  i  rekreacyjno  -  wypoczynkowej
ukierunkowanej na rozwój turystyki,

(e) Działanie 2.5. Organizacja i promocja przedsięwzięć kulturalno – rekreacyjnych,

(f) Działanie 2.6 Tworzenie warunków dla rozwoju usług w zakresie rekreacji, turystyki i
sportu,

(g) Działanie 2.7. Tworzenie warunków dla rozwoju partnerstwa publiczno -   prywatnego.

(217) Cel  strategiczny  3.  Zwiększenie  bezpieczeństwa  mieszkańców  oraz  poprawa
możliwości komunikacyjnych w Mieście. 

(a) Działanie  3.1.  Zwiększenie  liczby  oraz  poprawa  funkcjonowania  ciągów
komunikacyjnych,

(b) Działanie  3.2.  Dostosowanie  istniejących  układów  komunikacyjnych  do  potrzeb
mieszkańców,

(c) Działanie 3.3. Wprowadzenie systemu monitoringu i/lub budowa (remont) oświetlenia
na obszarach o zwiększonej przestępczości,

(d) Działanie  3.4.  Budowa,  przebudowa  ścieżek  rowerowych  oraz  ciągów  komunikacji
pieszej,

(e) Działanie 3.5. Inicjowanie form pomocy sąsiedzkiej  w celu eliminowania zagrożeń w
niebezpiecznych rejonach Miasta,

(f) Działanie 3.6. Wsparcie działań edukacyjnych w zakresie informowania o zagrożeniach
występujących na danym terenie.

(218) Cel  strategiczny  4.  Integracja  mieszkańców,  zapobieganie  i  przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.

(a) Działanie  4.1.  Stworzenie  warunków  dla  powstawania  placówek  działających  w
systemie pomocy społecznej i edukacji dla osób zagrożonych marginalizacją,

(b) Działanie  4.2.  Tworzenie  lokalnych  centrów  aktywizacji  społecznej  –  integracja
międzypokoleniowa i wzajemna edukacja,

(c) Działanie  4.3.  Zwiększenie  oferty  pracy  dla  młodych  i  wykształconych  osób  oraz
zachęcanie do osiedlania się w Zdzieszowicach,

(d) Działanie  4.4.  Promowanie  kultury  fizycznej  poprzez  nieodpłatne  udostępnianie
obiektów sportowo – rekreacyjnych dzieciom i młodzieży,

(e) Działanie  4.5.  Wprowadzenie  procedur  umożliwiających  współdziałanie  organizacji
pozarządowych  i  służb  publicznych  w  zakresie  wyrównywania  szans,  reorientacji
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zawodowej,  pomocy  psychologicznej  dla  osób  potrzebujących  na  terenach
rewitalizowanych,

(f) Działanie 4.6. Ułatwienie orientacji na rynku pracy osobom bezrobotnym, zagrożonych
bezrobociem oraz mającym trudności ze znalezieniem pracy,

(g) Działanie  4.7.  Wspieranie  form  aktywizacji  zawodowej  mieszkańców  na  terenie
rewitalizowanym,

(h) Działanie  4.8  Tworzenie  programów  integracji  i  aktywizacji  dla  osób
niepełnosprawnych,

(i) Działanie 4.9. Tworzenie programów aktywizacji dla seniorów (rencistów i emerytów),

(j) Działanie  4.10.  Tworzenie  warunków  dla  aktywizacji  młodzieży,  rozbudzania
zainteresowań, zagospodarowywania czasu wolnego,

(k) Działanie 4.11. Tworzenie warunków dla intensyfikowania działań profilaktycznych w
szkołach oraz w środowiskach zagrożonych marginalizacją,

(l) Działanie 4.12. Wspieranie edukacji ekologicznej,

(m) Działanie 4.13. Ułatwienie dostępu do Internetu,

(n) Działanie  4.14.  Promowanie  współpracy  z  sektorem  pozarządowym  w  zakresie
rozwiązywania problemów bezpieczeństwa mieszkańców.

4.2. Powiązania ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi
rozwoju kraju, regionu i Miasta

������������������������  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013

(219) Celem  strategicznym  Narodowych  Strategicznych  Ram  Odniesienia  dla  Polski  jest
tworzenie  warunków  dla  wzrostu  konkurencyjności  gospodarki  opartej  na  wiedzy  i
przedsiębiorczości  zapewniającej  wzrost  zatrudnienia  oraz  wzrost  poziomu  spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

(220) Zapisy NSRO 2007 – 2013 odnoszą się szczegółowo do procesu rewitalizacji:

(a) Rewitalizacja  rozumiana  jako  proces  przemian  przestrzennych,  społecznych  i
ekonomicznych  w  zdegradowanych  częściach  miast,  przyczyniający  się  do  poprawy
jakości  życia  mieszkańców,  przywrócenia  ładu  przestrzennego  i  do  ożywienia
gospodarczego, obejmuje przede wszystkim części starej, często zabytkowej zabudowy
oraz humanizację osiedli budowanych z wielkiej płyty. Jej celem jest także zachowanie
walorów  historycznych  (w  tym  głównie  urbanistycznych  i  architektonicznych),
podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może zwiększyć ich atrakcyjność
turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych. Rewitalizacji
powinny  zostać  poddane miasta  o  istotnym znaczeniu  dla  rozwoju  otaczających  je
układów lokalnych, znajdujących się  w trudnej sytuacji  społecznej  i  gospodarczej,  a
także miasta o wysokich walorach turystycznych. Procesom rewitalizacji powinny być
poddane także obszary miast dotkniętych problemami gospodarczymi i społecznymi,
które  jednocześnie  posiadają  duże  walory  architektoniczne  i  urbanistyczne,  będące
elementami  historycznego  dziedzictwa,  szczególnie  narażone  na  bezpowrotne
zniszczenie oraz tereny poprzemysłowe i powojskowe, dające się stosunkowo szybko
przystosować do nowych funkcji miejskich.
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(b) Odrębnym  problemem  jest  rewitalizacja  zdegradowanych  obszarów  miejskich,
obejmujących zniszczone budynki zamieszkane przez ludność zagrożoną wykluczeniem
społecznym.  Rewitalizacja  prowadzona  będzie  poprzez  połączenie  działań
technicznych z rozwojem gospodarczym i społecznym, w oparciu o kompleksowe plany
rozwoju miast  i/lub programów rewitalizacji.  Działanie techniczne obejmować  będą
także remonty i modernizację istniejących wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych,
jak również adaptację istniejących budynków na cele mieszkaniowe dla gospodarstw
domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.

(221) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  jest  zgodny  z  następującymi
celami horyzontalnymi oraz postanowieniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
na lata 2007 – 2013:

(a) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

(b) Budowa i  modernizacja  infrastruktury technicznej  i  społecznej  mającej  podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,

(c) Wzrost  konkurencyjności  polskich  regionów  i  przeciwdziałanie  ich  marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

������������������������Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

(222) Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, dokument przyjęty przez RM w dniu 29 listopada
2006 roku. Strategia  Rozwoju Kraju 2007-2015 (dalej  SRK, Strategia)  jest podstawowym
dokumentem  strategicznym,  określającym  cele  i  priorytety  rozwoju  społeczno-
gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.

(223) SRK jest  nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-
gospodarczego  kraju,  stanowiącym  punkt  odniesienia  zarówno  dla  innych  strategii  i
programów rządowych, jak i  opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

(224) Głównym  celem  Strategii  jest  podniesienie  poziomu  i  jakości  życia  mieszkańców
Polski: poszczególnych obywateli  i  rodzin. Dokument spaja wszelkie działania rozwojowe
podejmowane na rzecz poprawy warunków społeczno-gospodarczych.

(225) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  wpisuje  się  w  następujące
priorytety Strategii:

(a) Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej,

(b) Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.

������������������������Program Operacyjny Kapitał Ludzki

(226) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  jest  zgodny  z  celem  głównym
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zdefiniowanym jako: „Wzrost poziomu zatrudnienia
i spójności społecznej”.

(227) Cel  główny  zostanie  osiągnięty  poprzez  realizacje  następujących  celów
strategicznych,  dla  których  Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  posiada
swoje uzasadnienie:

(a) Cel 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
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(b) Cel  4.  Upowszechnienie  edukacji  społeczeństwa  na  każdym  etapie  kształcenia  przy
równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z
potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,

(c) Cel  5.  Zwiększenie  potencjału  administracji  publicznej  w  zakresie  opracowywania
polityk  i  świadczenia  usług  wysokiej  jakości  oraz  wzmocnienie  mechanizmów
partnerstwa.

(d) Cel 6. Wzrost spójności terytorialnej.

(228) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  wpisuje  się  w  następujące
priorytety  i cele szczegółowe Programu:

(a) Priorytet I: „Zatrudnienie i integracja społeczna”:

(i)Cel  szczegółowy  3:  Wzmocnienie  instytucji  pomocy  społecznej  i  budowa
partnerstwa na rzecz integracji społecznej,

(b) Priorytet  II:  „Rozwój  zasobów  ludzkich  i  potencjału  adaptacyjnego  przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”:

(i)Cel szczegółowy 1: Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia
adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw,

(ii) Cel szczegółowy 4: Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez
opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających
powrót do pracy,

(iii) Cel  szczegółowy  6:  Podniesienie  jakości  w  jednostkach  służby
zdrowia,

(c) Priorytet III: „Wysoka jakość systemu oświaty”:

(i)Cel  szczegółowy  1:  Wzmocnienie  zdolności  systemu  edukacji  w  zakresie
monitoringu,  ewaluacji  i  badań  edukacyjnych  oraz  ich  wykorzystanie  w
polityce edukacyjnej i zarządzaniu  oświatą,

(ii) Cel  szczegółowy  2:  Podniesienie  jakości  systemu  kształcenia  i
doskonalenia nauczycieli,

(d) Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”:

(i)Cel  szczegółowy  1:  Zwiększenie  zasięgu  oddziaływania  Aktywnej  Polityki
Rynku Pracy,

(ii) Cel  szczegółowy  2:  Zwiększenie  poziomu  zatrudnienia  wśród  osób
młodych,

(iii) Cel szczegółowy 3: Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących
na obszarach wiejskich),

(iv) Cel  szczegółowy  4:  Zwiększenie  poziomu  zatrudnienia  wśród  osób
starszych,

(e) Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej”:
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(i)Cel  szczegółowy  1:  Poprawa  dostępu  do  rynku  pracy  osób  zagrożonych
wykluczeniem społecznym,

(f) Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”:

(i)Cel  szczegółowy  1:  Zmniejszenie  nierówności  w upowszechnieniu  edukacji,
szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi,

(ii) Cel  szczegółowy  2:  Zmniejszenie  nierówności  w  jakości  usług
edukacyjnych,  szczególnie  pomiędzy  obszarami  wiejskimi  i  miejskimi  (w
zakresie kształcenia ogólnego),

(iii) Cel  szczegółowy  3:  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  kształcenia
zawodowego.

������������������������ Regionalny Program Operacyjny Województwa

Opolskiego na lata 2007 – 2013

(229) Celem  głównym  Programu  jest  „Zwiększenie  konkurencyjności  oraz  zapewnienie
spójności  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej  dla  podniesienia  atrakcyjności
województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania”.

(230) Cel  główny  zostanie  osiągnięty  poprzez  realizacje  następujących  celów
strategicznych,  dla  których  Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  posiada
swoje uzasadnienie:

(a) Cel  1.  Wzmocnienie  gospodarki  regionu  poprzez  rozwój  przedsiębiorczości,
innowacyjności, sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego,

(b) Cel 4.  Poprawa stanu środowiska naturalnego i  ochrona przyrody oraz zapewnienie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

(c) Cel  5.Wzmocnienie  roli  edukacji  i  oświaty,  wzrost  znaczenia  kultury  na  rzecz
zwiększenia  atrakcyjności  regionu  oraz  podniesienie  poziomu  bezpieczeństwa
zdrowotnego dla zapewnienia efektywności regionalnych zasobów pracy,

(d) Cel  6.  Przeciwdziałanie  marginalizacji  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej
wybranych obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji,

(231) W  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województw  Opolskiego,
rewitalizacji  poświęcona  została  oś  priorytetowa  6  –  Aktywizacja  obszarów  miejskich  i
zdegradowanych, której celem jest „Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz
ożywienie  obszarów  miejskich  i  zdegradowanych  dla  zwiększenia  ich  atrakcyjności
przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na tych
terenach”

(232) W  ramach  Szczegółowego  opisu  osi  priorytetowych  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2007  –  2013  rewitalizacji  poświęcone
zostało Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

(233) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  wpisuje  się  ponadto  w
następujące osie priorytetowe:

(a) Oś priorytetową 1 –„Wzmocnienie atrakcyjności  gospodarczej  regionu, której  celem
jest  m.in.:  Tworzenie  warunków  dla  inicjowania  i  rozwoju  przedsiębiorczości  w
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regionie,  rozwoju  innowacji  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  oraz  wzrost  znaczenia
turystyki,  rekreacji  i  sportu  jako  czynników  wpływających  na  rozwój  społeczno-
gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy.”

(i)Działanie 1.1 Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości,

(ii) Działanie 1.4.Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej.

(b) Oś  priorytetową  3  –  „Transport,  której  celem  jest  m.in.:  Polepszenie  dostępu  do
obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych
i  międzynarodowych  układów  komunikacyjnych  oraz  zwiększenie  bezpieczeństwa
użytkowników dróg”:

(i)Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

(c) Oś priorytetową 4 – „Ochrona środowiska,  której  celem jest m.in.:  Poprawa jakości
środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz
zmniejszenie  zagrożenia  powodziowego,  zwiększenie  stopnia  segregacji  oraz
ponownego wykorzystania odpadów oraz poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”:

(i)Działanie 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami,

(ii) Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.

(d) Oś priorytetową 5-  Infrastruktura społeczna i  szkolnictwo wyższe,  której  celem jest
Podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie
poziomu  i  polepszenie  warunków  kształcenia  w  regionie,  wzmocnienie  i  poprawa
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, w szczególności osób aktywnych
na  rynku  pracy,  ochrona  obiektów  dziedzictwa  kulturowego  oraz  dziedzictwa
naturalnego  o  znaczeniu  regionalnym  oraz  wzmocnienie  roli  kultury  jako  czynnika
wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu”:

(i)Działanie 5.1. Wsparcie infrastruktury edukacyjnej,

(ii) Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie,

(iii) Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

������������������������ Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 -

2015

(234) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  zgodny  jest  z  misją  Strategii
rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015,  zgodnie z którą: „Województwo
opolskie regionem partnerstwa, zamieszkałym przez ludzi wykształconych i otwartych na
świat”.

(235) Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice wpisuje się w następujące cele
strategiczne i operacyjne Strategii:

(a) Dobrze wykształcone społeczeństwo:

(i)System  ustawicznego  kształcenia  społeczeństwa  dla  przygotowania  do
wymogów europejskiego rynku pracy,

(ii) Integracja  i  rozwój  tożsamości  wielokulturowej  społeczności
regionalnej,
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(iii) System wspierający edukację obywatelską.

(b) Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej  oraz  istniejącego  potencjału
gospodarczego:

(i)Wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej,

(ii) Systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego,

(iii) Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

(iv) Rozwój sektora usług.

(c) Aktywizacja  gospodarcza  regionu  z  wykorzystaniem  europejskiego  korytarza
transportowego przebiegającego przez województwo opolskie:

(i)Autostrada A4 osią rozwoju gospodarczego,

(ii) Centra logistyczne wykorzystujące istniejącą infrastrukturę,

(iii) Rzeka Odra międzynarodową drogą wodną.

(d) Poprawa warunków życia w regionie:

(i)Ograniczenie poziomu bezrobocia poniżej 9%,

(ii) Aktywizacja  obszarów  wymagających  szczególnych  programów
ograniczania bezrobocia (przeciwdziałanie marginalizacji),

(iii) Rozwój budownictwa mieszkaniowego,

(iv) Rozwój  instytucji  oświaty,  zdrowia,  kultury,  sportu  i  turystyki  dla
podniesienia standardu życia,

(v) Województwo opolskie bezpiecznym regionem,

(vi) Dążenie  do  przedłużenia  życia  mieszkańców  przy  jednoczesnym
stałym podnoszeniu jego jakości.

������������������������Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008 -

2013

(236) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Zdzieszowic  wpisuje  się  w  misję  powiatu
krapkowickiego zgodnie, z którą „Powiat krapkowicki region łączący się z Europą i światem
poprzez  nowoczesną  sieć  powiązań  komunikacyjnych;  to  wspólnota  pracowitych  i
zasobnych ludzi, rozwiniętej gospodarki, nowoczesnego rolnictwa i pięknej wsi” 

(237) W szeroko rozumiany proces rewitalizacji  wpisują się  następujące cele generalne i
cząstkowe Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008 - 2013:

(a) Cel generalny 1. Rozwój gospodarczy:

(i)Cele cząstkowe:

1. Aktywizacja gospodarcza i wzrost mobilności  mieszkańców poprzez
rozwój infrastruktury paneuropejskiego korytarza transportowego,

2. Budowa i modernizacja dróg wokół autostrady,
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3. Rozbudowa infrastruktury związanej z autostradą.

(b) Cel generalny 2. Rozwój społeczny:

(i)Cele cząstkowe:

1. Prowadzenie działań mających na celu zmniejszanie bezrobocia,

2. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym w powiecie
krapkowickim,

3. Poprawa stanu zdrowia populacji powiatu,

4. Poprawa jakości  usług medycznych w powiecie  oraz infrastruktury
ochrony  zdrowia,  tj.  bazy  szpitalnej  i opiekuńczo -  szpitalnej
dla mieszkańców powiatu, 

5. Poprawa bazy szkolnictwa,

6. Dostosowanie profilów kształcenia do potrzeb rynku pracy,

7. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom,

8. Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,

9. Wsparcie modernizacji i budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych,

10. Rozwój działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej w regionie.

(c) Cel generalny 3. Ochrona środowiska przyrodniczego:

(i)Cele cząstkowe:

1. Ochrona  zasobów  wodnych,  przywrócenie  czystości  wód
powierzchniowych,  zapewnienie  mieszkańcom  wody  o  wysokiej
jakości,

2. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze powiatu,

3. Nowoczesne,  energooszczędne  i  ekologiczne  źródła  energii  w
powiecie,

4. Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu.

������������������������ Strategia rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na

lata 2001 - 2010

(238) „Strategia  rozwoju  stanowi  podstawę  realizacji  polityki  rozwojowej,  musi  być
przejawem woli społeczeństwa do osiągania wspólnych celów przedstawionych w kształcie
dających  się  obiektywnie  ocenić  działań.  Prezentowana  strategia  rozwoju  stanowi
dokument  określający  stan  obecny  miasta  i  gminy  Zdzieszowice  oraz  określa  kierunki
rozwoju na przyszłość.”

(239) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  zgodny  jest  z  misją  Strategii:
„Zdzieszowice  –  silny  ośrodek  lokalny,  nastawiony  na  kompleksową  obsługę  gminy
Zdzieszowice w zakresie handlu, rzemiosła, usług, edukacji i kultury. Miasto przyjazne dla
wszystkich  ludzi,  pragnące rozwijać  funkcję usługowo – produkcyjną oraz turystyczną w
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oparciu  o  istniejący  potencjał  przerobowy,  wysoko  rozwiniętą  infrastrukturę  techniczną
oraz walory turystyczne”.

(240) Celem głównym, któremu służy realizacja zadań zapisanych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice, jest „rozwój Miasta i Gminy Zdzieszowice”.

(241) Cel główny osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących kierunków rozwoju,
które wpisują się w szeroko rozumiany proces rewitalizacji:

(a) Ochrona środowiska,

(b) Proinwestycyjna polityka Gminy oraz tworzenie nowych stanowisk pracy,

(c) Budownictwo mieszkaniowe,

(d) Rozwój turystyki.

����	�����	�����	�����	� Strategia integracji i rozwiązywania problemów

społecznych gminy Zdzieszowice na lata 2008 - 2013

(242) Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę
do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu
zmiany  (poprawy)  tych  stanów  rzeczy  (zjawisk)  występujących  w  obrębie  danej
społeczności, które oceniane są negatywnie.

(243) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  zgodny  jest  z  misją  Strategii
„Gmina Zdzieszowice – silna i zintegrowana społecznie gmina, skutecznie przeciwdziałająca
zjawiskom negatywnie wpływającym na bezpieczeństwo socjalne mieszkańców.”

(244) Szeroko rozumiany proces rewitalizacji wpisuje się w następujące cele strategiczne i
operacyjne:

(a) Cel operacyjny 2: „Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

(i)Pomoc osobom dotkniętych i zagrożonym problemami bezrobocia,

(ii) Rozwijanie  systemu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
uzależnień,

(b) Cel operacyjny 3: „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”:

(i)Rozszerzanie  współpracy  pomiędzy  grupami  społecznymi  i  organizacjami
pozarządowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi,

(ii) Propagowanie  i  rozwijanie  wśród  społeczności  lokalnej  idei
obywatelskiej  odpowiedzialności  i  uczestniczenia  w  zaspokajaniu  ludzkich
potrzeb.

5. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

5.1. Okres programowania
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(245) Projektowane  działania  rewitalizacyjne,  które  zawarto  w niniejszym  opracowaniu,
będą realizowane w okresie 2008 - 2015. Jako rok bazowy wdrażania Lokalnego Programu
Rewitalizacji przyjęto rok 2008. Planuje się, że wszystkie projekty zostaną zakończone do
końca  2015 roku.  Termin  ten  dostosowany  jest  do  okresu  programowania  funduszy
unijnych.

5.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru 

(246) Wyznaczenie  obszarów  objętych  Lokalnym  Programem  Rewitalizacji  Miasta
Zdzieszowice  nastąpiło  w toku  prac  Zespołu  ds.  rewitalizacji.  W  spotkaniach  roboczych
Zespołu  uczestniczyli  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach  oraz  zaproszeni
goście  (m.in.  przedstawiciele:  wspólnot  mieszkaniowych,  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Koksownik”,  policji,  stowarzyszeń  działających  na  terenie  Miasta,  dyrektorzy  szkół,
przedszkoli,  jednostek  budżetowych  Gminy  Zdzieszowice  oraz  przedsiębiorcy.).
Wyznaczone  granice  obszarów  objętych  programem  rewitalizacji  są  zgodne  z  opinią
mieszkańców Miasta wyrażoną w trakcie konsultacji społecznych. 

(247) Wieloaspektowa analiza sytuacji w Mieście Zdzieszowice, przeprowadzona w części I
niniejszego dokumentu, uwzględniająca, zarówno aspekty przestrzenne, gospodarcze, jak i
społeczne, potwierdziła prawidłowość wyznaczenia granic obszarów. 

(248) Przy wyznaczaniu obszarów przyjęto, że wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z
kryzysu i stworzenie warunków do zrównoważonego, trwałego rozwoju, docelowo będzie
służyło  poprawie  jakości  życia  wszystkich  mieszkańców  Miasta.  Za  kluczowe  uznano
następujące kryteria:

(a) Niekorzystne  trendy  demograficzne,  w  tym  wzrost  liczby  ludności  w  wieku
poprodukcyjnym,

(b) Wysoki poziom bezrobocia długoterminowego,

(c) Wysoki poziom ubóstwa,

(d) Możliwość poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta,

(e) Niski poziom aktywności gospodarczej,

(f) Niski poziom wydajności energetycznej budynków,

(g) Zły stan techniczny części ciągów komunikacyjnych.

(249) Działaniami  rewitalizacyjnymi zostały  objęte  trzy  obszary kryzysowe,  zdefiniowane
jako:  Obszar  I:  „Strefa  mieszkalna  w  południowej  części  Miasta”,  Obszar  II:  „Osiedle
Kaczorownia”, Obszar III: „Tereny nad Odrą”.

(250) Obszar  I:  „Strefa  mieszkalna  w  południowej  części  Miasta”,  obejmuje  teren
południowej  części  Miasta.  Granica  obszaru  przebiega  wzdłuż  następujących  ulic:
Filarskiego, Fabrycznej, Górnej, Myśliwca, Rozwadzkiej oraz Góry Św. Anny.

(251) Obszar II: „Osiedle Kaczorownia”, obejmuje teren południowej części Miasta. Granica
obszaru przebiega wzdłuż następujących ulic:  Żyrowskiej,  Granicznej  oraz Pionierów.  Na
południu Obszar II graniczy bezpośrednio z ul. Góry Św. Anny, wchodzącą w Obszar I.
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(252) Obszar  III:  „Tereny  nad  Odrą”,  obejmuje  teren  południowo  –  zachodniej  części
Miasta. Granica obszaru przebiega wzdłuż następujących ulic: Opolskiej oraz Kozielskiej.

(253) Obszary objęte przedmiotowym programem rewitalizacji przedstawia poniższa mapa.
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Legenda:

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta” (kolor żółty), 
Obszar II: „Osiedle Kaczorownia” (kolor czerwony), 
Obszar III: „Tereny nad Odrą” (kolor brązowy).

(254) Tereny  objęte  Lokalnym  Programem  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  cechuje
zróżnicowana struktura przestrzenna, gospodarcza i społeczna.

OBSZAR I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta”

(255) Wyznaczony do rewitalizacji Obszar ma powierzchnię 1,3km2, co stanowi około 10,8%
powierzchni  Miasta.  Teren  zamieszkuje  7.249  osób,  co  stanowi  55,2%  ogólnej  liczby
ludności Zdzieszowic. 

(256) Dane dotyczące liczby osób mieszkających na terenie Obszaru I w podziale na ulice
(stan na 13 październik 2008 rok),przedstawia poniższa tabela.

Tabela 34. Liczba ludności Obszaru I w podziale na ulice

Nazwa ulicy Liczba mieszkańców

Filarskiego
191

Korfantego
1.238

Kościuszki
853

Nowa
191

Góra Św. Anny
168
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Fabryczna
432

Zielona
103

Rozwadzka
12

Orzeszkowej
12

Akacjowa
1.266

Leśna
373

Górna
419

Myśliwca
141

Osiedle Piastów
1.850

Razem
7.249

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(257) Z  analizy  danych   w  tabeli  wynika,  iż  na  terenie  Obszaru  I,  najwięcej  osób
zamieszkiwało Osiedle Piastów (1.850) i ulice: Akacjową (1.266) oraz Korfantego (1.238).

(258) Obszar  I  położony  jest  w  południowej  części  Miasta.  Zachodnią  część  Obszaru  I
zajmują  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  oraz  mieszkaniowo  –  usługowej,  natomiast
północną oraz wschodnią - Las Miejski. Zlokalizowane są tam także kąpielisko oraz stadion
miejski.

(259) W granicach Obszaru I zlokalizowane są budynki socjalne.

(260) Obszar charakteryzuje się występowaniem następujących zjawisk:

(a) Niekorzystne trendy demograficzne:

(i)Na 7.249 mieszkańców Obszaru I (stan na październik 2008 roku), przypadały
653  osoby  w  wieku  poprodukcyjnym,  co  w  przeliczeniu  na  100  osób
zamieszkujących  wyznaczony  Obszar  I  stanowiło  9  osób  w  wieku
poprodukcyjnym. Jest  to  liczba poniżej  średniej  dla  Miasta,  która  wynosiła
10,7  osób  w  wieku  poprodukcyjnym  na  100  mieszkańców  Miasta.  Dane
dotyczące liczby osób w wieku poprodukcyjnym w podziale na poszczególne
ulice Obszaru I przedstawia tabela poniżej.

Tabela 35. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym Obszaru I w podziale na ulice (stan na 13 październik 2008 roku)

Nazwa ulicy Liczba osób w wieku

poprodukcyjnym

Filarskiego
6

Korfantego
159

Kościuszki
96

Nowa
19

Góra Św. Anny
22
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Fabryczna
36

Zielona
21

Rozwadzka
4

Orzeszkowej
2

Akacjowa
126

Leśna
55

Górna
30

Myśliwca
9

Osiedle Piastów
68

Razem
653

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(ii) Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż największa liczba osób
w  wieku  poprodukcyjnym  zamieszkiwała  ulice:  Korfantego  (159)  oraz
Akacjową (126). 

(b) Długoterminowe bezrobocie:

(i)Na 7.249 mieszkańców Obszaru I (stan na październik 2008 roku), przypadało
120  osób  długoterminowo  bezrobotnych,  co  stanowiło  1,6%  osób
zamieszkujących  wyznaczony  Obszar  I.  Jest  to  liczba  poniżej  średniej  dla
Miasta,  która wynosiła 2,1% osób zamieszkujących Zdzieszowice oraz o 2,5
punktu  poniżej  wartości  referencyjnej  dla  województwa  opolskiego.  Dane
dotyczące  liczby  osób  długoterminowo  bezrobotnych,  zamieszkujących  na
terenie Obszaru I przedstawia poniższa tabela.

Tabela 36. Liczba osób długoterminowo bezrobotnych (stan na październik 2008 roku)

Nazwa ulicy Liczba osób długotrwale

bezrobotnych

Filarskiego
15

Korfantego
10

Kościuszki
8

Nowa
13

Góra Św. Anny
2

Fabryczna
3

Zielona
0

Rozwadzka
0

Orzeszkowej
1

Akacjowa 24
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Leśna
7

Górna
6

Myśliwca
0

Osiedle Piastów
31

Razem
120

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

(ii) Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż największa liczba osób
długoterminowo bezrobotnych zamieszkiwała osiedle Piastów (31 osób) oraz
ul. Akacjową (24 osoby).

(c) Ubóstwo i wykluczenie społeczne:

(i)Na 7.249 mieszkańców Obszaru I (stan na 31 grudnia 2007 roku), przypadało
819 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Oznacza to, że na 100
mieszkańców  przypadało  11,3  osób  korzystających  z  zasiłków  pomocy
społecznej. Jest to liczba powyżej średniej dla Miasta, która wynosiła 7,8 osób
na 100 mieszkańców oraz o 58 punktów powyżej wartości referencyjnej dla
województwa  opolskiego.  Dane  dotyczące  liczby  osób  korzystających  z
zasiłków pomocy społecznej w ramach Obszaru I prezentuje tabela poniżej.

Tabela 37. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w ramach Obszaru I (stan na 31 grudnia 2007
roku)

Nazwa ulicy Liczba osób

korzystających z zasiłków

pomocy społecznej

Filarskiego
69

Korfantego
143

Kościuszki
181

Nowa
61

Góra Św. Anny
1

Fabryczna
21

Zielona
1

Rozwadzka
1

Orzeszkowej
0

Akacjowa
133

Leśna
23

Górna
13

Myśliwca 3
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Osiedle Piastów
169

Razem
819

Źródło: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

(ii) Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż największa liczba osób
korzystających  z  zasiłków  pomocy  społecznej  zamieszkiwała  ul.  Kościuszki
(181) oraz Osiedle Piastów (169).

(d) Wysoki poziom przestępczości:

(i)Zgodnie  z  danymi  Komisariatu  Policji  w  Zdzieszowicach  (uwzględniającymi
wyłącznie tzw. uciążliwe społecznie przestępstwa i wykroczenia), największą
przestępczość w 2007 roku odnotowano w Rejonie XVII, obejmującym ulice:
Filarskiego,  Górę  Św.  Anny,  Kolejową,  Korfantego,  Kościuszki,  Nową,
Orzeszkowej  oraz  Powstańców  Śląskich.  Najczęściej  powtarzającymi  się
przestępstwami  i  wykroczeniami  były  kradzież  (36%)  i  zakłócanie porządku
(19,4%). Odpowiednie dane prezentują tabele poniżej.

Tabela 38. Przestępczość w rejonie XVII

Kategoria przestępstw Rejon nr XVII

Rozboje 5

Kradzieże z

włamaniami
15

Kradzieże 27

Kradzieże

samochodów
1

Bójki i pobicia 2

Zniszczenia mienia 2

Nietrzeźwi kierujący 22

Wypadki drogowe 1

Ogółem 75

Źródło: Komisariat Policji w Zdzieszowicach

Tabela 39. Wykroczenia w rejonie XVII

Kategoria wykroczeń Rejon nr XVII

Zakłócanie porządku 64
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Niszczenie cudzej

rzeczy
5

Używanie słów

nieprzyzwoitych
24

Utrudnianie

korzystania z urządzeń
12

Zaśmiecanie 60

Kradzież i

przywłaszczenie
49

Spożywanie alkoholu 43

Nietrzeźwi kierujący 7

Inne 66

Ogółem 330

Źródło: Komisariat Policji w Zdzieszowicach

(ii) Na  7.249  mieszkańców  Obszaru  I  przypadło  75  przestępstw
społecznie  uciążliwych,  zatem  na  1.000  mieszkańców  odpowiednio  10,3
przestępstwa. 

(e) Niski poziom aktywności gospodarczej:

(i)Na terytorium Obszaru I  (stan na sierpień 2008 roku),  zarejestrowanych w
ewidencji  działalności gospodarczej było 225 podmiotów. Oznacza to, że na
100 mieszkańców przypadały 3,1 podmioty gospodarcze, tj. o 0,5 podmiotów
powyżej  średniej  dla  Miasta  Zdzieszowice,  jednak  o  5,8  punktu  poniżej
wartości  referencyjnej  dla  województwa  opolskiego.  Dane dotyczące  liczby
podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w  ewidencji  działalności
gospodarczej  w podziale na poszczególne ulice Obszaru I prezentuje tabela
poniżej.

Tabela 40. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na ulice (stan na 13 sierpień 2008 roku)

Nazwa ulicy Liczba podmiotów gospodarczych

Akacjowa 23

Fabryczna 26

Piastów 66

Górna 8

Kościuszki 5

Nowa 9

Filarskiego 33

Zielona 3

Korfantego 11
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Góra Św. Anny 29

Leśna 3

Myśliwca 7

Orzeszkowej 2

Razem 225

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(ii) Z analizy danych w tabeli  wynika,  iż  najmniejsza  liczba podmiotów
gospodarczych  zarejestrowana  była  przy  ulicach:  Orzeszkowej  (2),  Leśnej  i
Zielonej (3).

(f) Niski  poziom  wydajności  energetycznej  budynków  –  według  danych  szacunkowych
około 85% budynków w Obszarze I zostało wybudowanych przed 1989 rokiem. Jest to
liczba  znacznie  przewyższającą  średnią  dla  Miasta  Zdzieszowice  (69%  budynków
wybudowano przed 1989 rokiem).  

(g) Zły stan techniczny nawierzchni ciągów komunikacyjnych, w szczególności ul. Góra Św.
Anny.

(h) Zdefiniowane powyżej negatywne zjawiska skutkują marginalizacją Obszaru I. 

Obszar I cechuje także wysoki stopień koncentracji problemów przestrzennych, budowlano
– technicznych  i  społeczno  –  ekonomicznych.  Brak  działań utrwala  negatywne zjawiska
społeczno – ekonomiczne.

Postępująca  utrata  walorów  przestrzennych  i  estetycznych,  w  wyniku  dekapitalizacji
wymaga podjęcia licznych działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie:

1. Infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, w tym m.in.:

a. Modernizacja basenu,

b. Zagospodarowanie Parku Miejskiego jako miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców
Zdzieszowic,

2. Placówek użytku publicznego, w tym m.in.:

a. Remont budynku Przychodni Zdrowia,

b. Remont budynku Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

3. Infrastruktury edukacyjnej, w tym m.in.:

c.  Modernizacja budynków szkół,

d. Rozbudowa  przyszkolnej bazy sportowej,

4. Infrastruktury mieszkaniowej, w tym m.in.:

a.  Modernizacja budynków,
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b. Renowacja i modernizacja osiedlowych ciągów komunikacji samochodowej, rowerowej
oraz pieszej,

c. Odtworzenie terenów zieleni,

d. Budowa instalacji oświetleniowej,

e. Renowacja terenów sportowych i placów zabaw dla dzieci.

Obszar II: „Osiedle Kaczorownia”

(261) Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 0,6 km2, co stanowi około 5%
powierzchni Miasta. Teren zamieszkuje około 2.074 osób, co stanowi 15,8% ogólnej liczby
ludności Zdzieszowic. 

(262) Dane dotyczące liczby osób mieszkających na  terenie Obszaru II w podziale na ulice
(stan na 13 październik 2008 rok), przedstawia poniższa tabela.

Tabela 41. Liczba ludności w podziale na ulice Obszaru II 

Nazwa ulicy Liczba mieszkańców

Żyrowska
65

Katowicka
170

Pionierów
341

Strzelecka
243

Wolności
246

Dunikowskiego
63

Zawadzkiego
101

Mickiewicza
88

Krótka
36

Kopernika
33

Pl.1 Maja
166

Żwirki
55

Wigury
75

Piaskowa
27

Graniczna
41

Sienkiewicza
78

Prusa
31

Słowackiego
56

22 Lipca
43
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Roosevelta
64

Żymierskiego
52

Razem
2.074

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(263) Z  analizy  danych  w  tabeli  wynika,  iż  największa  liczba  osób  zamieszkiwała  ulice:
Pionierów (341) oraz Wolności (246).

(264) Obszar  II  położony jest  w południowej  części  Miasta.  Są  to  tereny  wielorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej. 

(265) Obszar charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk:

(a) Niekorzystne trendy demograficzne:

(i)Na  2.074  mieszkańców  Obszaru  II  (stan  na  13  październik  2008  roku)
przypadało 280 osób w wieku poprodukcyjnym, co w przeliczeniu na 100 osób
zamieszkujących  wyznaczony  Obszar  II  stanowiło  13,5  osób  w  wieku
poprodukcyjnym. Jest to liczba powyżej średniej dla Miasta, która wynosi 10,7
osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców Miasta. Dane dotyczące
liczby  osób  w  wieku  poprodukcyjnym  z  podziałem  na  poszczególne  ulice
Obszaru II przedstawia tabela poniżej.

Tabela 42. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w podziale na ulice Obszaru II (stan na 13 październik 2008 roku)

Nazwa ulicy Liczba osób w wieku

poprodukcyjnym

Żyrowska
11

Katowicka
9

Pionierów
                21

Strzelecka
25

Wolności
42

Dunikowskiego
17

Zawadzkiego
26

Mickiewicza
11

Krótka
12

Kopernika
3

Pl.1 Maja
30

Żwirki
6

Wigury
13

Piaskowa
3

Graniczna 3
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Sienkiewicza
10

Prusa
1

Słowackiego
4

22 Lipca
7

Roosevelta
15

Żymierskiego
11

Razem
280

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(ii) Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż największa liczba osób
w wieku poprodukcyjnym zamieszkiwała ulice: Wolności (42) oraz Pl.1 Maja
(30).

(b) Długoterminowe bezrobocie:

(i)Na 2.074 mieszkańców Obszaru II (stan na październik 2008 roku), przypadało
26  osób  długoterminowo  bezrobotnych,  co  stanowiło  1,2%  osób
zamieszkujących  wyznaczony  Obszar.  Jest  to  liczba  poniżej  średniej  dla
Miasta,  która wynosiła 2,1% osób zamieszkujących Zdzieszowice oraz o 2,9
punktu  poniżej  wartości  referencyjnej  dla  województwa  opolskiego.  Dane
dotyczące  liczby  osób  długoterminowo  bezrobotnych,  zamieszkujących  na
terenie Obszaru II przedstawia poniższa tabela.

Tabela 43. Liczba osób długoterminowo bezrobotnych (stan na październik 2008 roku)

Nazwa ulicy Liczba osób długotrwale

bezrobotnych

Żyrowska
0

Katowicka
2

Pionierów
                5

Strzelecka
1

Wolności
4

Dunikowskiego
0

Zawadzkiego
1

Mickiewicza
1

Krótka
1

Kopernika
0

Pl.1 Maja
4

Żwirki 2
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Wigury
2

Piaskowa
0

Graniczna
0

Sienkiewicza
2

Prusa
0

Słowackiego
1

22 Lipca
0

Roosevelta
0

Żymierskiego
0

Razem
26

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

(ii) Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż największa liczba osób
długoterminowo bezrobotnych zamieszkiwała ulice: Pionierów (5), Wolności
(4) oraz ul. Pl.1 Maja (4).

(c) Niski poziom aktywności gospodarczej:

(i)Na terenie Obszaru II,  (stan na 13 sierpnia 2008 roku), zarejestrowanych w
ewidencji  działalności  gospodarczej  było  58  podmiotów,  zatem  na  100
mieszkańców  przypadały  2,8  podmioty  gospodarcze,  tj.  o  0,2  podmioty
powyżej  średniej  dla  Miasta  Zdzieszowice,  jednak  o  6,1  punktu  poniżej
wartości  referencyjnej  dla  województwa  opolskiego.  Dane dotyczące  liczby
podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w  ewidencji  działalności
gospodarczej na poszczególnych ulicach Obszaru II prezentuje tabela poniżej.

Tabela 44. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na ulice

Nazwa ulicy Liczba podmiotów gospodarczych

Plac 1 go Maja 1

Pionierów 20

Katowicka 7

Dunikowskiego 3

Generała Zawadzkiego 1

Słowackiego 2

Wigury 1

Żyrowska 8

Piaskowa 1
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Żymierskiego 1

22 Lipca 2

Graniczna 1

Strzelecka 10

Razem 58

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(ii) Z analizy danych w tabeli  wynika,  iż  najmniejsza  liczba podmiotów
gospodarczych zarejestrowana była przy ulicach: Granicznej, placu 1- go Maja,
Żymierskiego, Piaskowej , Wigury oraz Generała Zawadzkiego  (1).

(iii) Zdefiniowane  powyżej  negatywne  zjawiska  skutkują  marginalizacją
Obszaru  II  w  wyniku  postępującej  utraty  walorów  przestrzennych  i
estetycznych,  a  w  szczególności  w  wyniku  dekapitalizacji  zabudowy
edukacyjnej oraz rosnących utrudnień w ruchu komunikacyjnym i pieszym.

Obszar  II  cechuje  zdegradowanie,  wymagające  podjęcia  licznych  działań
rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie:

1. Infrastruktury technicznej Placu 1 –go Maja, w tym m.in.:

a) Remont dróg i chodników,

b) Stworzenie infrastruktury parkingowej,

c)Zmiana organizacji ruchu na Placu.

2. Infrastruktury edukacyjnej, w tym m.in.:

a)  Modernizacja budynków szkół,

b) Rozbudowa  przyszkolnej bazy sportowej,

Obszar III: „Tereny nad Odrą”

(266) Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 0,1 km2, co stanowi około 0,8%
powierzchni  Miasta.  Teren  zamieszkuje  około 201 osób, co stanowi 1,5% ogólnej  liczby
ludności Zdzieszowic. 

(267) Dane dotyczące liczby osób mieszkających na terenie Obszaru III w podziale na ulice
(stan na 13 październik 2008 rok), przedstawia poniższa tabela.

Tabela 45. Liczba ludności z podziałem na ulice Obszaru III

Nazwa ulicy Liczba mieszkańców
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Odrzańska
59

Solownia
41

Kozielska
53

Opolska
48

Razem 201

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(268) Z  analizy  danych  w  tabeli  wynika,  iż  największa  liczba  osób  zamieszkiwała  ulice:
Odrzańską (59) oraz Kozielską (53).

(269) Obszar  III  położony  jest  w  zachodniej  części  Miasta.  Część  terenów  Obszaru  III
zajmują  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej.  W  pobliżu  zlokalizowane  są
niezagospodarowane tereny nad Odrą, z przeprawą promową przez Odrę –jedyny czynny
prom o napędzie ręcznym w Europie. 

(270) Obszar charakteryzuje się występowaniem następujących zjawisk:

(a) Niekorzystne trendy demograficzne:

(i)Na  201  mieszkańców  Obszaru  III,  (stan  na  13  październik  2008  roku),
przypadało 46 osób w wieku poprodukcyjnym, co w przeliczeniu na 100 osób
zamieszkujących  wyznaczony  Obszar  III  stanowiło  22,9  osób  w  wieku
poprodukcyjnym. Jest to liczba powyżej średniej dla Miasta,  która wynosiła
10,7  osób  w  wieku  poprodukcyjnym  na  100  mieszkańców  Miasta.  Dane
dotyczące liczby osób w wieku poprodukcyjnym z podziałem na poszczególne
ulice Obszaru III przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 46. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym z podziałem na ulice Obszaru III (stan na 13 październik 2008 roku)

Nazwa ulicy Liczba osób w wieku

poprodukcyjnym

Odrzańska
13

Solownia
11

Kozielska
12

Opolska
10

Razem 46

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(ii) Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż największa liczba osób
w wieku poprodukcyjnym zamieszkiwała ulice: Odrzańską (13) oraz Kozielską
(12). 

(b) Długoterminowe bezrobocie:

(i)Na 201 mieszkańców Obszaru III (stan na październik 2008 roku), przypadały 2
osoby  długoterminowo  bezrobotnych.  Stanowiło  to  1,0%  osób
zamieszkujących  wyznaczony  Obszar.  Jest  to  liczba  poniżej  średniej  dla
Miasta,  która wynosiła 2,1% osób zamieszkujących Zdzieszowice oraz o 3,1
punktu  poniżej  wartości  referencyjnej  dla  województwa  opolskiego.  Dane
dotyczące  liczby  osób  długoterminowo  bezrobotnych,  zamieszkujących  na
terenie Obszaru III przedstawia poniższa tabela.

Tabela 47. Liczba osób długoterminowo bezrobotnych

Nazwa ulicy Liczba osób

długoterminowo

bezrobotnych

Odrzańska
1

Solownia
0

Kozielska
0

Opolska
1

Razem 2

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

(ii) Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż osoby długoterminowo
bezrobotnych zamieszkiwały ulice: Odrzańską (1) oraz Opolską (1).

(c) Niski poziom aktywności gospodarczej:

(i)Na  terenie  Obszaru  III  (stan  na  13  sierpnia  2008  roku)  zarejestrowane  w
ewidencji  działalności  gospodarczej  były  4  podmioty,  zatem  na  100
mieszkańców przypadały 2 podmioty gospodarcze, tj. o 0,6 poniżej średniej
dla  Miasta  Zdzieszowice.  Jest  to  liczba  o  6,9  punktu  poniżej  wartości
referencyjnej dla województwa opolskiego. Dane dotyczące liczby podmiotów
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gospodarczych  zarejestrowanych  w  ewidencji  działalności  gospodarczej  na
poszczególnych ulicach Obszaru III prezentuje tabela poniżej.

Tabela 48. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na ulice

Nazwa ulicy Liczba podmiotów gospodarczych

Odrzańska 2

Solownia 2

Razem 4

Źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach

(ii) Z analizy danych w tabeli wynika, iż żaden podmiot gospodarczy nie
był zarejestrowany przy ul. Kozielskiej i Opolskiej.

(d) Niski  poziom  wydajności  energetycznej  budynków  –  według  danych  szacunkowych
około 90% budynków w Obszarze III, zostało wybudowanych przed 1989 rokiem. Jest
to  liczba  znacznie  przewyższająca  średnia  dla  Miasta  Zdzieszowice  (69%  budynków
wybudowano przed 1989 rokiem).  

(e) Obszar III cechuje zdegradowanie przestrzenne, wymagające podjęcia licznych działań
rewitalizacyjnych, związanych z zagospodarowaniem i uporządkowania infrastruktury
drogowej i rekreacyjnej na terenie przystani promowej nad rzeka Odrą.

(f) Zdefiniowane  negatywne  zjawiska  blokują  rozwój  Miasta  i  ograniczają  jego  walory
lokalizacyjne, zmniejszając atrakcyjność obszaru jako miejsca do życia, zamieszkania i
pracy. Wpływają niekorzystnie na wizerunek Miasta wśród mieszkańców i turystów. 

(g) Zaplanowane w ramach rewitalizacja działania mają na celu odzyskanie, dla obecnych i
przyszłych pokoleń, miejskich zasobów dziedzictwa kulturowego pod nowe, dotychczas
niemożliwe do realizacji funkcje społeczne i turystyczne. Dążą do wyprowadzenia ze
stanu  kryzysowego  zabytkowej  oraz  ważnej  turystycznie  i  historycznie  przestrzeni
publicznej.  

5.3. Podsumowanie

(271) Wybór  trzech  obszarów  kryzysowych  do  rewitalizacji  opiera  się  o  faktyczne
rozeznanie przestrzennego zasięgu poszczególnych, wcześniej wymienionych negatywnych
zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które składają się na kryzys lokalny w
Mieście.  Zdeterminowały  (w  oparciu  o  zdefiniowane  wskaźniki)  potrzeby  wynikające  z
konieczności: 

(a) Przeciwdziałania  niekorzystnym trendom społecznym,  w rosnącej  liczbie ludności  w
wieku poprodukcyjnym,

(b) Poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej, w tym utworzenia nowych miejsc pracy, w
celu eliminacji problemu ubóstwa,

(c) Stworzenia  stref  bezpieczeństwa  i  zapobiegania  przestępczości  w  szczególnie
zagrożonych obszarach Miasta, 

(d) Rozwoju przedsiębiorczości,

(e) Renowacji zdekapitalizowanej substancji mieszkaniowej, 
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(f) Modernizacji części ciągów komunikacyjnych w Mieście,

(a) Poprawy warunków życia w Mieście dla jego mieszkańców.

5.4. Hierarchizacja działań i kierunków interwencji

(272) Przy hierarchizacji działań i kierunków interwencji  kierowano się przede wszystkim
wyznaczonymi, w wyniku przeprowadzonych analiz, obszarami rewitalizacji  i  możliwością
dyfuzji, uzyskanych dzięki podejmowanym działaniom, efektów na pozostały obszar Miasta
Zdzieszowice.

(273) Przy  wyborze  działań  w  zakresie  poprawy  zagospodarowania  przestrzennego
zmierzających do modernizacji i remontów przestrzeni publicznej kierowano się celowością
działań wynikającą z analizy sytuacji społeczno – przestrzennej Miasta. Oceniano charakter
obecnych  funkcji,  jakie  spełniają  na  rewitalizowanym  obszarze  oraz  możliwości
wprowadzenia nowych, spełniających cele rewitalizacji. 

(274) Działania  w  sferze  społecznej  zostały  ukierunkowane  przede  wszystkim  na  te
związane z rozwojem infrastruktury społecznej oraz mieszkaniowej, w tym mieszkalnictwa
komunalnego  i  socjalnego.  Poprzez  ożywienie  społeczne  oraz  zapewnienie  właściwych
warunków bytowych społeczeństwo zintegruje się, dbając wspólnie o dalszy rozwój Miasta.
W  ramach  planowanych  działań  realizowane  będą  przedsięwzięcia  mające  strategiczne
znaczenie dla rozwoju Miasta. 

(275) Przy  wyborze  działań  z  zakresu  infrastruktury  społecznej  przewidzianej  do
modernizacji lub budowy, w tym sportowej i rekreacyjnej oraz oświatowej kierowano się
przede  wszystkim  potencjałem  ich  oddziaływania,  przy  czym  preferowano  te  działania,
których  zakres  oddziaływania  wykraczał  poza  obszary  rewitalizacji  i  stwarzał  warunki
lepszej  dostępności  nie  tylko  mieszkańcom  Miasta,  a  także  osobom  je  odwiedzającym.
Ponadto, oceniano poziom wpływu na poprawę ładu i estetyki przestrzeni publicznej oraz
jakości życia mieszkańców.

(276) Program odpowiada na potrzeby zarówno partnerów społeczno-gospodarczych jak i
władz  samorządowych  MIASTA,  wśród  beneficjentów  Programu  mogą  być  wspólnoty
mieszkaniowe,  spółdzielnia  mieszkaniowa  „KOKSOWNIK”  jak  i  inne  instytucje  (w  tym
przedsiębiorcy oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej), których siedziby znajduje się
na  obszarach  wyznaczonych  do  rewitalizacji.  Wszystkie  działania  przewidziane  do
zrealizowania  w  programie  odzwierciedlają  problemy,  które  wynikają  z  procesu  ich
identyfikacji.

6. Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze
rewitalizowanym. Projekty przewidziane do realizacji

6.1. Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na

obszarze rewitalizowanym

(277) W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Zdzieszowice zaplanowano do
realizacji  22  projekty.  Dokonując  wyboru  projektów  inwestycyjnych  brano  pod  uwagę
następujące kwestie:

(a) Czy projekt  jest  odpowiedzią  na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne wynikające z
analiz przeprowadzonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice,
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(b) Czy  projekt  jest  zgodny  z  „Wytycznymi  w  zakresie  opracowania  i  oceny  Lokalnych
Programów  Rewitalizacji  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2007 – 2013”,

(c) Czy projekt jest komplementarny względem innych,

(d) Czy projekt znajduje się w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji,

(e) Czy projekt można prowadzić równolegle z pozostałymi projektami, 

(f) Czy projekt ma przygotowaną dokumentację techniczną.

(278) W  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  zostały  ujęte  tylko  te
projekty, które spełniają wskazane kryteria wyboru. Zadania ujęte w Programie dobrano
tak, aby ich realizacja była odczuwalna we wszystkich sferach (przestrzennej, społecznej i
gospodarczej)Tym  samym  uznano  za  celowe  preferowanie  tych  projektów,  które  dają
największe szanse do wprowadzenia  na zdegradowany obszar nowych oraz podniesienie
rangi  już  istniejących  funkcji.  Dotyczy  to  w  szczególności  funkcji  przestrzennych,
społecznych, gospodarczych oraz rekreacyjnych.

(279) Podejmowane  działania  mają  na  celu  przede  wszystkim  poprawę  jakości  życia
mieszkańców Zdzieszowic poprzez rozwój infrastruktury społecznej. Ukierunkowane zostały
także na poprawę estetyki  przestrzennej Miasta, co dodatkowo wpłynie na podniesienie
poziomu życia mieszkańców.

(280) W wyniku realizacji projektów rewitalizacyjnych wzrośnie znaczenie Zdzieszowic. W
sposób  aktywny  w  realizację  procesu  rewitalizacyjnego  zostaną  włączeni  mieszkańcy
Zdzieszowic, zarówno poprzez uczestnictwo w zaplanowanych działaniach jak i możliwość
zgłaszania nowych projektów.

7. Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji

(281) Harmonogram  rzeczowo-finansowy  projektów  inwestycyjnych  planowanych  do
realizacji  w ramach  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice
z uwzględnieniem źródeł finansowania prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 49. Źródła finansowania inwestycji planowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice (w tys. zł)

Nazwa projektu Czas realizacji Finansowanie projektu Koszt realizacji projektu w rozbiciu na poszczególne lata

Źródło finansowania Kwota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Projekt 1. Budowa sali konferencyjnej przy
Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

2011 Ogółem 1 000 1 000

środki własne 250

środki z funduszy UE 750

Projekt 2.  Budowa mieszkań komunalnych w
Zdzieszowicach

2011 Ogółem 4 000 4 000

środki własne 600

środki z funduszy UE 3400

Projekt 3.  Modernizacja budynku przy ul.
Filarskiego 27 i jego adaptacja na mieszkania
socjalne

2010 Ogółem 1 000 1 000

środki własne 250

środki z funduszy UE 750

Projekt 4. Remont budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Filarskiego 19

2010 Ogółem 1 000 1 000

środki własne 150

środki z funduszy UE 850

Projekt 5. Modernizacja budynku wewnątrz oraz
odnowa elewacji budynku

2009-2010 Ogółem 500 500

środki własne 75

środki z funduszy UE 425

Projekt 6. Rewitalizacja Placu 1 – go Maja w
Zdzieszowicach

2011 Ogółem 1 000 1000

środki własne 250

środki z funduszy UE 750

Projekt 7. Zagospodarowanie terenu przewozu
promowego przez rzekę Odrę ze Zdzieszowic do
Mechnic

2012 Ogółem 2 000 2 000

środki własne 300

środki z funduszy UE 1 700

Projekt 8. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w
Zdzieszowicach

2012 Ogółem 2 000 2 000

środki własne 300

środki z funduszy UE 1 700

Projekt 9.Rozbudowa kompleksu sportowego przy
publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

2009-2011 Ogółem 2 250 1 000 1 000 250

środki własne 337,5

środki z funduszy UE 1 912,5

Projekt 10. Termomodernizacja budynku
Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

2010-2014 Ogółem 2 450 50 500 500 700 700

środki własne 367,5

środki z funduszy UE 2082,5
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Projekt 11.  Adaptacja i przebudowa budynku
publicznej SP nr 1 w Zdzieszowicach

2008-2010 Ogółem 382,6 20,6 362

środki własne 57,3

środki z funduszy UE 325,3

Projekt 12. Wykonanie remontu boisk sportowych
oraz zagospodarowanie terenu przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 2

2009 Ogółem 2 500 2500

środki własne 375

środki z funduszy UE 2125

Projekt 13. Wykonanie remontów w Publicznej
Szkole nr 2 w Zdzieszowicach

2009 Ogółem 861,118 861,118

środki własne 129,168

środki z funduszy UE 731,950

Projekt 14. Modernizacja budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach

2009-2011 Ogółem 350 50 100 200

środki własne 52,5

środki z funduszy UE 297,5

Projekt 15. Remont i przebudowa budynku
Publicznego Przedszkola Nr  2w Zdzieszowicach

2010-2012 Ogółem 921,362 326, 95 331,772 262,64

środki własne 138,204

środki z funduszy UE 783,159

Projekt 16. Modernizacja i przebudowa budynku
Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach 

2009 Ogółem 307 307

środki własne 46,05

środki z funduszy UE 260,95

Projekt 17. Modernizacja budynku Publicznego
Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach  

2009 Ogółem 180 180

środki własne 27

środki z funduszy UE 153

Projekt 18. Przebudowa budynku żłobka w
Zdzieszowicach wraz zagospodarowaniem terenu

2010-2011 Ogółem 2 300 2 000 300

środki własne 345

środki z funduszy UE 1 955

Projekt 19. Modernizacja budynków przy ul.
Korfantego

2010-2012 Ogółem 560 160 250 150

środki własne 84

środki z funduszy UE 476

Projekt 20. Modernizacja budynków przy ul.
Piastów

2008-2013 Ogółem 1 612 60 165 265 290 482 350

środki własne 241,8

środki z funduszy UE 1 370,2

Projekt 21. Modernizacja budynków przy ul.
Korfantego 1-3

2009-2013 Ogółem 175 80 50 40 2 3

środki własne -

środki z funduszy UE 122,5

Inne źródła (kredyty) 52,5

Ogółem 2008-2014 Ogółem 27 349,081 80,6 5143,118 6813,95 7161,772 6396,64 1053 700

Środki własne 4376,022

Środki z funduszy UE 22920,559

Inne źródła (kredyty) 52,5
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8. System wdrażania, monitorowania, aktualizacji. Komunikacja i partycypacja
społeczna 

8.1. Wdrażanie

(282) Ważnym  elementem  decydującym  o  skuteczności  realizacji  założeń  i  celów  każdego
dokumentu planistycznego jest efektywny i przemyślany system jego wdrażania. W celu wdrażania
i monitorowania Programu, Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice powołał:

(a) Pełnomocnika ds. rewitalizacji, 

(b) Zespół ds. rewitalizacji. 

(283) W skład Zespołu ds. rewitalizacji wchodzą merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego. 

(284) Do  zadań  Pełnomocnika  ds.  rewitalizacji  należy  koordynacja  wdrażania  Programu  na
obszarze Miasta, przygotowywanie projektów aktualizacji Programu, jego promocja, organizacja
systemu monitorowania, współdziałanie z partnerami społecznymi.

(285) Odpowiedzialność za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji  w Mieście  Zdzieszowice
ponosi Burmistrz. W prawidłowej realizacji projektów obejmujących równocześnie różne aspekty
(przestrzenne, gospodarcze i społeczne), Burmistrza wspomagają członkowie interdyscyplinarnego
Zespołu ds. rewitalizacji.

(286) W  odniesieniu  do  projektów  realizowanych  przez  inne  jednostki  organizacyjne  Miasta,
odpowiedzialność  za  ich  prawidłową  realizację  ponosić  będą  kierownicy  tych  jednostek.  W
przypadku  projektów  zewnętrznych,  za  ich  prawidłową  realizację  odpowiadać  będą
projektodawcy. 

(287) Do zadań Pełnomocnika ds. rewitalizacji należy: 

(a) Zbieranie, z wszelkich źródeł, informacji o rejonach Miasta, które wymagają wsparcia, 

(b) Inicjowanie  propozycji  nowych  działań,  w  tym modyfikacja  bądź  całkowita  zmiana  granic
obszaru, który powinien podlegać rewitalizacji,

(c) Wstępna analiza zgłaszanych projektów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod
względem celowości, 

(d) Prowadzenie bieżącego monitoringu projektów i  działań już realizowanych, przedstawianie
propozycji ich bieżącej modyfikacji czy aktualizacji, 

(e) Składanie  propozycji  wniosków  w  zakresie  zmian  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  na
poziomie strategicznym.

(288) Zadaniem  Pełnomocnika  ds.  rewitalizacji  jest  także  bieżąca  współpraca  ze  wszystkimi
beneficjentami  Programu  i  realizatorami  projektów,  zarówno  zewnętrznych  jak  i  miejskich.
Ponadto jest  on zobligowany do udostępniania informacji,  organizowania spotkań, konferencji,
konsultacji  w  celu  upowszechnienia  informacji  o  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  i  o
poszczególnych projektach. Informacje te powinny być upowszechniane wśród mieszkańców oraz
działających  na  terenie  Miasta  podmiotów  i  środowisk  opiniotwórczych.  Obowiązkiem
Pełnomocnika jest ponadto organizowanie dialogu społecznego w sprawach dotyczących potrzeb
oraz możliwości aktualizacji Programu.
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8.2. Monitorowanie realizacji projektów i osiągania zakładanych celów
Lokalnego Programu Rewitalizacji

(289) Realizacja poszczególnych projektów i całego Programu monitorowana będzie na poziomie
wskaźników:  produktu,  rezultatu  i  oddziaływania.  Stopień  ich  osiągania  sprawdzany  będzie  w
ramach prowadzonego cyklicznie monitoringu. 

(290) Częstotliwość  pomiaru  zależy  od  kategorii  wskaźnika  i  od  poziomu  jego  pomiaru  w
strukturze wdrażania. Wskaźniki produktu będą mierzone co najmniej raz na kwartał, wskaźniki
rezultatu corocznie lub po zakończeniu projektu. Natomiast  pomiar  wskaźników oddziaływania
odbywać się będzie po zakończeniu projektu w ciągu kolejnych 5 lat. 

(291) Monitoring  prowadzić  będą  pracownicy  Urzędu  Miejskiego.  Podstawą  do  jego
przeprowadzania  będą  dane  uzyskane  od  podmiotów  zaangażowanych  w  rewitalizację
wyznaczonego obszaru Miasta. W zakresie badania trudnomierzalnych wskaźników oddziaływania
wykonywane  będą  dodatkowe  badania  i  ekspertyzy.  Monitoring  w  zakresie  osiąganych
wskaźników produktu i rezultatu będzie wykonywany w oparciu o przedstawione niżej zestawienie
wskaźników.

Tabela 50. Zbiorcze zestawienie wskaźników

Wskaźniki produktu Jednostka miary

Liczba zrewitalizowanych obszarów szt.

Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność
miast

szt.

Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii szt.

Liczba  projektów  oferujących  usługi  promujące  równość  szans  i  zapobiegających
wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych

szt.

Liczba budynków poddanych renowacji szt.

Powierzchnia budynków poddanych renowacji m2

Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej szt.

Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej m2

Liczba budynków poddanych termomodernizacji szt.

Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji m2

Liczba nowo zbudowanych budynków szt.

Powierzchnia nowo zbudowanych budynków m2

Powierzchnia zdegradowanych obszarów Miasta poddanych rehabilitacji m2

Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne szt.

Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele społeczne szt.

Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją km

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej m2

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej szt.

Powierzchnia obiektów wybudowanych/ zmodernizowanych na cele sportowo-rekreacyjne m2

Liczba zainstalowanych systemów monitoringu szt.

Liczba nowych miejsc postojowych szt.

Liczba terenów zielonych poddanych rekultywacji ha

Wskaźniki rezultatu Jednostka miary

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu km2

Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Liczba nowych miejsc pracy wykreowanych na obszarach zdegradowanych szt.

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej szt.

Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury kulturalnej m2

Powierzchnia zabudowanych pustych przestrzeni publicznych m2

Wskaźnik wykrywalności nowych przestępstw %
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8.3. System aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Zdzieszowice

(292) Procesy  rewitalizacyjne  mają  charakter  dynamiczny.  Istotnym  elementem  Lokalnego
Programu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  jest  bieżąca  ocena  aktualnych  potrzeb  oraz
priorytetów na poziomie Miasta.  Ocena potrzeb powinna dotyczyć wskazania projektów, które
należy  realizować  w  pierwszej  kolejności  oraz  wyboru  nowych  obszarów  gdzie  muszą  zostać
skoncentrowane  działania  związane  z  rozwojem  społeczno-gospodarczym.  Ocena  powinna
umożliwiać  aktualizację  zarówno  na  poziomie  operacyjnym  (aktualizacja  kwartalna),  jak  i  na
poziomie strategicznym (aktualizacja roczna). 

(293) Celem  aktualizacji  kwartalnej  jest  identyfikacja  nowych  projektów  bądź  wprowadzanie
zmian do już podjętych przedsięwzięć.  Celem aktualizacji rocznej jest dokonywanie wyborów o
charakterze strategicznym, wypracowanie wizji rozwoju procesów rewitalizacji, przede wszystkim
w  skali  całego  Miasta  i  jej  uwzględnienie  przy  planowaniu  budżetu  Gminy  na  kolejny  rok
kalendarzowy.

(294) Pełnomocnik ds. rewitalizacji  przyjmuje opinie, propozycje i wnioski dotyczące aktualizacji
projektów już przyjętych,  włączenia  do Programu nowych projektów,  jak  również  ewentualnej
modyfikacji  istniejącego  lub  wyznaczenia  nowego  obszaru  bądź  obszarów  wymagających
rewitalizacji.

(295) Proponowane  zmiany  będą  przekazywane  Pełnomocnikowi  ds.  rewitalizacji  w  celu
rozpoczęcia  procedury  wprowadzenia  zaaprobowanych  zmian  do  Lokalnego  Programu
Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice. Przed ostatecznym przyjęciem zmian przez Radę Miejskiej, będą
one przedstawiane, w celu zasięgnięcia opinii, społeczności lokalnej.

8.4. Komunikacja i partycypacja społeczna

(296) Zarówno  przygotowanie,  jak  i  realizacja  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta
Zdzieszowice  odbywa  się  z  zachowaniem  zasady  partnerstwa.  W  trakcie  prac  nad  Lokalnym
Programem  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  planowane  kierunki  działań  oraz  projekty  były
konsultowane  ze  środowiskami  partnerów  społecznych,  zainteresowanymi  określonymi
dziedzinami  np.  infrastrukturą  drogową,  turystyką,  sferą  społeczną  oraz  środowiskiem
naturalnym.

(297) Powodzenie  działań  realizowanych  w  ramach  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta
Zdzieszowice  wymaga  współpracy  wielu  podmiotów,  nie  tylko  z  sektora  publicznego.  Władze
Miasta Zdzieszowice dążyć będą do jak największego zaangażowania w działania rewitalizacyjne
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.

(298) Lokalnemu  Programowi  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  będzie  towarzyszyła  otwarta
polityka informacyjna, zarówno podczas opracowywania programu, jak i podczas jego późniejszej
realizacji. 

(299) Zakłada  ona  informowanie  mieszkańców  rewitalizowanego  obszaru  oraz  całego  Miasta,
najpierw  o  założeniach  projektu,  później  o  konkretnych  planach,  wreszcie  o  efektach  prac.
Informacje będą upowszechniane poprzez opracowanie materiałów informacyjnych o programie
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rewitalizacji, a także ulotek informujących o poszczególnych projektach (przedmiot projektu, cele
realizacji projektu, przewidywane koszty i terminy realizacji). 

(300) Materiały  informacyjne,  wraz  z  ankietami  umożliwiającymi  wypowiedzenie  się
respondentom,  będą  udostępniane  podczas  organizowanych  bezpośrednich  spotkań  z
mieszkańcami,  przy  okazji  organizowanych  konferencji,  poprzez  korespondencję  listowną
skierowaną  do  mieszkańców,  organizacji  i  instytucji  działających  na  terenie  Miasta,  w  trakcie
imprez kulturalno – artystycznych, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

(301) Na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  zamieszczane  będą  bieżące  informacje  o
postępach we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice i poszczególnych
projektów, zdjęcia obszarów objętych Programem wraz z przedstawieniem osiągniętych efektów,
ankiety, sondaże i wyniki przeprowadzonych badań. 

(302) Konsultacje społeczne będą przeprowadzane przez cały okres realizacji Programu, przy czym
konsultacje bezpośrednie, z mieszkańcami i środowiskami opiniotwórczymi, odbywać się będą co
najmniej raz w roku.

9. Zakończenie 

(303) Niniejszy  Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  opracowany  został  w  celu
określenia  i  zidentyfikowania  potrzeb  w zakresie  rewitalizacji  zdegradowanych  przestrzennie,
społecznie i ekonomicznie obszarów Miasta. 

(304) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice wskazuje jakie działania powinny zostać
podjęte w drodze realizacji przyjętych projektów w celu poprawy warunków życia mieszkańców
Miasta, ich integracji, przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz poprawy estetyki przestrzeni
miejskiej.  Ma to spowodować nadanie wyznaczonemu obszarowi nowych funkcji rekreacyjnych,
społecznych oraz gospodarczych i prowadzić w efekcie do intensywnego rozwoju Miasta.

(305) Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  ma  służyć  koncentracji  środków
finansowych  i  efektywności  ich  wykorzystania  w  latach  2008  –  2015.  Jest  dokumentem
strategicznym,  na  podstawie  którego,  na  obszarze  kryzysowym  będą  realizowane  zadania
inwestycyjne przez Miasto i inne jednostki organizacyjne, jak również inne działania w zakresie,
polityki społecznej, wspierania przedsiębiorczości i komunikacji. 

(306) Przedstawione  w  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice  zestawienie
projektów,  w  miarę  potrzeb,  będzie  uzupełniane i  aktualizowane  w  cyklach  kwartalnych  oraz
rocznych,  także  o  nowe  projekty  zgłaszane z  inicjatywy  mieszkańców  oraz  innych podmiotów
działających na obszarze rewitalizowanym.

(307) Powyższe  opracowanie  umożliwi  Miastu  Zdzieszowice  oraz  innym  wskazanym
beneficjentom z wyznaczonych obszarów,  aplikowanie o środki finansowe Unii  Europejskiej  na
realizację zadań, które w Programie zostały ujęte.
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Załącznik  3.  Karty  zgłoszeń  przedsięwzięć  inwestycyjnych  przewidzianych  do
realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice na
lata 2008-2015

Projekt 1.

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia
/tytuł projektu/

Budowa  sali  konferencyjnej  przy  Urzędzie  Miejskim  w
Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta 
ul. Bolesława Chrobrego 34

Stan obecny:
Obecnie  w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach znajduje
się tzw. Sala Narad. Sala dysponuje 50 miejscami, co nie zaspokaja
istniejących potrzeb. Podczas sesji Rady Miejskiej brakuje miejsca dla
gości,  co  w sposób negatywny wpływa na prowadzenie obrad. Na
terenie  Miasta  brakuje  infrastruktury  zapewniającej  odpowiednie
warunki spotkań władz Gminy z mieszkańcami.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne
efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Budowa sali  konferencyjnej  przy Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach” przewiduje się:

1. Budowę sali konferencyjnej, w skład której wejdą:
– Nowoczesna sala konferencyjna na 120 osób,
– Zaplecze,
– Sanitariaty (również dla osób niepełnosprawnych),
– Łącznik pomiędzy obecnym budynkiem Urzędu a nową salą.

Projekt pn. „Budowa sali  konferencyjnej  przy Urzędzie Miejskim w
Zdzieszowicach”  stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta
Zdzieszowice, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości
przestrzeni publicznej” (działanie 1.10., 1.11).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Budowa  sali  konferencyjnej  przy  Urzędzie  Miejskim  w
Zdzieszowicach  wpisuje  się  w  politykę  Gminy  dotyczącą  rozwoju
infrastruktury  społecznej.  Obecne  warunki  lokalowe  Urzędu,  ze
względu  na  niewystarczającą  liczbę  miejsc,  nie  pozwalają  na
swobodne i  efektywne prowadzenie  obrad i  spotkań.  Budowa sali
konferencyjna  umożliwi  organizację  spotkań  szerszego  grona
społeczności  lokalnej,  co  z  pewnością  wpłynie  na rozwój  dialogu i
komunikacji władz Gminy z mieszkańcami. Ponadto komfortowa sala
konferencyjna  spowoduje  poprawę  warunków  pracy  pracowników
Urzędu Miejskiego, szczególnie w działalności  wymagającej  zebrań,
konsultacji  i  pracy  grupowej,  co  przyczyni  się  do  wzrostu
efektywności działań. Rozwój infrastruktury społecznej stanowi także
o  prestiżu  Gminy  oraz  wzmacnia  pozycję  Urzędu  Miejskiego  jako



lokalnego lidera działalności na rzecz społeczności w Zdzieszowicach.
Realizacja  przedsięwzięcia  spowoduje  rozwój  pozytywnego
wizerunku  Gminy  oraz  wzmocni  funkcje  reprezentacyjne  Urzędu.
Dodatkowo  planowana  inwestycja  przyczyni  się  do  zwiększenia
estetyki  wokół Urzędu Miejskiego oraz umożliwi zagospodarowanie
przestrzeni w harmonii z otoczeniem.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2011

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna Koncepcja jest/ dokumentacja 2010

b)Kosztorysy 2010

c)Pozwolenie na budowę 2010

d)Postępowanie OOŚ 2010

e)Studium Wykonalności 2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
1.000.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne - 250.000,00
Środki z funduszy UE – 750.000,00

Projekt 2.

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Budowa mieszkań komunalnych w Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar

rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta 
Osiedle Piastów,

Stan obecny:
W chwili  obecnej  na terenie Gminy Zdzieszowice  istnieje poważny
problem  dotyczący  braku  mieszkań  komunalnych.  W  2007  roku
dokonano zakupu terenów zlokalizowanych na osiedlu Piastów II, na
których  planuje  się  realizacje  inwestycji  z  zakresu  budownictwa
komunalnego. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny te
przeznaczone zostały pod mieszkalnictwo wielorodzinne, wysokie.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Budowa  mieszkań  komunalnych  w
Zdzieszowicach” przewiduje się:

– Budowę  dwóch  wielorodzinnych  bloków  mieszkalnych,
przystosowanych do osób niepełnosprawnych,

– Budowę garaży podziemnych,
– Zagospodarowanie terenów zielonych,
– Budowę obiektów małej architektury.

Projekt  pn.  „Budowa  mieszkań  komunalnych  w  Zdzieszowicach”
stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w
zakresie  1  celu  strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni
publicznej” (działanie 1.8., 1.10. 1.14.).



Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich – 1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Realizacja  projektu  z  zakresu  budownictwa  ma  na  celu  realizację
zadań  własnych  Gminy  polegających  na  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych  społeczności  lokalnej.  Budowa  mieszkań
komunalnych  poprawi  atrakcyjność  Zdzieszowic  jako  miejsca
zamieszkania, pracy i wypoczynku. Projektowane przedsięwzięcie ma
na celu zwiększenie dostępności i podniesienie jakości podstawowej
infrastruktury  społecznej  w  Mieście.  Jednocześnie  uzupełni
niedostatek  w  zakresie  oferowanych  mieszkańcom  lokali
mieszkaniowych,  przez  co zwiększy  jego szanse  rozwojowe. Celem
projektu  jest  tworzenie  zasobów  komunalnych  na  potrzeby
rozwiązywania  problemów  mieszkaniowych  Zdzieszowic  z  jednej
strony,  a  z  drugiej  wyrównywanie  dysproporcji  w  zabudowie
przestrzeni  miejskiej  i  eliminowanie  napięć społecznych.
Projektowane  przedsięwzięcie  przyczyni  się  do  wzrostu
konkurencyjności  Zdzieszowic,  zwiększenia  spójności  społecznej,
gospodarczej  i  przestrzennej  oraz  wyrównania  szans  środowisk
marginalizowanych. Ponadto  projekt  będzie  dostosowany  do
korzystania  przez  osoby  niepełnosprawne  i  będzie  odpowiadał
obowiązującym standardom, co umożliwi stworzenie jak najlepszych
warunków życia dla mieszkańców.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2011

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna -

b)Kosztorysy -

c)Pozwolenie na budowę -

d)Postępowanie OOŚ -

e)Studium Wykonalności -

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 4.000.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne - 600.000,00
Środki z funduszy UE – 3.400.000,00

Projekt 3.

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Modernizacja  budynku  przy  ul.  Filarskiego  27  i  jego  adaptacja  na
mieszkania socjalne

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar

rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta 
 ul. Filarskiego 27

Stan obecny:



Budynek  przy  ul.  Filarskiego  27  został  przejęty  przez  Gminę  od
Zakładów  Koksowniczych.  Wcześniej  zajmowany  był  przez  Wojsko
Polskie  oraz  Ochotniczy  Hufiec  Pracy.  Obecnie  budynek  jest
nieużytkowany. Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny,
bez podpiwniczenia. Składa się z 15 pokoi o różnej powierzchni - od
9,4  m2 do  25,2  m2,  pomieszczeń  gospodarczych,  sanitariatów,
łazienek oraz korytarza.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Filarskiego
27 i jego adaptacja na mieszkania socjalne” przewiduje się:

• Remont budynku,

• Utworzenie 16 mieszkań socjalnych.

Projekt  pn.  „Modernizacja  budynku  przy  ul.  Filarskiego  27  i  jego
adaptacja  na  mieszkania  socjalne”  stanowi  element  procesu
Rewitalizacji  Miasta Zdzieszowice,  w zakresie 1 celu  strategicznego
„Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.14.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Realizacja  projektu z  zakresu  budownictwa  socjalnego  ma  na  celu
realizację  zadań  własnych  Gminy  polegających  na  zaspokajaniu
potrzeb  mieszkaniowych  społeczności  lokalnej.  Budowa  mieszkań
socjalnych  poprawi  atrakcyjność  Zdzieszowic  jako  miejsca
zamieszkania, pracy i wypoczynku. Projektowane przedsięwzięcie ma
na celu zwiększenie dostępności i podniesienie jakości podstawowej
infrastruktury  społecznej  w  Mieście.  Jednocześnie  uzupełni
niedostatek  w  zakresie  oferowanych  mieszkańcom  lokali
mieszkaniowych,  przez  co zwiększy  jego szanse  rozwojowe. Celem
projektu  jest  tworzenie  zasobów  komunalnych  na  potrzeby
rozwiązywania  problemów  mieszkaniowych  Zdzieszowic  z  jednej
strony,  a  z  drugiej  wyrównywanie  dysproporcji  w  zabudowie
przestrzeni  miejskiej  i  eliminowanie  napięć społecznych.
Projektowane  przedsięwzięcie  przyczyni  się  do  wzrostu
konkurencyjności  Zdzieszowic,  zwiększenia  spójności  społecznej,
gospodarczej  i  przestrzennej  oraz  wyrównania  szans  środowisk
marginalizowanych. Ponadto  projekt  będzie  dostosowany  do
korzystania  przez  osoby  niepełnosprawne  i  będzie  odpowiadał
obowiązującym standardom, co umożliwi stworzenie jak najlepszych
warunków życia dla mieszkańców.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ -

e)Studium Wykonalności -

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK



Przewidywany łączny koszt inwestycji 1.000.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 250.000,00
Środki  funduszy UE – 750.000,00

Projekt 4

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Remont budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Filarskiego 19

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta 
ul. Filarskiego 19

Stan obecny:
Budynek  Przychodni  Zdrowia  w  Zdzieszowicach  pozostaje  w
zarządzie  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Zdzieszowicach.  Znajdują  się  w  nim  gabinety  lekarskie  oraz  biura
podmiotów  gospodarczych.  Z  przychodni  korzysta  wielu
mieszkańców  Miasta  i  Gminy,  w  tym  również  osoby
niepełnosprawne.  Przychodnia  jest  budynkiem  trzypiętrowym,
zniszczonym  i  niefunkcjonalnym.  Winda  zewnętrzna  pozwala
niepełnosprawnym  na  łatwiejsze  poruszanie  się  po  obiekcie,
jednakże  sam  rozkład  pomieszczeń  jest  niefunkcjonalny.  Budynek
cechuje niska estetyka i niewłaściwy sposób zagospodarowania.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne
efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Remont budynku Przychodni Zdrowia przy
ul. Filarskiego 19” przewiduje się:

1. Kompleksowy remont wnętrza budynku, w tym:
– Modernizacja sanitariatów,
– Zwiększenie funkcjonalności obiektu,
– Modernizację pomieszczeń,
– Modernizację gabinetów,
– Remont klatek schodowych.

Projekt pn. „Remont budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Filarskiego
19” stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w
zakresie  1  celu  strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni
publicznej” (działanie 1.10., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  przedmiotowego  projektu  jest  podniesienie  standardu
Przychodni  Zdrowia  przy  ul.  Filarskiego  19.  Modernizacja  obiektu
przyczyni się  do poprawy funkcjonalności  oraz ułatwi korzystanie z
infrastruktury społecznej.  Przeprowadzenie wszystkich  niezbędnych
prac  modernizacyjnych  jest  nierozerwalnie  związane  z  poprawą
jakości  życia,  poprawą  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańców
jak  i  przebywających  na  tym terenie  turystów.  Realizacja  projektu
wpłynie  także  korzystnie  na  wyrównanie  szans  środowisk
marginalizowanych  (chorzy,  niepełnosprawni)  oraz  na  jakość  usług
świadczonych  na  potrzeby  lokalnej  społeczności  przez  obiekty



użyteczności  publicznej.  Przedsięwzięcie  przełoży  się  na  poprawę
jakości  życia  osób  korzystających  z  usług  społecznych.  Ponadto
likwidacja barier architektonicznych poprawi dostępność obiektu, dla
osób niepełnosprawnych.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2010

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2010/2011

e)Studium Wykonalności 2010/2011

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 1.000.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 150.000,00
Środki z funduszy UE – 850.000,00

Projekt 5.

Inwestor (beneficjent): Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Ul. Bolesława Chrobrego 18
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Modernizacja budynku wewnątrz oraz odnowa elewacji budynku

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar

rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta 
ul. Bolesława Chrobrego 18

Stan obecny:
Część budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 18, w której mieści się
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny jest jednokondygnacyjna,
podpiwniczona  i  murowana.  Budynek  jest  blaszany,  nieocieplony,
dach płaski. Stolarka okienna drewniana oraz drzwiowa zewnętrzna i
wewnętrzna  wymagają  wymiany  ze  względu  na  zużycie  i
nieszczelność.  Instalacja  elektryczna  oraz  cieplna,  jak  i  wodno  –
kanalizacyjna  wymagają  całkowitej  wymiany,  gdyż  nie  spełniają
funkcji  i  są  przestarzałe.  Podłogi  murowane ze  względu  na aspekt
estetyczny i bezpieczeństwo petentów wymagają modernizacji.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne
efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Modernizacja  budynku  wewnątrz  oraz
odnowa elewacji budynku” przewiduje się:

– Dostosowanie  obiektu  do  obecnych  standardów  jako
placówki użytku publicznego, 

– Remont  blaszanej  i  nieocieplonej  elewacji  zewnętrznej,
docieplenie budynku, wymiana okien,

– Remont  i  przebudowa  na  bardziej  funkcjonalne
pomieszczeń  wewnętrznych  (pomieszczenia  pierwotnie
wybudowano  do  użytkowania  przez  sklepy  –  mięsny/
aptekę),

– Dostosowanie  do  korzystania  z  obiektu  przez  osoby
niepełnosprawne,



– Remont  instalacji  cieplej,  elektrycznej,  wodno  –
kanalizacyjnej.

Projekt pn. „Modernizacja budynku wewnątrz oraz odnowa elewacji
budynku”  stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta
Zdzieszowice, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości
przestrzeni publicznej” (działanie 1.2., 1.10., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  przedmiotowego  projektu  jest  podniesienie  standardu
Ośrodka  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny  przy  ul.  Bolesława
Chrobrego 18 w Zdzieszowicach. Modernizacja obiektu przyczyni się
do poprawy funkcjonalności oraz ułatwi korzystanie z infrastruktury
społecznej.  Przeprowadzenie  wszystkich  niezbędnych  prac
modernizacyjnych  jest  nierozerwalnie  związane  z  poprawą  jakości
życia,  poprawą  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańców  jak  i
przebywających na tym terenie turystów. Realizacja projektu wpłynie
także korzystnie na wyrównanie szans środowisk marginalizowanych
(chorzy,  niepełnosprawni)  oraz  na  jakość  usług  świadczonych  na
potrzeby lokalnej społeczności przez obiekty użyteczności publicznej.
Przedsięwzięcie  przełoży  się  na  poprawę  jakości  życia  osób
korzystających  z  usług  społecznych.  Ponadto  likwidacja  barier
architektonicznych  poprawi  dostępność  obiektu,  dla  osób
niepełnosprawnych.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009-2010

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2010

e)Studium Wykonalności 2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 500.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 75.000,00
Środki z funduszy UE – 425.000,00

Projekt 6.

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Rewitalizacja Placu 1-go Maja w Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar Obszar II: „Osiedle Kaczorownia”



rewitalizacji, ulica, nr domu) Plac 1 Maja

Stan obecny:
Plac  1  Maja  zlokalizowany  jest  w  centralnej  części  Osiedla
Kaczorownia.  Plac  jest  miejscem  spotkań  mieszkańców,  w
szczególności  dzieci,  które  stanowią  najliczniejszą  grupę  osób
korzystających z Placu.  Teren Placu 1 Maja  cechuje niska estetyka
przestrzeni  oraz  zdegradowanie.  Tereny  zielone  w  obrębie  Placu
wymagają  uporządkowania,  infrastruktura  drogowa  wymaga
gruntownego  remontu.  Ponadto  niewystarczająca  jest  także
infrastruktura parkingowa.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne
efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Rewitalizacja  Placu  1-go  Maja  w
Zdzieszowicach” przewiduje się:

- Podniesienie atrakcyjności Placu 1 Maja,
- Remont dróg wokół Placu
- Stworzenie infrastruktury parkingowej,
- Zmianę organizacji ruchu na Placu,
- Budowę chodników,
- Zagospodarowanie placu zabaw wraz z małą

architekturą.

Projekt  pn.  „Rewitalizacja  Placu  1-go  Maja  w  Zdzieszowicach”
stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w
zakresie  1  celu  strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni
publicznej” (działanie 1.1., 1.4.,1.7.,1.12.) oraz 3 celu strategicznego
„Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości
komunikacyjnych w Mieście” (działanie 3.2.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -0,6 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  przedmiotowego  projektu  jest  podniesienie  atrakcyjności
Placu  1  Maja  oraz  poprawa  jego  wizerunku  nie  tylko  wśród
mieszkańców  Zdzieszowic,  ale  również  w  opinii  odwiedzających.
Nowa  koncepcja  pozwoli  ożywić  Plac  oraz  spowoduje  wzrost
integracji  społecznej  na  poziomie  lokalnym.  Kompleksowe
zagospodarowanie  terenu,  w  tym  przebudowa  oraz  modernizacja
ulic zasadniczo wpłynie na poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego
oraz jakość, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Miasta, w tym osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz turystów. Jednocześnie
wzmocni  potencjał  turystyczny  Miasta.  Utworzenie  miejsc
odpoczynku  na  świeżym  powietrzu  oraz  placów  zabaw  podniesie
aktywność ruchową dzieci i młodzieży oraz wpłynie korzystnie na ich
stan  zdrowia. Wspólna  zabawa  z  rówieśnikami  na  placu
wyposażonym w atrakcyjne sprzęty sprawia dzieciom wiele radości
oraz  w sposób  istotny przyczynia się do rozwoju fizycznego i  uczy
współżycia w grupie.  Ma to szczególne znaczenie współcześnie, gdy
coraz więcej czasu spędza się w pomieszczeniach, przed telewizorem
i  komputerem,  co  w  rezultacie  wpływa  na  spadek  poziomu
aktywności  ruchowej.  Z  tego  względu,  ważne  jest  wspieranie
aktywności  fizycznej  dzieci  i  młodzieży  oraz  motywowanie  ich  do
osiągania  coraz  wyższych  poziomów  aktywności  ruchowej.
Renowacja placów zabaw stworzy miejsce wypoczynku dla matek i
ojców z dziećmi, podnosząc poziom bezpieczeństwa przebywania w



miejskiej  przestrzeni  publicznej,  oddalonej  w  odpowiedniej
odległości  od  ruchu  ulicznego. Ponadto  celem  projektów  jest
rozwiązanie problemu braku miejsc postojowych na przedmiotowym
obszarze.  Skutkami  zwiększenie  ilości  miejsc  parkingowych  będzie
likwidacja  dzikich  miejsc  postojowych,  eliminacja  zanieczyszczeń
gleby a także obniżenie hałasu komunikacyjnego.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -
mm.rrrr)

2011

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 1.000.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 250.000,00
Środki z funduszy – 750.000,00

Projekt 7.

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Zagospodarowanie  terenu przewozu promowego przez  rzekę Odrę
ze Zdzieszowic do Mechnic

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar III: „Tereny nad Odrą”
ul Solownia, teren przeprawy promowej przez rzekę Odrę

Stan obecny:
Dzielnica  Zdzieszowice  -  Solownia  jest  najstarszą  dzielnicą
Zdzieszowic. Powstała ona nad rzeką Odrą i przez cały czas rozwoju
Miasta  jest  z  nią  powiązana.  W  rejonie  przewozu  promowego
odbywają  się  zabawy  ludowe  nad  Odrą. Przystań  promowa
zlokalizowana  jest  na  prawym  brzegu  rzeki  Odry,  na  terenach
zabudowy  zagrodowej.  Zabudowa  ta  jest  położona  na  wysokim
brzegu  Odry  (ponad  6  m  ponad  średni  poziom  rzeki).  Przeprawa
promowa  przez  Odrę  jest  jedynym  czynnym  promem  o  napędzie
ręcznym  w  Europie. Aktualnie  tereny  nad  Odrą  cechuje
zdegradowanie i brak zagospodarowania.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Zagospodarowanie  terenu  przewozu
promowego  przez  rzekę  Odrę  ze  Zdzieszowic  do  Mechnic”
przewiduje się:

Uporządkowanie  i  zagospodarowanie  terenu  przystani
promowej w Zdzieszowicach, w tym:

- Uporządkowanie  ruchu  pieszego  (chodniki,  deptak,
promenada),

- Lokalizacje przystanku autobusowego,

- Umocnienie  istniejących  skarp  z  zagospodarowaniem
ich na potrzeby mini amfiteatru z rozległym widokiem
na rzekę Odrę i przeprawę promową,



- Adaptacje  istniejącego  budynku  na  zaplecze
pracowników przewozu oraz WC ogólnodostępne,

- Budowę kręgu tanecznego,

- Rozmieszczenie  ławek  parkowych  i  koszy  na  śmieci
(mała architektura),

- Wydzielenie  terenu  na  parking  na  kilka  miejsc
postojowych,

- Wydzielenie terenu na handel obwoźny.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przewozu promowego przez
rzekę  Odrę  ze  Zdzieszowic  do Mechnic”  stanowi  element  procesu
Rewitalizacji  Miasta Zdzieszowice,  w zakresie 1 celu  strategicznego
„Podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznej”  (działanie
1.1.,1.3.,1.4.,1.7.), 2 celu strategicznego „Rozwój turystyki i rekreacji,
w  oparciu  o  zasoby  dziedzictwa  przyrodniczego  i  kulturowego
Miasta”  (działanie  2.5.)  oraz  3  celu  strategicznego  „Zwiększenie
bezpieczeństwa  mieszkańców  oraz  poprawa  możliwości
komunikacyjnych w Mieście” (działanie 3.2., 3.4.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -0,1 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem przedmiotowego projektu jest wzrost atrakcyjności najstarszej
części  Zdzieszowic,  poprzez  nadanie  obszarowi  nowych  funkcji
rekreacyjno  –  kulturowych.  Kompleksowe  zagospodarowanie
otoczenia przeprawy promowej, będącej jedynym czynnym promem
o napędzie ręcznym w Europie, wpłynie na atrakcyjność turystyczną i
rekreacyjną  Miasta.  Realizacja  projektu  pozwoli  ponadto  na
organizację  imprez  kulturalnych  związanych  z  tematyką  ludową.
Przedmiotowy  projekt  wpłynie  na  zmniejszenie  dysproporcji  w
estetyce  otoczenia  na  obszarze  objętym  działaniami
rewitalizacyjnymi.  Głównym  celem  realizacji  projektu  jest  pełne
wykorzystanie  atrakcyjnych  warunków  rozwojowych  terenu  nad
Odrą,  dotychczas  nie  zainwestowanego  i  nie  zintegrowanego  z
Miastem.  Tego  rodzaju  działania  służyć  będą  podniesieniu
atrakcyjności  rekreacyjnej  Zdzieszowic  oraz  poprawie  układu
przestrzenno  –  funkcjonalnego. Projekt  wychodzi  naprzeciw
oczekiwaniom  mieszkańców  i  stwarza  warunki  do  wzrostu  ilości
zagospodarowanych  terenów  zielonych  oraz  miejsc  rekreacji  i
wypoczynku  dla  wszystkich  grup  wiekowych.  W  wyniku  realizacji
projektu  wzrośnie  poziom  bezpieczeństwa  osób  z  niego
korzystających.  Powstanie  wkomponowany  w  układ  architektury
miejskiej teren wypoczynku, spotkań i rekreacji mieszkańców Miasta,
w  tym  osób  starszych,  chorych  oraz  niepełnosprawnych.
Jednocześnie  projekt  wpłynie  pozytywnie  na  poprawę  estetyki
Miasta i funkcjonalność przestrzeni miejskiej.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2012

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna 2009-2010



b)Kosztorysy 2009-2010

c)Pozwolenie na budowę 2009-2010

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
2.000.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne – 300.000,00
Środki z funduszy – 1.700.000,00

Projekt 8

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta 
Park Miejski w Zdzieszowicach

Stan obecny:
Park  Miejski  usytuowany  jest  na  skraju  „Lasku  Miejskiego”  w
bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Korfantego i Orzeszkowej. Na terenie
Parku odbywają się liczne imprez kulturalne i rekreacyjne. Obecnie
mimo  sukcesywnych  remontów,  miejsce  to  jest  zdegradowane  i
nieuporządkowane.  Cały  teren  Parku  wymaga  przeprowadzenia
kompleksowego remontu zarówno alej  parkowych jak i  amfiteatru
miejskiego, placów zabaw i boisk sportowych.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne
efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Zagospodarowanie  Parku  Miejskiego  w
Zdzieszowicach” przewiduje się:

– Uporządkowanie  ruchu  pieszego  (chodniki,  aleje  wraz  z
miasteczkiem ruchu drogowego),

– Remont  amfiteatru  miejskiego  wraz  z  budową  budynku
socjalnego (w skład,  którego wejdą garderoby, sanitariaty,
prysznice itp.), 

– Modernizacja boisk sportowych,
– Budowa małej architektury,
– Modernizację kręgu tanecznego,
– Regulację i odbudowę potoku „Anka” przepływającego przez

Park Miejski,
– Wydzielenie terenu na parking na kilka miejsc postojowych,
– Wydzielenie terenu na handel obwoźny.

Projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Zdzieszowicach”
stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w
zakresie  1  celu  strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni
publicznej” (działanie 1.1.,  1.4.,1.7.),  2 celu strategicznego „Rozwój
turystyki i rekreacji, w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego Miasta” (działanie 2.1., 2.5.) oraz 3 celu strategicznego
„Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości
komunikacyjnych w Mieście” (działanie 3.2., 3.4.).



Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  przedmiotowego  projektu  jest  podwyższenie  atrakcyjności
Parku  Miejskiego  w  Zdzieszowicach  jako  miejsca  rekreacji  i
wypoczynku  mieszkańców  Zdzieszowic.  Wraz  z  realizacją  projektu
poprawi  się  funkcjonalność  oraz  estetyka  przestrzeni  publicznej
Obszaru  I  –  „Strefa  mieszkalna  w  południowej  części  Miasta”.
Kompleksowe zagospodarowanie terenu, polegające na rekultywacji
zieleni miejskiej wraz z budową oraz modernizacją ulic, chodników,
obiektów  sportowych,  będzie  miało  zasadnicze  znaczenie  dla
bezpieczeństwa  komunikacyjnego  oraz  wypoczynku  i  rekreacji
mieszkańców  Miasta.  Rekultywacja  terenu  parku  ma  na  celu
zwiększenie  walorów  funkcjonalno  –  użytkowych  i  wizualnych
terenu,  poprzez  urozmaicenie  i  uatrakcyjnienie  miejsc  oraz
stworzenie  dogodnych  warunków  dla  wypoczynku  i  rekreacji.
Przedmiotowy projekt rekultywacji  parku ma na celu przywrócenie
jego  wartości  użytkowych  i  przyrodniczych,  zdegradowanych  w
wyniku  zaniechania  inwestycji.  Ponadto  kompleksowe
zagospodarowanie  terenu  na  przestrzeń  parku  stworzy  możliwość
aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  w  tym  rozwój  turystyki
rowerowej, która spełnia wymogi nowoczesnej rekreacji fizycznej dla
całej  rodziny.  Jazda  na  rowerze  jest  jednym  z  najbardziej
uniwersalnych  sportów,  który  można  uprawiać  w  każdym  wieku.
Najważniejsze jednak jest to, że systematyczna i wytrwała jazda na
rowerze ma ogromny wpływ na zdrowie naszego organizmu.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2012

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna -

b)Kosztorysy -

c)Pozwolenie na budowę -

d)Postępowanie OOŚ -

e)Studium Wykonalności -

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 2.000.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 300.000,00
Środki z funduszy UE – 1.700.000,00

Projekt 9

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum im.



/tytuł projektu/ Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta
 ul. Nowa 3

Stan obecny:
Publiczne  Gimnazjum  im.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego posiada
kompleks  sportowy  w  skład,  którego  wchodzą:  boisko  do  piłki
nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, bieżnia, rzutnia do pchnięcia
kulą, skocznia w dal, sala gimnastyczna, siłownia i basen. Kompleks, z
którego korzystają mieszkańcy całej Gminy, położony jest na osiedlu
„Kościuszki-Korfantego”.  Kompleks  przez  ostatnie  dwa  lata  został
rozbudowywany  o  nowe  boiska  sportowe.  Brak  kompleksowych
rozwiązań  na  zagospodarowanie  wolnej  przestrzeni  skłania  do
podjęcia starań o rozbudowę bazy sportowej i dostosowanie jej do
potrzeb mieszkańców oraz osób niepełnosprawnych.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn. „Rozbudowa  kompleksu  sportowego  przy
Publicznym  Gimnazjum  im.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  w
Zdzieszowicach” przewiduje się:

– Wykonanie  boiska  do  koszykówki,  siatkówki,  tenisa
stołowego, placu zabaw, ławki i kosze,

– Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego,
– Wykonanie parkingu – wymiana zapadniętych i popękanych

płyt betonowych wraz z odpływem wód deszczowych,
– Wykonanie  drogi  dojazdowej  wraz  z  ciągami  pieszymi,

wymiana popękanych i zapadniętych płyt betonowych,
– Przebudowę  wejścia  głównego  na  basen  wraz  z

zamontowaniem windy dla osób niepełnosprawnych,
– Dostosowanie  pomieszczeń  kompleksu  sportowego  w

szczególności węzłów sanitarnych do obecnych standardów
i  korzystania przez osoby niepełnosprawne,

– Dostosowanie  pomieszczeń  siłowni  do  obecnych
standardów.

Projekt  pn.  „Rozbudowa  kompleksu  sportowego  przy  Publicznym
Gimnazjum  im.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  w  Zdzieszowicach”
stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w
zakresie  1  celu  strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni
publicznej” (działanie 1.2., 1.4.,1.10.), 2 celu strategicznego „Rozwój
turystyki i rekreacji, w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego  Miasta”  (działanie  2.3.)  oraz  4  celu  strategicznego
„Integracja  mieszkańców,  zapobieganie  i  przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.” (działanie 4.4.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  rozbudowa  kompleksu  sportowego  przy
Publicznym  Gimnazjum  im.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  w
Zdzieszowicach”.  Wykonanie  prac  modernizacyjnych,  w  tym:
wykonanie boisk, wykonanie oświetlenia, wykonanie parkingu, drogi
dojazdowej, wejścia głównego wpłynie poprawę estetyki przestrzeni
obszaru rewitalizowanego. Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej
pozwoli  przywrócić  dawną  użyteczność  infrastruktury  edukacyjnej.



Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na jakość usług świadczonych
na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  w  zakresie  infrastruktury
edukacyjnej  i  sportowej.  Zwiększy  bezpieczeństwo  uczniów i  osób
przebywających w pobliżu budynków oraz funkcjonalność obiektów
na  potrzeby  edukacji.  Lepszy  komfort  pracy  i  nauki  powinny
skutkować wyższą skutecznością  edukacji.  Celem realizacji projektu
jest  ponadto  dostosowanie  infrastruktury  edukacyjnej  do  potrzeb
osób  niepełnosprawnych,  poprzez  likwidację  barier
architektonicznych.  Kompleksowe  odnowienie  budynków  wpłynie
korzystnie  na estetykę  przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym  zwiększy
standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009-2011

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji 2009-2010

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 2.250.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne – 337.500,00
Środki z funduszy – 1.92.500,00

Projekt 10

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Termomodernizacja  budynku  Publicznego  Gimnazjum  im.  Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta
 ul. Nowa 3

Stan obecny:
Budynek  Publicznego  Gimnazjum  im.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego
znajduje  się  na  osiedlu  „Kościuszki  –  Korfantego”.  Budynek
zbudowany  jest  z  siedmiu  segmentów.  Jest  podpiwniczony,
murowany, konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym.
Dach prosty, kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona w
bardzo  dobrym stanie.  Stolarka okienna w segmencie  basenowym
wymaga  wymiany.  Elewacja  budynku  odbiega  estetyką  od
pozostałych budynków znajdujących się na osiedlu. Ponadto budynek
nie  jest  ocieplony,  co  powoduje  duże  straty  ciepła.  W  piwnicach
budynku występuje wilgoć, co sprzyja rozwojowi bakterii grzybowych
i wpływa na zdrowie osób przebywających w budynku.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach  projektu pn.  „Termomodernizacja  budynku Publicznego
Gimnazjum  im.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  w  Zdzieszowicach”
przewiduje:



– Wykonanie audytu energetycznego,
– Wykonanie elewacji budynku,
– Wymianę zapadniętych i popękanych płyt betonowych wraz

z odpływem wód deszczowych,
– Wykonanie podcinki murów od strony głównego wejścia do

budynku w celu pozbycia się wilgoci w piwnicach, 
– Wymiana stolarki okiennej na basenie,
– Wykonanie ogrodzenia od strony ulicy Nowej.

Projekt  pn.  „Termomodernizacja  budynku  Publicznego  Gimnazjum
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach” stanowi element
procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w  zakresie  1  celu
strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznej”
(działanie  1.2.,  1.4.,1.11.)  oraz  2  celu  strategicznego  „Rozwój
turystyki i rekreacji, w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego Miasta” (działanie 2.3.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Celem  projektu  jest  wykonanie  prac  modernizacyjnych  oraz
termomodernizacyjnych, w tym: odnowa elewacji, wymiana stolarki
okiennej. Wiążą się one ze zmianą wizerunku budynków, co wpłynie
na  poprawę  estetyki  przestrzeni  obszaru  rewitalizowanego.  Prace
modernizacyjno  –  remontowe  pozwolą  przywrócić  dawną
użyteczność  infrastruktury  edukacyjnej.  Ponadto  realizacja
przedsięwzięć zmniejszy ubytki energii  cieplnej do powietrza a tym
samym znacznie ograniczy emisję zanieczyszczeń i pozwoli na dalsze
gromadzenie  funduszy  na  sukcesywne  odnawianie  wizerunku  i
estetyki  budynków.  Dodatkowo  realizacja  projektów  wpłynie  na
jakość  usług  świadczonych  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  w
zakresie  infrastruktury  edukacyjnej  i  sportowej.  Zwiększy
bezpieczeństwo uczniów i osób przebywających w pobliżu budynków
oraz funkcjonalność obiektów na potrzeby edukacji. Lepszy komfort
pracy  i  nauki  powinny  skutkować  wyższą  skutecznością  edukacji.
Celem realizacji  projektu jest  ponadto dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację
barier  architektonicznych.  Kompleksowe  odnowienie  budynków
wpłynie  korzystnie  na  estetykę  przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym
zwiększy standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2010-2014

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna 2009-2010

b)Kosztorysy 2009-2010

c)Pozwolenie na budowę 2009-2010

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji 2009-2010



Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
2.450.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne – 367.500,00
Środki z funduszy UE – 2.082.500,00

Projekt 11

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Adaptacja i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr
1 w Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta
 ul. Chrobrego 36, 47 – 330 Zdzieszowice

Stan obecny:
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach został
wybudowany  w  1929  roku.  Jest  to  budynek  dwukondygnacyjny,
podpiwniczony,  murowany  z  cegły,  ze  stropami  drewnianymi.
Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie.  Budynek przykryty jest
dachem  czterospadowym  o  konstrukcji  drewnianej  w  systemie
więźby  trójwieszakowej  w  dwóch  kondygnacjach.  Budynek
wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o.
W  piwnicach  w  obrębie  szatni  i  wc  posadzki  cementowe,  zostały
opłytkowane,  w  pozostałych  pomieszczeniach  występuje  podkład
cementowy.  W  związku  z  pojawianiem  się  okresowych  podtopień
toalet  oraz  słabej  wentylacji  pomieszczeń  i  z  uwagi  na  mało
przejrzysty  układ  funkcjonalny,  konieczne  jest  przeprowadzenie
modernizacji.  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr  1  jest  objęta
monitoringiem  elektronicznym  podłączonym  do  Stacji
Monitorowania Alarmów. Nie istnieje monitoring wizyjny obejmujący
budynek i przyległy kompleks boisk sportowych.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Adaptacja i przebudowa budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach” przewiduje:

– Zaadoptowanie głównego poddasza budynku szkoły na sale
do zajęć pozalekcyjnych i pomieszczenia gospodarcze,

– Przebudowę pomieszczeń piwnicznych, sanitariatów i szatni,
– Rozszerzenie  monitoringu  elektronicznego  o  monitoring

wizyjny (kamery w budynku i na zewnątrz).

Projekt  pn.  „Adaptacja  i  przebudowa  budynku  Publicznej  Szkoły
Podstawowej  nr  1  w  Zdzieszowicach”  stanowi  element  procesu
Rewitalizacji  Miasta Zdzieszowice,  w zakresie 1 celu  strategicznego
„Podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznej”  (działanie  1.2.,
1.4.,1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,



Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  wykonanie  prac  modernizacyjnych  w  tym:
zaadoptowanie  poddasza,  przebudowę  pomieszczeń  piwnicznych
oraz  monitoring  wizyjny.  Wiążą  się  one  ze  zmianą  wizerunku
budynków,  co  wpłynie  na  poprawę  estetyki  przestrzeni  obszaru
rewitalizowanego.  Prace  modernizacyjno  –  remontowe  pozwolą
przywrócić  dawną  użyteczność  infrastruktury  edukacyjnej.
Dodatkowo  realizacja  projektów  wpłynie  na  jakość  usług
świadczonych  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  w  zakresie
infrastruktury  edukacyjnej  i  sportowej.  Zwiększy  bezpieczeństwo
uczniów  i  osób  przebywających  w  pobliżu  budynków  oraz
funkcjonalność obiektów na potrzeby edukacji. Lepszy komfort pracy
i  nauki  powinny  skutkować  wyższą  skutecznością  edukacji.  Celem
realizacji  projektu jest ponadto zaadoptowanie głównego poddasza
budynku  szkoły  na  sale  do  zajęć  pozalekcyjnych  i  pomieszczenia
gospodarcze.  Kompleksowe  odnowienie  budynków  wpłynie
korzystnie  na estetykę  przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym  zwiększy
standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2008 -2010

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
382.600,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne – 57.300,00
Środki z funduszy UE – 325.300,00

Projekt 12

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Wykonanie  remontu  boisk  sportowych  oraz  zagospodarowanie
terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar II: „Osiedle Kaczorownia” Plac 1 Maja 1

Stan obecny:
Boiska  sportowe  znajdują  się  w  pobliżu  Publicznej  Szkoły
Podstawowej  nr  2, na  Osiedlu  „Kaczorownia”.  Nawierzchnia  boisk
sportowych,  zniszczona  w  wyniku  budowy  sali  gimnastycznej,



wymaga  renowacji.  Aktualnie  boiska  nie  są  wykorzystywane  dla
potrzeb  społeczności  lokalnej.  Teren  boisk  nie  jest  ogrodzony.
Wymiany wymaga także brama wyjazdowa. W pobliżu szkoły i boisk
sportowych znajduje się ciekawy pagórkowaty krajobraz, na terenie
którego należy utworzyć „ścieżkę zdrowia”.   

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Wykonanie remontu boisk sportowych oraz
zagospodarowanie terenu przy Państwowej Szkole Podstawowej nr
2” przewiduje:

– Budowę boiska do piłki ręcznej,
– Budowę boiska do koszykówki i siatkówki,
– Budowę boiska do siatkówki plażowej,
– Budowę bieżni okólnej na 200 m i prostej na 60 m z

zeskokiem w dal,
– Budowę boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa

ziemnego /wewnątrz bieżni okólnej/,
– Budowę placu zabaw z zestawem zabawowym dla dzieci 7-

15 lat,
– Budowę ścieżka zdrowia,
– Ogrodzenie całego terenu szkoły,
– Zakup sprzętu sportowego,
– Budowę ciągów komunikacyjnych  i  małej architektury.

Projekt  pn.  „Wykonanie  remontu  boisk  sportowych  oraz
zagospodarowanie terenu przy Państwowej Szkole Podstawowej nr
2”  stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w
zakresie  1  celu  strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni
publicznej”  (działanie  1.4.)  oraz  2  celu  strategicznego  „Rozwój
turystyki i rekreacji, w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego Miasta” (działanie 2.3., 2.5., 2.6.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -0,6 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  remont  boisk  sportowych  oraz
zagospodarowanie terenu przy Państwowej Szkole Podstawowej nr
2. Rozbudowa  bazy  sportowo  –  rekreacyjnej  pozwoli  przywrócić
dawną  użyteczność  infrastruktury  edukacyjne,  wpłynie  na  jakość
usług  świadczonych  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  w  zakresie
infrastruktury  edukacyjnej  i  sportowej.  Zwiększy  bezpieczeństwo
uczniów  i  osób  przebywających  w  pobliżu  budynków  oraz
funkcjonalność obiektów na potrzeby edukacji. Lepszy komfort pracy
i  nauki  powinny  skutkować  wyższą  skutecznością  edukacji.
Kompleksowe odnowienie budynków wpłynie korzystnie na estetykę
przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym  zwiększy  standard  życia
mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK



c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 2.500.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 375.000,00
Środki z funduszy UE – 2.125.000,00

Projekt 13

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Wykonanie  remontów  w  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w
Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar II: „Osiedle Kaczorownia” Plac 1 Maja 1

Stan obecny:
Budynek  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 jest 3-kondygnacyjny,
podpiwniczony, z poddaszem użytkowym w części ogrzewanym, z 2
klatkami  schodowymi,  kryty  dachem  dwuspadowym  o  konstrukcji
drewnianej  z  poszyciem  ceramicznym.  Ściany  zewnętrzne  są
obustronnie otynkowane na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły
ceramicznej.  Budynek wykonany w technologii  tradycyjnej;  stropy:
ceramiczne,  nad  poddaszem  drewniane.  Na  parterze  budynku
zlokalizowane są  pomieszczenia  lekcyjne i  WC.  W obrębie  I  piętra
poza  pomieszczeniami  lekcyjnymi  usytuowane  są  pomieszczenia
administracyjne  i  WC.  Na  II  piętrze  usytuowane  są  pomieszczenia
lekcyjne  i  szkolna biblioteka  i  świetlica.  Budynek  szkoły  połączony
jest  łącznikiem komunikacyjnym z nowo wybudowaną  w ubiegłym
roku  salą  gimnastyczną  wyposażoną  w  pełne  zaplecze  sanitarno-
higieniczne.  W  obrębie  obiektu  stolarka  wewnętrzna  na  I  i  II
kondygnacji  wskazuje  na  ogromne  zużycie,  zaś  posadzki  na
korytarzach  i  schodach  uzupełniane  są  zaprawa  betonową.  W
budynku  szkoły  znajduje  się  oświetlenie  w  oprawach  o  wysokim
stopniu  wyeksploatowania.  Budynek  nie  posiada  kanalizacji
deszczowej,  co  powoduje  wylewanie  wody  na  teren  przed
budynkiem szkoły oraz zalewanie boiska szkolnego. Woda deszczowa
stanowi również zagrożenie dla ścian istniejącego budynku. Budynek
szkoły,  poza  nowo  wybudowaną  salą  gimnastyczną,  nie  jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istniejący  podjazd dla
osób  poruszających  się  na  wózkach,  usytuowany  w  łączniku
komunikacyjnym  umożliwia  jedynie  dostęp  do  sali  gimnastycznej.
Świetlica  szkolna  znajduje  się  w  dwóch  pomieszczeniach  o
powierzchni  46,86 m²,  przez co nie spełnia wymogów dotyczących
zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Wykonanie remontów w Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach” przewiduje:

– Pełniejsze wykorzystanie istniejącej powierzchni istniejącego
budynku,

– Modernizację pomieszczeń na świetlicę szkolną,



– Wymianę oświetlenia,
– Wymianę 40 szt. drzwi,
– Remont posadzek na korytarzach szkolnych,
– Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
– Remont kanalizacji deszczowej,
– Malowanie łączników, korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych,
– Wykonywanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic i docieplenie

elewacji budynku szkoły, w tym:

• Modernizację instalacji c.o.,

• Ocieplenie  ścian  wewnętrznych  o  gr.  12  i  25   cm  na
poddaszu (nieogrzewane pomieszczenie),

• Ocieplenie stropu poddasza użytkowego (nad I p.),

• Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego (nad II p.),

• Ocieplenie ścian wewnętrznych o gr. 38 cm na poddaszu
nieogrzewanym,

• Wymianę drzwi zewnętrznych,

• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

• Wymianę starych okien zewnętrznych,

• Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej piwnic,

• Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie piwnic.

Projekt pn. „Wykonanie remontów w Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr  2  w  Zdzieszowicach”  stanowi  element  procesu  Rewitalizacji
Miasta Zdzieszowice, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie
jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.2, 1.4., 1.10., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -0,6 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  wykonanie  prac  modernizacyjnych  oraz
termomodernizacyjnych,  w  tym:  wymiana  oświetlenia,   wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian. Wiążą się one ze
zmianą  wizerunku  budynków,  co  wpłynie  na  poprawę  estetyki
przestrzeni  obszaru  rewitalizowanego.  Prace  modernizacyjno  –
remontowe  pozwolą  przywrócić  dawną  użyteczność  infrastruktury
edukacyjnej.  Ponadto  realizacja  przedsięwzięć  zmniejszy  ubytki
energii cieplnej do powietrza a tym samym znacznie ograniczy emisję
zanieczyszczeń  i  pozwoli  na  dalsze  gromadzenie  funduszy  na
sukcesywne odnawianie wizerunku i estetyki budynków. Dodatkowo
realizacja  projektów  wpłynie  na  jakość  usług  świadczonych  na
potrzeby lokalnej społeczności, w zakresie infrastruktury edukacyjnej
i  sportowej.  Zwiększy  bezpieczeństwo  uczniów  i  osób
przebywających w pobliżu budynków oraz funkcjonalność obiektów
na  potrzeby  edukacji.  Lepszy  komfort  pracy  i  nauki  powinny
skutkować wyższą skutecznością edukacji. Kompleksowe odnowienie
budynku wpłynie korzystnie na estetykę  przestrzeni  Miasta,  a  tym
samym  zwiększy  standard  życia  mieszkańców  oraz  atrakcyjność
Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania



a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 861.118,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne -129.168,00
Środki z funduszy UE – 731.950,00

Projekt 14

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Modernizacja  budynku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  3  w
Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta 
ul. Nowa 3

Stan obecny:
Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr  3  mieści  się  w  budynku
czteropiętrowym.  Węzeł  sanitarny  szkoły  jest  w  złym  stanie
technicznym,  nieszczelne  rury  powodują  wydzielanie  się  przykrych
zapachów oraz wyciekanie wody. Wewnątrz budynku szkoły nie ma
windy,  co  utrudnienia  przemieszczanie  się  uczniów
niepełnosprawnych.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Modernizacja  budynku  Publicznej  Szkoły
Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach” przewiduje:

– Wymianę węzła  sanitarnego  w pięciu  pomieszczeniach  na
nowoczesne zgodne z wymogami sanitarnymi,

– Wymianę rur wodnokanalizacyjnych, 
– Opłytkowanie pomieszczeń,
– Wyposażenie  obiektu  w  armaturę  łazienkową  z

dostosowaniem ich do potrzeb niepełnosprawnych, 
– Instalację windy wewnętrznej w budynku od poziomu -1 do

drugiego piętra.
Projekt pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Zdzieszowicach” stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta
Zdzieszowice, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości
przestrzeni publicznej” (działanie 1.2, 1.4., 1.10., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  wykonanie  prac  modernizacyjnych  w  tym:
wymianę  węzła  sanitarnego,  wymianę  rur  wodnokanalizacyjnych,
opłytkowanie  pomieszczeń,  wyposażenie  obiektu  w  armaturę
łazienkową z dostosowaniem ich do potrzeb niepełnosprawnych oraz
instalację windy wewnętrznej w budynku od poziomu -1 do drugiego



piętra. Wiążą się one ze zmianą wizerunku budynków, co wpłynie na
poprawę  estetyki  przestrzeni  obszaru  rewitalizowanego.  Prace
modernizacyjno  –  remontowe  pozwolą  przywrócić  dawną
użyteczność  infrastruktury  edukacyjnej.  Dodatkowo  realizacja
projektów  wpłynie  na  jakość  usług  świadczonych  na  potrzeby
lokalnej  społeczności,  w  zakresie  infrastruktury  edukacyjnej  i
sportowej. Zwiększy bezpieczeństwo uczniów i osób przebywających
w  pobliżu  budynków  oraz  funkcjonalność  obiektów  na  potrzeby
edukacji.  Lepszy  komfort  pracy i  nauki  powinny skutkować wyższą
skutecznością  edukacji.  Celem  realizacji  projektów  jest  ponadto
dostosowanie  infrastruktury  edukacyjnej  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych,  poprzez  likwidację  barier  architektonicznych.
Kompleksowe odnowienie budynków wpłynie korzystnie na estetykę
przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym  zwiększy  standard  życia
mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009-2011

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna 2009-2011

b)Kosztorysy 2009-2011

c)Pozwolenie na budowę 2009-2011

d)Postępowanie OOŚ 2009-2011

e)Studium Wykonalności 2009-2011

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
350.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne – 52.500,00
Środki z funduszy UE – 297.500,00

Projekt 15

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Remont  i  przebudowa  budynku  Publicznego  Przedszkola  Nr  2  w
Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar rewitalizacji,
ulica, nr domu)

Obszar II: „Osiedle Kaczorownia” Plac 1 Maja 11

Stan obecny:
Publiczne  Przedszkole  Nr  2  mieści  się  w  budynku  komunalnym
zaadoptowanym  na  potrzeby  edukacyjne.  Jest  to  budynek
dwukondygnacyjny,  w  zabudowie  plombowej,  podpiwniczony  o
ścianach murowanych, ze stropami drewnianymi (z wyjątkiem: strop
piwnicy  jest  murowany,  łukowy).  Dach  dwuspadowy  o  konstrukcji
drewnianej,  pokryty  dachówką  –  karpiówką  ułożoną  w  koronkę,
wymaga wymiany. W budynku znajduje się poddasze, które wymaga
gruntowego remontu.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Remont i przebudowa budynku Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach” przewiduje:

– Wymianę istniejącego pokrycia dachowego oraz konstrukcji



dachu,
– Wzmocnienie stropu między poddaszem a piętrem,
– Adaptację  poddasza  na  pomieszczenia  przedszkolne

(magazyny, łazienka i szatnia dla pracowników),
– Remont  kuchni  i  zmywalni,  które  nie  spełniają  obecnych

standardów,
– Remont  łazienek  wraz  z  wymianą  rur  kanalizacyjnych  i

wodnych, 
– Remont wraz przebudową klatki schodowej (dostosowanie

jej do przepisów p.poż oraz wymiana instalacji elektrycznej
wraz z tablicą rozdzielczą).

Projekt pn. „Remont i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola
Nr  2  w  Zdzieszowicach”  stanowi  element  procesu  Rewitalizacji
Miasta Zdzieszowice, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie
jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.2, 1.4., 1.10., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -,0,6 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  wykonanie  prac  modernizacyjnych  w  tym:
odnowa elewacji, remont dachu, remont łazienek oraz remont klatki
schodowej.  Wiążą  się  one  ze  zmianą  wizerunku  budynków,  co
wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni obszaru rewitalizowanego.
Prace  modernizacyjno  –  remontowe  pozwolą  przywrócić  dawną
użyteczność  infrastruktury  edukacyjnej.  Ponadto  realizacja
przedsięwzięć zmniejszy ubytki energii  cieplnej do powietrza a tym
samym znacznie ograniczy emisję zanieczyszczeń i pozwoli na dalsze
gromadzenie  funduszy  na  sukcesywne  odnawianie  wizerunku  i
estetyki  budynków.  Dodatkowo  realizacja  projektów  wpłynie  na
jakość  usług  świadczonych  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  w
zakresie  infrastruktury  edukacyjnej.  Zwiększy  bezpieczeństwo
uczniów  i  osób  przebywających  w  pobliżu  budynków  oraz
funkcjonalność obiektów na potrzeby edukacji. Lepszy komfort pracy
i  nauki  powinny  skutkować  wyższą  skutecznością  edukacji.
Kompleksowe odnowienie budynku wpłynie korzystnie na estetykę
przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym  zwiększy  standard  życia
mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2010-2012

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK



Przewidywany łączny koszt inwestycji
921.362,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne – 138.204,00
Środki z funduszy – 783.159,00

Projekt 16

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Modernizacja i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w
Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta”
 ul. Zielona 19 a

Stan obecny:
Publiczne Przedszkole Nr 3 to budynek o 2-kondygnacjach, oddany
do  użytku  w  1976  roku.  Wykonany  jest  w  technologii
prefabrykowanej  i  tradycyjnej  z  elementami  monolitycznymi,
żelbetonowymi.  Budynek  nie  jest  podpiwniczony.  Fundamenty  –
ławy  żelbetonowe,  monolityczne.  Pokrycie  dachu  -  bezspoinowe
EKODEK  z  posypką  refleksyjną.  Nieznaczne  pęknięcia  pokrycia
spoinowego na lewym skrzydle budynku, powodowane nadmiernym
odkształceniem  termicznym  stropodachu.  Stolarka  okienna  –  PCV.
Stolarka  drzwiowa  –  drzwi  wejściowe  –  AL.  z  pełnym oszkleniem;
wewnętrzna  –  drzwi  płycinowe.  Elewacja  –  tynk  zewnętrzny
cementowo-wapienny  nakrapiany  mocno  zabrudzony,  z  dużymi
ubytkami.  Budynek  nie  jest  dostosowany  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Modernizacja  i  przebudowa  budynku
Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach” przewiduje się:

– Budowę  dźwigu  towarowego  -  dostosowanie  obiektu  do
korzystania przez dzieci niepełnosprawne, 

– Modernizacje budynku, w tym:

• Wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem, 

• Wymianę rur rozdzielczych na miedziane,

• Wymianę wykładziny,

• Malowanie pomieszczeń,

• Remont pokrycia dachowego,

• Wyłożenie tarasów kostka brukową,

• Wybudowanie  pomieszczenia  gospodarczego  przy
budynku przedszkola,

• Wymiana ogrodzenia wokół budynku,

• Wykonanie elewacji budynku oraz jego ocieplenia.

Projekt  pn.  „Modernizacja  i  przebudowa  budynku  Publicznego
Przedszkola  Nr  3  w  Zdzieszowicach”  stanowi  element  procesu
Rewitalizacji  Miasta Zdzieszowice,  w zakresie 1 celu  strategicznego
„Podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznej”  (działanie  1.2,  1.4.,
1.10., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,



3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i
zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem projektu jest wykonanie prac modernizacyjnych w tym m.in.:
budowa  dźwigu  towarowego,  wymiana  instalacji  technicznych,
remont  dachu.  Wiążą się  one ze  zmianą wizerunku budynków,  co
wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni obszaru rewitalizowanego.
Prace  modernizacyjno  –  remontowe  pozwolą  przywrócić  dawną
użyteczność  infrastruktury  edukacyjnej.  Ponadto  realizacja
przedsięwzięć zmniejszy ubytki energii  cieplnej do powietrza a tym
samym znacznie ograniczy emisję zanieczyszczeń i pozwoli na dalsze
gromadzenie  funduszy  na  sukcesywne  odnawianie  wizerunku  i
estetyki  budynków.  Dodatkowo  realizacja  projektów  wpłynie  na
jakość  usług  świadczonych  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  w
zakresie  infrastruktury  edukacyjnej.  Zwiększy  bezpieczeństwo
uczniów  i  osób  przebywających  w  pobliżu  budynków  oraz
funkcjonalność obiektów na potrzeby edukacji. Lepszy komfort pracy
i  nauki  powinny  skutkować  wyższą  skutecznością  edukacji.  Celem
realizacji  projektu  jest  ponadto  dostosowanie  infrastruktury
edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację
barier  architektonicznych.  Kompleksowe  odnowienie  budynków
wpłynie  korzystnie  na  estetykę  przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym
zwiększy standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
307.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne - 46.050,00
Środki z funduszy UE – 260.950,00

Projekt 17

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Modernizacja  budynku  Publicznego  Przedszkola  Nr  5  w
Zdzieszowicach

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta”
 ul. Zielona 19

Stan obecny:
W budynku Publiczne Przedszkole Nr 5, w dwóch salach posadzki są
skruszone,  co  powoduje  przerywanie   wykładziny  lenteksowej  i
tworzenie  ubytków.  W łazience dla  dzieci  występują  ubytki  w



kafelkach,  spowodowane  pęknięciami  na  rurach  C.O.  oraz
uszkodzenia sanitariatów wskutek długoletniego użytkowania.  Dach
budynku  wymaga  konserwacji,  na  ścianach  występują  zacieki.
Zgodnie  z  protokołem  przeglądu  technicznego  należy:  usunąć
spękania  pokrycia  dachowego,  zniszczone  czapy  kominowe  oraz
nieszczelne  obróbki  krawędziowe  wokół  kominów.  Ogrodzenie
przedszkola jest wykonane z siatki na słupkach. Zarówno siatka jak i
słupki są skorodowane i wymagają natychmiastowej wymiany. Siatka
jest  dziurawa  i  zniszczona.  W  elewacji  budynku występują  liczne
spękania.  Brakuje  odwodnienia  daszku,  oraz  opaski  od  tarasu  do
przybudówki. Ze względu na ubytki ciepła wskazane jest ocieplenie
budynku  ze  wszystkich  stron  a  następnie  wymalowanie  elewacji
budynku.  Przedszkole  nie  posiada  żadnego  zabezpieczenia  przed
dewastacją podwórka przedszkolnego.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Modernizacja  i  przebudowa  budynku
Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach” przewiduje się:

– Remont pomieszczeń przedszkola – wymiana posadzek w 2
salach,  malowanie  2  sal,  kafelkowanie  i  wymiana
sanitariatów w 1 łazience,

– Remont dachu,
– Wymianę  ogrodzenia  przedszkolnego  wraz  z

przygotowaniem  miejsca  na  parking  dla  pracowników  i
rodziców,

– Remont i malowanie elewacji budynku, 
– Zamontowanie monitoringu wizyjnego.

Projekt  pn.  „Modernizacja  i  przebudowa  budynku  Publicznego
Przedszkola  Nr  5  w  Zdzieszowicach”  stanowi  element  procesu
Rewitalizacji  Miasta Zdzieszowice,  w zakresie 1 celu  strategicznego
„Podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznej”  (działanie  1.2,  1.4.,
1.10., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  wykonanie  prac  modernizacyjnych  w  tym:
remont  pomieszczeń,  remont  dachu,  wymiana  ogrodzenia
przedszkolnego,  remont  elewacji  oraz  zamontowanie  monitoringu.
Wiążą  się  one  ze  zmianą  wizerunku  budynków,  co  wpłynie  na
poprawę  estetyki  przestrzeni  obszaru  rewitalizowanego.  Prace
modernizacyjno  –  remontowe  pozwolą  przywrócić  dawną
użyteczność  infrastruktury  edukacyjnej.  Ponadto  realizacja
przedsięwzięć zmniejszy ubytki energii  cieplnej do powietrza a tym
samym znacznie ograniczy emisję zanieczyszczeń i pozwoli na dalsze
gromadzenie  funduszy  na  sukcesywne  odnawianie  wizerunku  i
estetyki budynków. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na jakość
usług  świadczonych  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  w  zakresie
infrastruktury edukacyjnej. Zwiększy bezpieczeństwo uczniów i osób
przebywających w pobliżu budynków oraz funkcjonalność obiektów
na  potrzeby  edukacji.  Lepszy  komfort  pracy  i  nauki  powinny
skutkować wyższą skutecznością  edukacji.  Celem realizacji projektu
jest  ponadto  dostosowanie  infrastruktury  edukacyjnej  do  potrzeb
osób  niepełnosprawnych,  poprzez  likwidację  barier
architektonicznych.  Kompleksowe  odnowienie  budynków  wpłynie



korzystnie  na estetykę  przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym  zwiększy
standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna 2009-2010

b)Kosztorysy 2009-2010

c)Pozwolenie na budowę 2009-2010

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji 2009-2010

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
180.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Środki własne -27.000,00
Środki z funduszy UE – 153.000,00

Projekt 18

Inwestor (beneficjent): Gmina Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Przebudowa  budynku  żłobka  w  Zdzieszowicach  wraz
zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta”
ul. Piastów 20

Stan obecny:
Od momentu rozpoczęcia działania Żłobka w 1986 roku, w zakresie
remontów pomieszczeń i  obejścia,  wykonywano jedynie niezbędne
bieżące naprawy. Obecnie budynek wymaga generalnego remontu i
dostosowania  do  aktualnych potrzeb.  Budynek  usytuowany jest  w
środku dużego osiedla mieszkaniowego. Nie posiada placu zabaw dla
dzieci,  a  ogrodzenie  jest  przerdzewiałe  i  wymaga  wymiany.  Teren
przyżłobkowy w dużym stopniu stanowi powierzchnia betonowa, a w
miejscu trawnika bardzo często prowadzone są wykopy ze względu
na  ciągłe  awarie  przestarzałej  instalacji  wodnej.  W  związku  z
powyższym  dzieci  przebywające  w  żłobku  mają  ograniczoną
możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Metalowy wiatrołap
przed wejściem głównym do budynku jest również  przerdzewiały  i
wymaga remontu. Jedno z wejść do budynku nie ma zadaszenia, co
wpływa na szybką korozję drzwi wejściowych. Odnowienia wymaga
również chodnik i teren zielony. Nawierzchnia na tarasie i balkonie
oraz  balustrady  są  przestarzałe  i  wymagają  remontu.  Wnętrze
budynku  wymaga  również  wielu  zmian.  Stolarka  drzwiowa  oraz
przeszklenia  wewnętrzne  są  już  w  znacznym  stopniu
wyeksploatowane  i  wymagają  wymiany.  Pomieszczenia  pralni  i  jej
wyposażenie  są  przestarzałe,  ulegają  ciągłym  awariom.  Budynek
ogrzewany jest przy pomocy ciepłej wody pozyskiwanej z Zakładów
Koksowniczych, a w okresie letnim w celu podgrzania wody zakupuje
się  koks  i  zatrudnia  palacza.  Zarówno  wyposażenie  kotłowni  jak  i



całość instalacji grzewczej wymagają wymiany. Instalacja elektryczna
jest również przestarzała, co pociąga za sobą liczne awarie nie tylko
instalacji,  ale  i  sprzętów.  Wszystkie  pomieszczenia  w  budynku
żłobkowym,  a  w  szczególności  te,  w  których  przebywają  dzieci
wymagają  odświeżenia  i  poprawy  ich  funkcjonalności.  Również
system wentylacji jest przestarzały i wymaga modernizacji.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn.  „Przebudowa  budynku  żłobka  w
Zdzieszowicach wraz zagospodarowaniem terenu” przewiduje się:

– Przebudowę wiatrołapu,
– Wymiana ogrodzenia,
– Remont tarasu,
– Zagospodarowania terenu przyżłobkowego poprzez

stworzenie  placu  zabaw,  oraz  zaprojektowanie
zieleni,

– Remont obejścia (zadaszenie wejścia, chodnik),
– Wymianę  instalacji  grzewczej  wraz  ze  zmianą

systemu ogrzewania na gazowy,
– Wymiana instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie

systemem monitoringu,
– Przebudowę  i  remont  pomieszczeń  dla  dzieci  w

obydwu grupach wiekowych,
– Przebudowę  pralni  i  przystosowanie  jej  na  salę

ćwiczeń dla dzieci,
– Przebudowę  kotłowni  wraz  z  adaptacją  i

wyposażeniem jej pomieszczeń na pralnię,
– Zmianę systemu wentylacji w całym budynku, 
– Wymianę niektórych pionów instalacyjnych,
– Przebudowę i remont pomieszczeń biurowych, 
– Przebudowę  klatek  schodowych  zgodnie  z

przepisami ppoż.,
– Wymianę  stolarki  drzwiowej  i  przeszkleń

wewnętrznych,

Projekt  pn.  „Przebudowa  budynku  żłobka  w  Zdzieszowicach  wraz
zagospodarowaniem terenu” stanowi element procesu Rewitalizacji
Miasta Zdzieszowice, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie
jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.2, 1.4., 1.9., 1.11.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Celem  projektu  jest  wykonanie  przebudowy  budynku  żłobka  w
Zdzieszowicach wraz zagospodarowaniem terenu. Wiążą się one ze
zmianą  wizerunku  budynków,  co  wpłynie  na  poprawę  estetyki
przestrzeni  obszaru  rewitalizowanego.  Prace  modernizacyjno  –
remontowe  pozwolą  przywrócić  dawną  użyteczność  infrastruktury
edukacyjnej.  Ponadto  realizacja  przedsięwzięć  zmniejszy  ubytki
energii cieplnej do powietrza a tym samym znacznie ograniczy emisję
zanieczyszczeń  i  pozwoli  na  dalsze  gromadzenie  funduszy  na
sukcesywne odnawianie wizerunku i estetyki budynków. Dodatkowo
realizacja  projektów  wpłynie  na  jakość  usług  świadczonych  na
potrzeby  lokalnej  społeczności,  w  zakresie  infrastruktury
edukacyjnej. Zwiększy bezpieczeństwo dzieci i osób przebywających
w  pobliżu  budynków  oraz  funkcjonalność  obiektów  na  potrzeby



edukacji.  Lepszy  komfort  pracy i  nauki  powinny skutkować wyższą
skutecznością  edukacji.  Kompleksowe  odnowienie  budynku  żłobka
wpłynie  korzystnie  na  estetykę  przestrzeni  Miasta,  a  tym  samym
zwiększy standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność Zdzieszowic.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2010-2011

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 2.300.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 1.955.000,00
Środki z funduszy UE – 345.000,00

Projekt 19

Inwestor (beneficjent): Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koksownik”
Ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Modernizacja budynków przy ulicy Korfantego

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta”
ul, Korfantego 19, 22, 28

Stan obecny:
Budynki  wielorodzinne przy  Korfantego  19  i  28  są  podpiwniczone,
wykonane  w  technologii  wielkoblokowej  kanałowej,
pięciokondygnacyjne.  Dachy  budynków  płaskie,  korytkowe,  kryte
papą.  Stolarka  okienna  klatek  schodowych  została  wymieniona  w
latach 2005  -  2007.  Stolarka  okienna piwnic  drewniana  -  wymaga
wymiany. Drzwi wejściowe do klatek wymieniono w 2002 roku. 
Budynek Korfantego 19 jest trzyklatkowy z 45 mieszkaniami. Ściany
zewnętrzne budynku ocieplono w 1993 roku metodą lekką mokrą z
zastosowaniem tynków mineralnych. Na dzień dzisiejszy  wymagają
one odnowienia. 
Budynek Korfantego 28 jest pięcioklatkowy z 75 mieszkaniami. Ściany
zewnętrzne  budynku  ocieplono  metodą  lekką  mokrą  z
zastosowaniem tynków mineralnych w 1998 roku. Na dzień dzisiejszy
wymagają one odnowienia. 
Budynek przy Korfantego 22 to budynek wielorodzinny stanowiący
jedną  nieruchomość,  pięciokondygnacyjny,  czteroklatkowy,
podpiwniczony, wykonane systemem wielkoblokowym typ żerań.
Stolarka  klatek  schodowych  częściowo  wymieniona  na  plastikową.
Stolarka  okienna  piwnic  do  wymiany  Drzwi  wejściowe  do  klatek
schodowych metalowe.  Dach płaski  korytkowy kryty papą wymaga
wymiany. 
Stropodach  izolowany  5  cm.  warstwą  wełny  mineralnej  wymaga
wymiany.  Budynek  posiada  wentylację  grawitacyjną  w  zbiorczych



przewodach wentylacyjno - spalinowych. Na wylotach kominowych
wentylacyjno  -  spalinowych  są  zamontowane  deflektory  blaszane,
skorodowane i kwalifikują się do wymiany.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W  ramach  projektu  pn. „Modernizacja  budynków  przy  ulicy
Korfantego” przewiduje się:

- Modernizację budynku przy ul. Korfantego 22:

• Poprawę energetyki i estetyki budynków, 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych,

• Wymianę  stolarki  klatek  schodowych  i  piwnic  z
zastosowaniem nawietrzników,

• Izolację cieplną i przeciwwodną powierzchni dachu,

• Remont kominów wentylacyjno-spalinowych.
- Modernizację budynków przy ul. Korfantego 19 i 28:

• Odnowienie elewacji budynków poprzez oczyszczenie
powierzchni elewacji  z glonów i naniesienie powłoki
malarskiej farbą samoczyszczącą się,

• Montaż nawietrzników w oknach klatek schodowych,

• Wymianę stolarki okiennej piwnic z nawietrznikami.

Projekt pn. „Modernizacja budynków przy ulicy Korfantego” stanowi
element procesu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice, w zakresie 1 celu
strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznej”
(działanie 1.2, 1.4., 1.8., 1.9.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Realizacja  projektu  umożliwi  przekształcenie  budynków  w  sferach
zarówno  przestrzennej  jak  i  społecznej  mając  na  celu  ich
humanizację.  W pierwszej kolejności  polegać będą na modernizacji
urządzeń  technicznych  i  podnoszeniu  efektywności  energetycznej
budynków.  Docelowo  należy  brać  pod  uwagę  przebudowę
urbanistyczną budynków i ich najbliższego otoczenia. Przedmiotowy
projekt wpisują się w proces tzw. humanizacji tkanki mieszkaniowej i
mają na celu zmniejszenie dysproporcji w estetyce otoczenia i jakości
życia  mieszkańców  na  obszarach  objętych  działaniami
rewitalizacyjnymi. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rozbudowy
nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, zdecydowanie odbiegających
architekturą  i  funkcjonalnościami  od  tych  starych,  szarych,  z
odpadającymi  tynkami  i  zniszczonymi  klatkami  schodowymi
budynków  osiedlowych.  Planowany  projekt  prowadzi  do
niwelowania  różnic  społecznych  i  wyrównywania  szans  środowisk
marginalizowanych  poprzez  podniesienie  standardu  życia  do
poziomu  życia  mieszkańców  budynków  nowocześniejszych,  jak
również  zacieśniania  więzi  społecznych  pomiędzy  mieszkańcami
Miasta,  pochodzącymi  z  różnych  środowisk.  Realizacja  projektu
wpłynie na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców budynków,
w  tym  zmniejszenie  kosztów  eksploatacyjnych,  w  wyniku
ograniczenia  ubytków  energii  cieplnej,  poprawy  warunków
bezpieczeństwa,  w  wyniku  wymiany  starej  instalacji  gazowej  nie
spełniającej  wymagań  technicznych.  Poprawa estetyki  budynków  i
najbliższego  otoczenia  nastąpi  w  wyniku  docieplenia  elewacji
budynków i położenia nowego tynku o określonej kolorystyce. Tym



samym  zwiększy  się  atrakcyjność  miejsca  zamieszkania  i  komfort
życia  mieszkańców.  Ponadto  realizacja  projektu  przyczyni  się  do
poprawy  jakości  ogólnodostępnej  przestrzeni  oraz  poprawy
wizerunku całego  obszaru.  Wykonanie  opisanych w projekcie  prac
remontowych  i  modernizacyjnych  stanowi  wyraz  realizacji  celów
zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice.
Ponadto  estetyczna,  ekologicznie  czysta  miejscowość,  ma  szansę
przyciągnąć  inwestorów  krajowych  i  zagranicznych  i  tym  samym
wpłynąć  na  poprawę  rozwoju  ekonomicznego  regionu,  powstanie
nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2010-2012

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę Tak

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 560.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 84.000,00
Środki z funduszy UE – 476.000,00

Projekt 20

Inwestor (beneficjent): Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koksownik”
ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia:
/tytuł projektu/

Modernizacja budynków przy ulicy Piastów

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta”
ul. Piastów 10-13,15-19,21,22

Stan obecny:
Budynki  przy  ul.  Piastów  10,  12,13,15-19,21,22,  to  budynki
wielorodzinne,  pięciokondygnacyjne  (Piastów  15-
czterokondygnacyjnego), podpiwniczone. 

• Budynek  wielorodzinny  przy  ul.  Piastów  10  jest
pięciokondygnacyjny,  trzyklatkowy,  posiadający  40
mieszkań.  Jest  on  częścią  nieruchomości  składającej  się  z
trzech  budynków  Piastów  10,11,12.  Ściany  elewacyjne
budynków Piastów 11 i 12 zostały wyremontowane w latach
2004  -  2008.  Ściany  zewnętrzne  budynku  Piastów  10
ocieplono  w  roku  1993  i  na  dzień  dzisiejszy  wymagają
odnowienia.

• Budynek  wielorodzinny  przy  ul.  Piastów  13  jest
pięciokondygnacyjny,  pięcioklatkowy  pięcioklatkowy,
posiadający  60  mieszkań.  Ściany  zewnętrzne  budynku
zostały  ocieplone  w  1992  roku  i  na  dzień  dzisiejszy
wymagają odnowienia.



• Budynek wielorodzinny przy ul.  Piastów 15,16,17 to jedna
nieruchomość  budynkowa  składająca  się  z  trzech  części
oddzielonych  przegrodami  dylatacyjnymi.  Ściany
zewnętrzne zostały ocieplone metodą lekką mokrą w latach
1993 - 1995 i na dzień dzisiejszy wymagają odnowienia.

• Budynek  wielorodzinny  przy  ul  Piastów  18,  19  to  jedna
nieruchomość,  pięciokondygnacyjna,  sześcioklatkowa
mieszcząca  70  mieszkań.  Ściany  zewnętrzne  zostały
ocieplone  metodą  lekką  mokrą  w  1995  roku  i  na  dzień
dzisiejszy  wymagają  odnowienia.  Przy  ociepleniu
zastosowano  tynki  mineralne,  które  w  połączeniu  z
zanieczyszczeniem  środowiska  spowodowały  odbarwienie
kolorystyki elewacji i liczne wykwity glonów na powierzchni
ścian.

Budynki  wielorodzinne  przy  ul.  Piastów  21  i  22  stanowią  jedną
nieruchomość.  Zostały  oddane do użytku w 1981 roku.  Budynki  o
bliźniaczej  kubaturze,  pięciokondygnacyjne,  pięcioklatkowe,
podpiwniczone, wykonane systemem żerań. Stolarka okienna klatek
schodowych  i  piwnic  drewniana,  podwójnie  szklona,  nieszczelna,
wymaga  wymiany.  Drzwi  wejściowe  do  klatek  schodowych
wymieniono w 2002 roku.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Modernizacja budynków przy ulicy Piastów”
przewiduje się:

- Odnowę elewacji  budynków przy ul. Piastów 10, 13, 15-19
poprzez  oczyszczenie  powierzchni  elewacji  z  glonów  i
naniesienie powłoki malarskiej farbą samoczyszczącą się,

- Wymianę  stolarki  okiennej  klatek  schodowych  i  piwnic  z
nawietrznikami w budynkach przy ul. Piastów 10, 13, 15-19,
21-22

- Termomodernizację budynków przy ul. Piastów 21 i 22, w
tym:

• Poprawę energetyki i estetyki budynków,

• Ocieplenie ścian zewnętrznych,

• Izolację cieplną i przeciwwodną powierzchni dachu,

• Remont  kominów  wentylacyjno-spalinowych,
wzmocnienie  fundamentów  i  ścian  konstrukcyjnych
wykazujących pęknięcia.

• Wyprowadzenie  głównych  zaworów  gazowych  na
zewnątrz budynku (ul. Piastów 10-13, 15-19, 21, 22).

Projekt  pn.  „Modernizacja  budynków  przy  ulicy  Piastów”  stanowi
element procesu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice, w zakresie 1 celu
strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznej”
(działanie 1.2, 1.4., 1.8., 1.9.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,

Uzasadnienie inwestycji Realizacja  projektu  umożliwi  przekształcenie  budynków  w  sferach
zarówno  przestrzennej  jak  i  społecznej  mając  na  celu  ich
humanizację.  W pierwszej kolejności  polegać będą na modernizacji



urządzeń  technicznych  i  podnoszeniu  efektywności  energetycznej
budynków.  Docelowo  należy  brać  pod  uwagę  przebudowę
urbanistyczną budynków i ich najbliższego otoczenia. Przedmiotowy
projekt wpisuje się w proces tzw. humanizacji tkanki mieszkaniowej i
mają na celu zmniejszenie dysproporcji w estetyce otoczenia i jakości
życia  mieszkańców  na  obszarach  objętych  działaniami
rewitalizacyjnymi. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rozbudowy
nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, zdecydowanie odbiegających
architekturą  i  funkcjonalnościami  od  tych  starych,  szarych,  z
odpadającymi  tynkami  i  zniszczonymi  klatkami  schodowymi
budynków  osiedlowych.  Planowany  projekt  prowadzi  do
niwelowania  różnic  społecznych  i  wyrównywania  szans  środowisk
marginalizowanych  poprzez  podniesienie  standardu  życia  do
poziomu  życia  mieszkańców  budynków  nowocześniejszych,  jak
również  zacieśniania  więzi  społecznych  pomiędzy  mieszkańcami
Miasta,  pochodzącymi  z  różnych  środowisk.  Realizacja  projektu
wpłynie na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców budynków,
w  tym  zmniejszenie  kosztów  eksploatacyjnych,  w  wyniku
ograniczenia  ubytków  energii  cieplnej,  poprawy  warunków
bezpieczeństwa,  w  wyniku  wymiany  starej  instalacji  gazowej  nie
spełniającej  wymagań  technicznych.  Poprawa estetyki  budynków  i
najbliższego  otoczenia  nastąpi  w  wyniku  docieplenia  elewacji
budynków i położenia nowego tynku o określonej kolorystyce. Tym
samym  zwiększy  się  atrakcyjność  miejsca  zamieszkania  i  komfort
życia  mieszkańców.  Ponadto  realizacja  projektu  przyczyni  się  do
poprawy  jakości  ogólnodostępnej  przestrzeni  oraz  poprawy
wizerunku całego  obszaru.  Wykonanie  opisanych w projekcie  prac
remontowych  i  modernizacyjnych  stanowi  wyraz  realizacji  celów
zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice.
Ponadto  estetyczna,  ekologicznie  czysta  miejscowość,  ma  szansę
przyciągnąć  inwestorów  krajowych  i  zagranicznych  i  tym  samym
wpłynąć  na  poprawę  rozwoju  ekonomicznego  regionu,  powstanie
nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2008-2013

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do
realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji 1.612.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania Środki własne – 241.800,00
Środki z funduszy UE – 1.370.200,00

Projekt 21

Inwestor (beneficjent): Wspólnota Mieszkaniowa Korfantego 1-3. 

Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku przy ulicy Korfantego 1 i 3



/tytuł projektu/

Lokalizacja przedsięwzięcia (obszar
rewitalizacji, ulica, nr domu)

Obszar I: „Strefa mieszkalna w południowej części Miasta”
ul. Korfantego 1, 3

Stan obecny:
Budynek mieszkaniowy przy ul. Korfantego 1,3 został wybudowany w
1936  roku.  Jest  nieocieplony,  podpiwniczony,  murowany  z
drewnianymi stropami (za wyjątkiem piwnic). Kondygnacja budynku
znajduje się w dobrym stanie technicznym. Część poddasza wymaga
gruntownego remontu, w celu zagospodarowania na cele społeczno -
kulturowe.  Pokrycie  dachowe  budynku  jest  uszkodzone,  co
powoduje  utratę  ciepła,  a  także  zalewanie  budynku  przez  opady
atmosferyczne.  Stolarka  drzwiowa  wymaga  wymiany  oraz
dostosowania  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Modernizacji
wymaga  także  zadaszenia  wejść  piwnicznych.  Przestrzeń  wokół
budynku cechuje zdegradowanie.

Krótki opis przedsięwzięcia oraz mierzalne

efekty realizacji (produkty, rezultaty)

W ramach projektu pn. „Modernizacja budynku przy ulicy Korfantego
1,3” przewiduje się:

- Remont dachu, w tym:

• Przegląd i wymianę zniszczonych krokwi,

• Wymianę zniszczonych łat,

• Ocieplenie dachu,

• Wymianę pokrycia dachowego.
- Odrestaurowanie drewnianych klatek schodowych, w tym:

• Wymianę zniszczonych drewnianych części,

• Odrestaurowanie drewna,

• Poprawę drewnianych stropów.
- Wyremontowanie  i  zagospodarowanie  wspólnej  części

poddasza  dla  pożytku  wspólnego  (spotkania,  zebrania
towarzysko-kulturalne), w tym:

• Częściowa wymiana podłóg,

• Wymiana okien,

• Postawienie ścianek działowych. 
- Ocieplenie dachu oraz budynku, 
- Przystosowanie  wejścia  do  budynku  dla  osób

niepełnosprawnych, w tym:

• Wymiana drzwi lub ich dostosowanie,

• Montaż wideofonu.
- Odprowadzenie  zaworów  gazowych  tak  by  nie  stanowiły

zagrożenia dla mieszkańców,
- Budowę  zadaszenia  nad  wejściem  do  budynku  od  strony

podwórza.

Projekt  pn.  „Modernizacja  budynku  przy  ulicy  Korfantego  1,3”
stanowi  element  procesu  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice,  w
zakresie  1  celu  strategicznego  „Podniesienie  jakości  przestrzeni
publicznej” (działanie 1.2, 1.4., 1.8., 1.9., 1.10.).

Wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1,
2. Liczba  projektów  zapewniających  zrównoważony  rozwój

oraz poprawiających atrakcyjność miast – 1,
3. Powierzchnia  obszarów  poddanych  rewitalizacji  i

zagospodarowaniu, w tym miejskich -1,3 km2,



Uzasadnienie inwestycji Realizacja  projektu  umożliwi  przekształcenie  budynku  w  sferach
zarówno  przestrzennej  jak  i  społecznej  mając  na  celu  ich
humanizację. W pierwszej kolejności polegać będzie na modernizacji
urządzeń  technicznych  i  podnoszeniu  efektywności  energetycznej
budynków.  Docelowo  należy  brać  pod  uwagę  przebudowę
urbanistyczną budynku i jego najbliższego otoczenia. Przedmiotowy
projekt wpisują się w proces tzw. humanizacji tkanki mieszkaniowej i
ma na celu zmniejszenie dysproporcji w estetyce otoczenia i jakości
życia  mieszkańców  na  obszarach  objętych  działaniami
rewitalizacyjnymi. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rozbudowy
nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, zdecydowanie odbiegających
architekturą  i  funkcjonalnościami  od  tych  starych,  szarych,  z
odpadającymi  tynkami  i  zniszczonymi  klatkami  schodowymi
budynków  osiedlowych.  Planowany  projekt  prowadzi  do
niwelowania  różnic  społecznych  i  wyrównywania  szans  środowisk
marginalizowanych  poprzez  podniesienie  standardu  życia  do
poziomu  życia  mieszkańców  budynków  nowocześniejszych,  jak
również  zacieśniania  więzi  społecznych  pomiędzy  mieszkańcami
Miasta,  pochodzącymi  z  różnych  środowisk.  Realizacja  projektu
wpłynie na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców budynku,
w  tym  zmniejszenie  kosztów  eksploatacyjnych,  w  wyniku
ograniczenia  ubytków  energii  cieplnej,  poprawy  warunków
bezpieczeństwa,  w  wyniku  wymiany  starej  instalacji  gazowej  nie
spełniającej  wymagań  technicznych.  Tym  samym  zwiększy  się
atrakcyjność  miejsca  zamieszkania  i  komfort  życia  mieszkańców.
Ponadto  realizacja  projektów  przyczyni  się  do  poprawy  jakości
ogólnodostępnej  przestrzeni  oraz  poprawy  wizerunku  całego
obszaru.  Wykonanie  opisanych  w  projekcie  prac  remontowych  i
modernizacyjnych  stanowi  wyraz  realizacji  celów  zapisanych  w
Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  Miasta  Zdzieszowice.  Ponadto
estetyczna, ekologicznie czysta miejscowość, ma szansę przyciągnąć
inwestorów  krajowych  i  zagranicznych  i  tym  samym  wpłynąć  na
poprawę rozwoju ekonomicznego regionu, powstanie nowych miejsc
pracy i spadek bezrobocia.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji (mm.rrrr -

mm.rrrr)

2009-2013

Gotowość projektu do realizacji Rodzaj dokumentu/decyzji Przybliżona data sporządzenia/
uzyskania

a)Dokumentacja techniczna TAK

b)Kosztorysy TAK

c)Pozwolenie na budowę TAK

d)Postępowanie OOŚ 2009-2010

e)Studium Wykonalności 2009-2010

f) Inne niezbędne do realizacji -

Własność gruntów/ obiektów niezbędnych do

realizacji

TAK

Przewidywany łączny koszt inwestycji
175.000,00

Przewidywane źródło i kwota finansowania
Kredyt – 52.500,00
Środki z funduszy UE – 122.500,00



Załącznik 4. Ankieta dla mieszkańców

Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów 
działań związanych z rewitalizacją 

Czy  Pana(i)  zdaniem  naszemu  Miastu  potrzebny  jest  program  ożywienia  gospodarczego,  społecznego  i
przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu  Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice? 

Proszę wstawić „X” w jednej kolumnie.

Zdecydowanie TAK Raczej TAK Raczej NIE Zdecydowanie NIE

Jaki obszar Miasta powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji? 

Proszę podać zakres terytorium - jego granice oraz jaki jest Pani(a) związek z tym terenem (np. miejsce
zamieszkania,  dawne/obecne  miejsce  pracy,  miejsce  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  miejsce
rekreacji i wypoczynku)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………



Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Miasta jest zdegradowany? 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 kolumnach. 

zanieczyszczone środowisko

patologie społeczne

przestępczość

brak miejsc pracy

małe zasoby mieszkaniowe

słaby rozwój handlu i usług

słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa

zły stan dróg i komunikacji

zły stan zabytków

Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 kolumnach.   

brak miejsc pracy

brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych

brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami 

brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

zła gospodarka odpadami, ściekami

niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań

zły stan zabytków

słaby rozwój handlu

niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw

Inne (wpisać jakie)



Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 6 kolumnach.   

przestępczość

bezrobocie

bieda

alkoholizm

przemoc w rodzinie

narkomania

przestępczość młodocianych

chuligaństwo

utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół

niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia)

brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet)

emigracja z dzielnicy młodych i dobrze wykształconych osób

Jakie  problemy  związane  z  jakością  życia,  na  wskazanym  obszarze,  chciałby  Pan(i)  rozwiązać  w  procesie
rewitalizacji?

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 4 kolumnach.   

zły stan estetyczny otoczenia

zły stan infrastruktury wokół budynków

brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli

brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca
zamieszkania

brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania

słaby przepływ informacji  w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania 

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między  mieszkańcami a władzami publicznymi



Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji?

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 6 kolumnach.

bardziej wykształcone społeczeństwo

poprawa bezpieczeństwa na ulicach

zwiększenie miejsc pracy

przyciągnięcie dużych inwestorów 

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej

poprawienie jakości i estetyki środowiska naturalnego

eliminacja patologii w społeczeństwie

podniesienie standardu życia społeczeństwa

zatrzymanie w dzielnicy ludzi młodych i wykształconych

polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i z innymi ośrodkami przemysłowymi

odnowa zabytków w dzielnicy

zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań

Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach programu rewitalizacji, chciałby Pan(i)
otrzymać wsparcie finansowe?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Załącznik 5. Wskaźniki wyjściowe do metodologii wyznaczania obszarów






