
ZARZĄDZENIE NR 52/2023 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 15 marca 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 
art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) 
oraz  Uchwały nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów, zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Żarów, podmiotami prowadzącymi lub 
zamierzającymi prowadzić na terenie Gminy Żarów działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi 
zainteresowanymi osobami i podmiotami. 

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na 
lata 2022-2030, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie 
projektu Programu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag. 

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22 marca 2023 r., a termin ich zakończenia na dzień 
21 kwietnia 2023 r. 

2. Zasięg konsultacji obejmuje teren całej Gminy Żarów. 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik nr 2 do 
zarządzenia: 

1) w postaci papierowej przesłanego na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub 
złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie; 

2) w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: 
burmistrz@um.zarow.pl  

4. Formularz uwag dostępny będzie: 

1) jako załącznik do niniejszego zarządzenia; 

1) na stronie internetowej Gminy Żarów: https://www.um.zarow.pl/ ; 

2) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/ ; 

3) w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 (pokój nr 8). 

5. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą: 

1) ankieta on-line dostępna pod adresem: https://forms.office.com/e/39G11vssDY  ; 

2) spotkanie konsultacyjne w formie on-line, przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams 
z podmiotami wymienionymi w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia: 

a) spotkanie odbędzie w dniu 12 kwietnia 2023 roku o godz. 13:00, 

b) aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 11 kwietnia 2023 roku klikając w link: 
https://forms.office.com/e/gPdweyCvNh  , 

c) na podanego podczas rejestracji maila zostanie przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego. 
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5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Gminy Żarów, na stronie 
podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione 
w siedzibie Urzędu.§ 3. W czasie prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-
2030 podlegać będzie zatwierdzeniu w drodze odrębnej uchwały, przez Radę Miejską w Żarowie. Z dniem 
uchwalenia Strategii rozwoju Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030 ulega 
rozwiązaniu. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 2



GMINNY PROGRAM   

REWITALIZACJI

Dla

GMINY ŻARÓW

na lata 2022 - 2030

2 0 2 2

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 15 marca 2023 r.

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 1



Autorzy opracowania:

Gminny! Program! Rewitalizacji! dla! Gminy! "arów! na! lata! 2022-2030! opracowany! zosta#! przez! zespó#!

specjalistów!Wielkopolskiej!Akademii!Nauki!i!Rozwoju,!w sk#adzie:!

- Marta!$aniewska,

- Iwona!Nowacka,

- Irma!Kuznetsova!� kierownik!projektu,

- Micha#!Hudak.

Zespó#! autorski! wspierali! pracownicy! Urz%du! Miejskiego! w! "arowie! oraz! gminnych! jednostek!

organizacyjnych.!

GMINA "ARÓW

Urz&d Miejski w "arowie
ul. Zamkowa 2, 58-130 "arów

tel: 74 30 67 333

e-mail: burmistrz@um.zarow.pl

WIELKOPOLSKA AKADEMIA

NAUKI I ROZWOJU

oraz

KRAJOWY INSTYTUT JAKO'CI JOANNA
MICHA$OWSKA

ul.!Grochowska!35

60-277!Pozna(

tel.:!61!6!221!221

e-mail:!info@wanir.edu.pl

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 2



 
!

3!

!

!!

SPIS!TRE'CI!

 

1. WPROWADZENIE!5 

2. DELIMITACJA!OBSZARU!REWITALIZACJI!8 

3. SZCZEGÓ$OWA!DIAGNOZA!OBSZARU!REWITALIZACJI!13 

3.1. Wprowadzenie!13 

3.2. Struktura!przestrzenno-funkcjonalna!13 

3.3. Przyczyny!degradacji!obszaru!17 

3.3.1. Sfera!spo"eczna!17 

3.3.2. Sfera!gospodarcza!22 

3.3.3. Sfera!#rodowiskowa!24 

3.3.4. Sfera!przestrzenno-funkcjonalna!28 

3.3.5. Sfera!techniczna!37 

3.4. Lokalne!potencja#y!obszaru!41 

3.5. Skala!i!charakter!potrzeb!rewitalizacyjnych!46 

4. OPIS!WIZJI!STANU!OBSZARU!PO!PRZEPROWADZENIU!REWITALIZACJI!48 

5. CELE!REWITALIZACJI!I!ODPOWIADAJ)CE!IM!KIERUNKI!DZIA$A*!49 

6. OPIS!POWI)ZA*!GMINNEGO!PROGRAMU!REWITALIZACJI!!Z!DOKUMENTAMI!STRATEGICZNYMI!

NA!POZIOMIE!KRAJU,!WOJEWÓDZTWA!I!GMINY!51 

7. OPIS!PRZEDSI+WZI+-!REWITALIZACYJNYCH!61 

7.1. Lista!planowanych!podstawowych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!61 

7.2. Charakterystyka!pozosta#ych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!86 

8. MECHANIZMY!INTEGROWANIA!DZIA$A*!ORAZ!PRZEDSI+WZI+-!REWITALIZACYJNYCH!90 

8.1. Kompleksowo/.!programu!90 

8.2. Koncentracja!programu!90 

8.3. Komplementarno/.!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!90 

8.3.1. Komplementarno#$!problemowa!92 

8.3.2. Komplementarno#$!proceduralno-instytucjonalna!93 

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 3



8.3.3. Komplementarno#$!mi%dzyokresowa!94 

8.3.4. Komplementarno#$!&róde"!finansowania!96 

8.3.5. Komplementarno#$!przestrzenna!97 

9. RAMY!FINANSOWE!GMINNEGO!PROGRAMU!REWITALIZACJI!98 

10. WDRA"ANIE!GMINNEGO!PROGRAMU!REWITALIZACJI!100 

10.1. Struktura!zarz&dzania!realizacj&!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!100 

10.2. Koszty!zarz&dzania!101 

10.3. Ramowy!harmonogram!realizacji!programu!102 

11. PARTYCYPACJA!SPO$ECZNA!W!PROCESIE!REWITALIZACJI!103 

12. SYSTEM!MONITOROWANIA!I!OCENY!GMINNEGO!PROGRAMU!REWITALIZACJI!106 

12.1. Monitoring!programu!106 

12.2. Ocena!skuteczno/ci!dzia#a(!rewitalizacyjnych!107 

12.3. System!wprowadzania!modyfikacji!do!programu!107 

13. OKRE'LENIE!ZMIAN!W!UCHWA$ACH,!O!KTÓRYCH!MOWA!W!ART.!21!UST.!1!USTAWY!Z!DNIA!21!

CZERWCA!2001!R.!O!OCHRONIE!PRAW!LOKATORÓW,!MIESZKANIOWYM!ZASOBIE!GMINY!I!O!ZMIANIE!

KODEKSU!CYWILNEGO!108 

14. OKRE'LENIE!NIEZB+DNYCH!ZMIAN!W!UCHWALE!DOT4!KOMITETU!REWITALIZACJI!108 

15. SPECJALNA!STREFA!REWITALIZACJI!109 

16. REALIZACJA!GMINNEGO!PROGRAMU!REWITALIZACJI!W!ZAKRESIE!PLANOWANIA!I!

ZAGOSPODAROWANIA!PRZESTRZENNEGO!109 

16.1. Wskazanie!zakresu!zmian!w!studium!uwarunkowa(!i!kierunków!zagospodarowania!

przestrzennego!gminy!109 

16.2. Wskazanie!miejscowych!planów!zagospodarowania!przestrzennego!koniecznych!do!

uchwalenia!albo!zmiany!109 

SPIS!TABEL!112 

SPIS!RYSUNKÓW!113 

ZA$)CZNIKI!113 

Za#&cznik!1:!Podstawowe!kierunki!zmian!funkcjonalno-przestrzennych!obszaru!rewitalizacji!113 

Za#&cznik!2:!Tabela!ewaluacyjna!113 

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 4



 
!

5!

!

1. Wprowadzenie!

Zgodnie! z! ustaw&! z! dnia! 9! pa5dziernika! 2016! r4! o! rewitalizacji,! REWITALIZACJA! stanowi! proces!

wyprowadzania!ze!stanu!kryzysowego!obszarów!zdegradowanych,!prowadzony!w!sposób!kompleksowy,!

poprzez! zintegrowane! dzia#ania! na! rzecz! lokalnej! spo#eczno/ci,! przestrzeni! i!gospodarki,!

skoncentrowane! terytorialnie,! prowadzone!przez! interesariuszy! rewitalizacji! na!podstawie! gminnego!

programu!rewitalizacji.!!

Dotychczasowy! proces! rewitalizacji! w! Gminie! "arów! prowadzony! by#! w!oparciu! o!Lokalny! Program!

Rewitalizacji!Miasta!"arów!na!lata!2011-2020,!który!opracowany!zosta#!na!podstawie:!

· Ustawy!z!dnia!8!marca!1990!r.!o!samorz'dzie!gminnym!(Dz.U.!z!2022!r.!poz.!559!ze!zm.),!

· Wytycznych! Zarz'du! Województwa! Dolno#l'skiego! okre#laj'cych! zasady! przygotowania!

Lokalnego! Programu! Rewitalizacji,! stanowi'cego! podstaw%! udzielania! wsparcia! w! ramach!

priorytetu!�Miasta�!Regionalnego!Programu!Operacyjnego!dla!Województwa!Dolno#l'skiego!na!

lata!2007�2013.!

G#ównym! celem! rewitalizacji,! okre/lonym!w! Lokalnym!Programie! Rewitalizacji!Miasta! "arów! na! lata!

2011-2020! by#o! �podniesienie! estetyki! i! funkcjonalno#ci! tkanki! architektonicznej! w! obszarze!

rewitalizowanym,!o*ywienie!spo"eczne!obszaru,!stworzenie!warunków!do!jego!rozwoju!i!marginalizacji!

negatywnych! zjawisk! spo"ecznych! oraz! poprawa! jako#ci! *ycia! mieszka+ców! w!aspekcie!

infrastrukturalnym,! spo"ecznym! i!gospodarczym! poprzez! zahamowanie! post%puj'cej! degradacji!

wielorodzinnych! budynków!mieszkalnych! i! tym! samym! popraw%!warunków!mieszkaniowych! lokalnej!

spo"eczno#ci�,!co!doprecyzowano!w!celach!szczegó#owych:!

· w!wymiarze!spo#ecznym:!!

o przeciwdzia#anie!degradacji!spo#ecznej!ludno/ci!zamieszkuj&cej!obszar!wsparcia,!

o poprawa! warunków! mieszkaniowych! w! "arowie! poprzez! podwy8szenie! warto/ci!

zasobów! mieszkaniowych! oraz! podniesienie! poziomu! wydajno/ci! energetycznej!

budynków,!

o przeciwdzia#anie!degradacji!spo#ecznej!oraz!zwi%kszenie!bezpiecze(stwa!mieszka(ców!

"arowa,!

o dostosowywanie!budynków!do!potrzeb!osób!starszych!i!niepe#nosprawnych!

o wzrost!aktywno/ci!i!to8samo/ci!lokalnej!mieszka(ców,!

o zatrzymanie!mechanizmów!spo#ecznego!wykluczenia,!zapobieganie!spo#ecznej!izolacji!

i!marginalizacji!najs#abszych!i!najbardziej!zagro8onych!grup!spo#ecznych,!

o poprawa! sytuacji! demograficznej! dzi%ki! redukcji! takich! zjawisk! spo#ecznych! jak:!

ubóstwo,!bezrobocie,!uzale8nienia!;alkoholizm,!narkomania<,!patologie!rodziny,!

· w!wymiarze!gospodarczym:!

o zwi%kszenie! atrakcyjno/ci! turystycznej! poprzez! zachowanie! walorów! historycznych!

(w!tym! g#ównie! urbanistycznych! i! architektonicznych<,! podkre/lenie! ich! unikalno/ci!

i!lokalnego!kolorytu!w!drodze!odnowienia!substancji!mieszkaniowej!miasta,!która!tym!

samym!doprowadzi!do!o8ywienia!gospodarczego!w!zakresie!wzrostu!obrotów!lokalnych!

przedsi%biorstw,!

o podniesienie!atrakcyjno/ci!gospodarczej!obszaru!wsparcia,!
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o o8ywienie!rynku!mieszkaniowego!poprzez!wyprowadzenie!obszaru!wsparcia!z!sytuacji!

kryzysowej,!

o wdro8enie!polityki!zrównowa8onego!rozwoju!miasta!poprzez!inwestowanie!w!mo8liwie!

jak!najlepsze!warunki!infrastrukturalne!dla!rozwoju!lokalnej!gospodarki,!

o wzrost!inwestycji!podnosz&cych!konkurencyjno/.!terenu,!

o w#&czanie!�szarej!strefy�!gospodarki!w!oficjalny!obieg!gospodarczy,!

· w!wymiarze!przestrzennym:!

o poprawa! estetyki! i! wizerunku! miasta,! dzi%ki! porz&dkowaniu! tkanki! urbanistycznej!

w!harmonii!z!otoczeniem!i!dziedzictwem!zabytkowej!architektury,!

o poprawa!atrakcyjno/ci!przestrzennej!"arowa!w!regionie!i!kraju,!

o porz&dkowanie!�starej!tkanki�!urbanistycznej!poprzez!odpowiednie!zagospodarowanie!

zdegradowanej!przestrzeni!miasta!w!harmonii!z!otoczeniem,!

o modernizacja,!remont,!odbudowa!istniej&cej!substancji!mieszkaniowej,!

o u#atwienia!w!poruszaniu!si%!w!przestrzeni!publicznej!dla!osób!niepe#nosprawnych,!

o poprawa!stanu!technicznego!budynków,!

o odtworzenie!warto/ci!zabytkowych,!historycznych!i!artystycznych!zabudowy!miejskiej.!

Zmiana! podej/cia! oraz! uchwalenie! ustawy! wp#yn%#o! na! kszta#towanie! si%! polityki! zwi&zanej!

z!rewitalizacj&4!Poprzednie!programy!rewitalizacyjne!powstawa#y!w!oparciu!o!ustaw%!z!dnia!=!marca!

1990!r4!o!samorz&dzie!gminnym,!natomiast!obecne!ustosunkowuj&!si%!do!ustawy!z!dnia!9!pa5dziernika!

2015! r.! o! rewitalizacji.! Perspektywa!unijna!2021-2027!dopuszcza! realizacj%! dzia#a(! rewitalizacyjnych!

w!oparciu! o! Lokalne! Programy! Rewitalizacji! do! 2023! roku,! natomiast! od! 2024! roku! wymaganym!

dokumentem,!na!podstawie!którego!gmina!b%dzie!mia#a!mo8liwo/.!ubiegania!si%!o!dofinansowanie!jest!

Gminny! Program! Rewitalizacji4! Zmiana! uwarunkowa(! legislacyjnych! zosta#a! tak8e! uwarunkowana!

potrzeb&!wi%kszej!partycypacji!spo#ecznej!wp#ywaj&cej!na!wnikliwsz&!analiz%!problemów!na!okre/lonym!

obszarze!dzia#ania4!

Zmieniaj&cy! si%! sposób! rozumienia! procesów! rewitalizacji! oraz! do/wiadczenia! polskich! samorz&dów!

w!tym! zakresie!przyczyni#y! si%! do!widocznej! zmiany! podej/cia!w!metodyce!wyprowadzania! ze! stanu!

kryzysowego!obszarów!zdegradowanych.!!

Coraz!cz%/ciej!dzia#ania!rewitalizacyjne!maj&!wieloaspektowy!i!zintegrowany!charakter.!Wzmocnienie!

roli! interesariuszy! rewitalizacji! z! jednoczesnym! zwi%kszeniem! partycypacji! spo#ecznej! sprawi#o,! 8e!

Gminny! Program! Rewitalizacji! sta#! si%! kluczow&! pozycj&! w! systemie! dokumentów! strategicznych!

jednostek!samorz&du!terytorialnego4!

Gminny!Program!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!na! lata!2022-2030,!opracowany!w!oparciu!o!Ustaw%!

o!rewitalizacji,! stanowi! dla! Gminy! "arów! zaawansowane! narz%dzie,! które! w!sposób! ci&g#y,!

uporz&dkowany!i!spójny!pomo8e!nie!tylko!wyprowadzi.!ze!stanu!kryzysowego!obszar!zdegradowany,!

ale!b%dzie!tak8e!przeciwdzia#a.!pog#%bianiu!si%!negatywnych!zjawisk!zdiagnozowanych!na!tym!obszarze!

oraz!zapobiegnie!realizacji!zagro8e(4!

By!móc!niniejszy!program!traktowa.!jako!narz%dzie!praktyczne!i!zrozumia#e,!konieczne!jest!wyja/nienie!

kluczowych!poj%.!z!zakresu!rewitalizacji,!które!b%d&!pojawia.!si%!na!ka8dym!etapie!dokumentu:!

INTERESARIUSZE!REWITALIZACJI!�!to!w!szczególno/ci:!mieszka(cy!obszaru!rewitalizacji!oraz!w#a/ciciele,!

u8ytkownicy!wieczy/ci!nieruchomo/ci! i!podmioty!zarz&dzaj&ce!nieruchomo/ciami!znajduj&cymi!si%!na!

tym! obszarze,! w! tym! spó#dzielnie! mieszkaniowe,! wspólnoty! mieszkaniowe,! spo#eczne! inicjatywy!
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mieszkaniowe,! towarzystwa!budownictwa! spo#ecznego!oraz! cz#onkowie! kooperatywy!mieszkaniowej!

wspó#dzia#aj&cy!w!celu!realizacji!na!obszarze!rewitalizacji!inwestycji!mieszkaniowej!w!rozumieniu!art4!2!

ust! 1! ustawy! z! dnia! 4! listopada! 2022! r.! o! kooperatywach!mieszkaniowych! oraz! zasadach! zbywania!

nieruchomo/ci! nale8&cych! do! gminnego! zasobu! nieruchomo/ci! w! celu!wsparcia! realizacji! inwestycji!

mieszkaniowych! (Dz.! U.! z! 2023! r.! poz.! 28)>! podmioty! prowadz&ce! lub! zamierzaj&ce! prowadzi.! na!

obszarze!gminy!dzia#alno/.!gospodarcz&>!podmioty!prowadz&ce!lub!zamierzaj&ce!prowadzi.!na!obszarze!

gminy!dzia#alno/.!spo#eczn&,!w!tym!organizacje!pozarz&dowe!i!grupy!nieformalne>!jednostki!samorz&du!

terytorialnego! i! ich! jednostki! organizacyjne>! organy!w#adzy! publicznej! oraz! podmioty! realizuj&ce! na!

obszarze!rewitalizacji!uprawnienia!Skarbu!Pa(stwa4!

KOMITET! REWITALIZACJI –! stanowi! forum! wspó#pracy! i! dialogu! interesariuszy! z! organami! gminy!

w!sprawach! dotycz&cych! przygotowania,! prowadzenia! i! oceny! rewitalizacji! oraz! pe#ni! funkcj%!

opiniodawczo-doradcz&!wójta,!burmistrza!albo!prezydenta!miasta4!!

OBSZAR!REWITALIZACJI!�!to!obszar!obejmuj&cy!ca#o/.!lub!cz%/.!obszaru!zdegradowanego,!cechuj&cy!

si%!szczególn&!koncentracj&!negatywnych!zjawisk,!na!którym!z!uwagi!na!istotne!znaczenie!dla!rozwoju!

lokalnego!gmina!zamierza!prowadzi.!rewitalizacj%4!Obszar!rewitalizacji!nie!mo8e!by.!wi%kszy!ni8!20?!

powierzchni!gminy!oraz!zamieszka#y!przez!wi%cej!ni8!30?!liczby!jej!mieszka(ców4!Obszar!rewitalizacji!

mo8e!by.!podzielony!na!podobszary,!w!tym!podobszary!nieposiadaj&ce!ze!sob&!wspólnych!granic4!

Ustawa!z!dnia!9!pa&dziernika!2015!r.!o!rewitalizacji!zawiera!szczegó#owy!opis!procedury,!która!prowadzi!

do!uchwalenia!w!gminie!Gminnego!Programu!Rewitalizacji.!!

! !
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2. Delimitacja!obszaru!rewitalizacji!

Podstaw%! prawn&! dla! wyznaczonego! w! Gminie! "arów! obszaru! rewitalizacji! stanowi! Uchwa#a!

nr!XL@327@2022!Rady!Miejskiej!W!"arowie!z!dnia!21!kwietnia!2022!r.!w!sprawie!wyznaczenia!obszaru!

zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji!na!terenie!Gminy!"arów4!

Zgodnie!z!metodyk&!prac!przyj%t&!na!etapie!delimitacji!obszaru!zdegradowanego,!w!pierwszej!kolejno/ci!

dokonano! podzia#u! Gminy! "arów! na! niepodzielne! jednostki! analityczne4! W! cz%/ci! wiejskiej! granice!

jednostek!analitycznych!wyznaczono!na!podstawie!podzia#u!administracyjnego!gminy,!natomiast!miasto!

podzielono!dodatkowo!na!trzy!mniejsze!jednostki,!zachowuj&ce!spójno/.!funkcjonaln&4!Na!skutek!tego!

uzyskano!20!jednostek!analitycznych.!

Rysunek!14!Jednostki!analityczne!wyznaczone!na!terenie!gminy!"arów4!

!

Fród#o:!opracowanie!w#asne4!

Podzia#! ten! podyktowany! zosta#! równie8! spe#nieniem! kryterium! ustawowego!wyra8onego!w! art4! 10!

ust.!2!Ustawy!o!rewitalizacji,!który!brzmi:!�Obszar!rewitalizacji!nie!mo8e!by.!wi%kszy!ni8!20?!powierzchni!

gminy!oraz!zamieszka#y!przez!wi%cej!ni8!30?!liczby!mieszka(ców!gminy�4!
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Rysunek 24 Podzia# Miasta "arów na jednostki analityczne, spe#niaj&ce wymóg ustawowy tzw4 zasady 20@304

Fród#o: opracowanie w#asne4

W! kolejnym! kroku! zebrano! i! obliczono! dla! tych! jednostek! wska5niki! opisuj&ce! sfer%:! spo#eczn&,!

gospodarcz&,!/rodowiskow&,!przestrzenno-funkcjonaln&!oraz!techniczn&4!Na!ich!podstawie!wyznaczono!

wska5niki!syntetyczne,!które!pos#u8y#y!do!okre/lenia!nat%8enia!zjawisk!kryzysowych!dla!ka8dej!ze!sfer4!

Zgodnie!z!przyj%t&!metodyk&,!do!obszaru!zdegradowanego!w#&czone!mog#y!zosta.!jednostki!analityczne,!

których!wska5nik! syntetyczny!w! sferze! spo#ecznej! by#! ni8szy! ni8! 0! oraz! dla! których! zidentyfikowano!

nagromadzenie! negatywnych! zjawisk! w! przynajmniej! jednej! z! pozosta#ych! sfer4! Poni8sza! tabela!

przestawia! jednostki! analityczne,! które! spe#nia#y! powy8sze! kryteria! wraz! z! warto/ci&! wska5nika!

syntetycznego! dla! sfery! spo#ecznej! oraz! oznaczeniem! wyst%powania! negatywnych! zjawisk! w! sferze!

gospodarczej,! /rodowiskowej,! przestrzenno-funkcjonalnej! oraz! technicznej! ;gdzie! ���! oznacza!

wyst%powanie! negatywnych! zjawisk,! a! �Q�! ich! brak<4! By#y! to! jednostki:! Go#aszyce, Imbramowice,

Miel%cin, Mikoszowa, Przy#%gów, Pyszczyn, Zastru8e, "arów I, "arów II, "arów III4
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Tabela! 14! Obszary! zdegradowane! na! terenie! gminy! "arów,! tj4! jednostki,! dla! których! wska5nik! syntetyczny! Perkala! przyj&#!
w!sferze!spo#ecznej!warto/ci!poni8ej!0!oraz!dla!których!stwierdzono!wyst%powanie!zjawisk!kryzysowych!w!co!najmniej!jednej!

z!pozosta#ych!sfer4!

Jednostka!

analityczna!

wska5nik!
syntetyczny!

zjawisk!

w!sferze!

spo#ecznej!

zjawiska!

kryzysowe!!

w!sferze!

gospodarczej!

zjawiska!

kryzysowe!!

w!sferze!

/rodowiskowej!

zjawiska!

kryzysowe!!

w!sferze!

przestrzenno-

funkcjonalnej!

zjawiska!

kryzysowe!!

w!sferze!

technicznej!

"arów!I! -0,624! +! +! -! +!

Przy#%gów! -0,516! +! +! -! +!

Zastru8e! -0,339! +! -! +! +!

Miel%cin! -0,297! +! +! -! -!

Pyszczyn! -0,184! -! +! +! -!

"arów!III! -0,177! +! +! -! +!

Go#aszyce! -0,113! -! -! +! +!

Imbramowice! -0,081! +! -! -! +!

"arów!II! -0,072! +! +! -! +!

Mikoszowa! -0,035! -! +! +! -!

Fród#o:!Diagnoza!s#u8&ca!wyznaczeniu!obszaru!zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji!gminy!"arów4!

W! konsekwencji! da#o! to! podstaw%! do! zakwalifikowania! ich! do! obszaru! zdegradowanego! o! #&cznej!

powierzchni! odpowiadaj&cej! V?! ca#ej! gminy! oraz! 27,3?! ludno/ci4! Zgodnie! z! ustaw&! o! rewitalizacji,!

obszar!rewitalizacji!nie!mo8e!by.!wi%kszy!ni8!20?!powierzchni!gminy!oraz!zamieszka#y!przez!wi%cej!ni8!

30%!liczby!jej!mieszka(ców4!W!zwi&zku!z!przekroczeniem!dopuszczalnej! liczby!ludno/ci! i!powierzchni!

obszaru! niemo8liwe! by#o! obj%cie! procesem! rewitalizacji! ca#ego! obszaru! zdegradowanego4! Dlatego!

nale8a#o!podj&.!dzia#ania!na!rzecz!wyznaczenia!obszaru!o!szczególnej!koncentracji!negatywnych!zjawisk!

spo#ecznych,! zmagaj&cego! si%! z!problemami! w! pozosta#ych! sferach! oraz! b%d&cego! kluczowym! dla!

rozwoju!lokalnego.!

Z!tego!wzgl%du,!jako!obszar!rewitalizacji!w!gminie!"arów!wyznaczono!jednostk%!analityczn&!"ARÓW!I,!

obejmuj&c&! swym! zasi%giem! ulice:! 1!Maja,! Adama!Mickiewicza,! Aleja! Janusza! Korczaka,! Aleksandra!

Puszkina,! Armii! Krajowej,! Ceramiczna,! Chemików,! Cicha,! Dworcowa,! [abryczna,! gen4! W#adys#awa!

Sikorskiego,! Hutnicza,! Juliusza! S#owackiego,! Kwiatowa,! Micha#a! Ko#odki,! Miko#aja! Kopernika,!

Nadbrze8na,! Ogrodowa,! Parkowa,! Przemys#owa,! Rzemie/lnicza,! Sportowa,! Strefowa,! Szkolna,!

Tarnawska,!W#adys#awa!Talowskiego,!Wojska!Polskiego,!Wolno/ci,!Zamkowa,!Zygmunta!Krasi(skiego4!

!

!

!

!
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Rysunek!34!Obszar!rewitalizacji!w!gminie!"arów4!

!

Fród#o:!Diagnoza!s#u8&ca!wyznaczeniu!obszaru!zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji!dla!gminy!"arów4!

Po#o8enie!obszaru!"ARÓW!I!w!centralnej!cz%/ci!Gminy!odgrywa!kluczow&!rol%!stanowi&c!du8y!potencja#!

rozwojowy! przek#adaj&cy! si%! na! mo8liwo/.! uzupe#nienia! istniej&cych! funkcji,! takich! jak! zabudowa!

mieszkaniowa!w!du8ej!mierze!wielorodzinna!oraz!zabudowa!handlowo-us#ugowa4!Potencja#!zwi%ksza!

rozmieszczenie! placówek! o/wiaty! czy! administracji,! a! tak8e! us#ug! spo#ecznych4! W! centralnej! cz%/ci!

Miasta!"arów!zaspokajane!s&!potrzeby!us#ugowe,!o/wiatowe!oraz!zarobkowe!nie! tylko!mieszka(ców!

samego!Miasta,!ale!równie8!mieszka(ców!okolicznych!terenów!wiejskich4!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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-Dane!dotycz'ce! liczb!mieszka+ców!uwzgl%dniaj'!tylko!dane!podane!przez!GUS,!a!nie! uwzgl%dniaj'!rejestrów!mieszka+ców!

prowadzonych!przez!gmin%.

Wyznaczony! obszar! rewitalizacji! spe#nia! wymogi! formalne! okre/lone! w! ustawie!

o!rewitalizacji:! jego!powierzchnia!stanowi!6%!(5,3!km2<!powierzchni!ca#ej!Gminy!i! jest!zamieszkiwany!

przez!27,3%!(3 310!osób<!ludno/ci!ca#ej!Gminy4!

OBSZAR 

REWITALIZACJI:

• 27,3 % ludności 
całej gminy

• 6 % powierzchni 
całej gminy

Powierzchnia Gminy 
Żarów:              

87,98 km²

Powierzchnia Giaia G G
Żaró

Liczba 
mieszkańców 
Gminy Żarów:             

12 335 *
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3. Szczegó#owa!diagnoza!obszaru!rewitalizacji!

3.1. Wprowadzenie!

Diagnoza!szczegó#owa!opracowana!w!niniejszym!rozdziale!dotyczy!wyznaczonego!obszaru!rewitalizacji!

"ARÓW!I,!obejmuj&cego!swym!zasi%giem!ulice:!1!Maja,!Adama!Mickiewicza,!Aleja! Janusza!Korczaka,!

Aleksandra! Puszkina,! Armii! Krajowej,! Ceramiczna,! Chemików,! Cicha,! Dworcowa,! [abryczna,! gen4!

W#adys#awa! Sikorskiego,! Hutnicza,! Juliusza! S#owackiego,! Kwiatowa,! Micha#a! Ko#odki,! Miko#aja!

Kopernika,! Nadbrze8na,! Ogrodowa,! Parkowa,! Przemys#owa,! Rzemie/lnicza,! Sportowa,! Strefowa,!

Szkolna,! Tarnawska,! W#adys#awa! Talowskiego,! Wojska! Polskiego,! Wolno/ci,! Zamkowa,! Zygmunta!

Krasi(skiego4!

Celem!diagnozy!szczegó#owej!jest!zbadanie!wyst%puj&cych!zjawisk!kryzysowych!na!obszarze!rewitalizacji!

wraz!ze!wskazaniem!ich!przyczyny,!a!tak8e!lokalnych!potencja#ów,!które!u#atwi&!rozwi&zanie!istniej&cych!

problemów4!!!!

Problemy,!trendy!i!tendencje!opisane!za!pomoc&!danych!ilo/ciowych,!uszczegó#owione!zosta#y!analiz&!

jako/ciow&,!w!której!wykorzystano!szeroko!rozumiane!metody!diagnostyczne!(w!tym!wywiady,!dyskusje,!

rozmowy,! warsztaty<! zapewniaj&c! tym! samym! w#&czenie! interesariuszy! rewitalizacji! ju8! na! etapie!

diagnozowania.!!

!

3.2. Struktura!przestrzenno-funkcjonalna!

Wyznaczony! w! Gminie! "arów! obszar! rewitalizacji! jest! terenem! wielofunkcyjnym,! co! jest!

zdeterminowane! przez! po#o8enie! w! /cis#ym! centrum! Gminy4! Zgodnie! podzia#em! funkcjonalnym!

wykazanym!w! Studium!uwarunkowa(! i! kierunków! zagospodarowania! przestrzennego!Gminy! "arów,!

obszar!rewitalizacji!obejmuje!stref%!I!rz%du!�!miejsk&,!o!strukturze!funkcjonalno-przestrzennej!typowej!

dla!miast,!skupiaj&c&!wi%kszo/.!zaplecza!infrastrukturalnego!i!us#ugowego!funkcjonowania!ca#ej!Gminy4!

W!/cis#ym!centrum!obszaru! rewitalizacji,!wzd#u8!g#ównych!ci&gów!komunikacyjnych! ;Armii!Krajowej,!

Wojska! Polskiego,! Mickiewicza<! koncentruje! si%! zabudowa! mieszkaniowo-us#ugowa,! g#ównie!

wielorodzinna!w! typie! zabudowy!kamienicowej,! z!us#ugami! zlokalizowanymi!w!parterach!budynków4!

Warto! zaznaczy.,! 8e! wi%kszo/.! kamienic! obj%ta! jest! ochron&! konserwatorsk&4! Po/ród! zabudowy!

wielorodzinnej!wyst%puj&!wolnostoj&ce!budynki!us#ugowe4!Wraz!z!oddalaniem!si%!od!centrum!pojawiaj&!

si%! obszary! zabudowy! mieszkaniowej! jednorodzinnej,! a! w! po#udniowo-zachodnim! kra(cu! obszaru!

rewitalizacji!znajduj&!si%!rozleg#e!tereny!zabudowy!zagrodowej!;ogródki!dzia#kowe<4!!

W!pó#nocno-wschodniej!cz%/ci!obszaru!rewitalizacji!koncentruje!si%!zabudowa!przemys#owo-sk#adowa.!

Tereny! te! nale8&! do! "arowskiej! Podstrefy! Ekonomicznej! WSSE! Invest-Park4! Dzia#aj&! tu!

24!przedsi%biorstwa,!m4in4!Thermaflex,!Daicel,!T&P,!AKS,!YAGI,!Colorobbia,!Bridgestone,!Electrolux,!KCP!

Aluminium.!!

Tereny! le/ne! i! zadrzewione!na! obszarze! rewitalizacji! s&! zlokalizowane!w! pó#nocno-wschodnim! oraz!

zachodnim!kra(cu,!a!tak8e!w!centrum!obszaru!w!postaci!skwerów!czy!Parku!Miejskiego.!W!strukturze!

funkcjonalnej! nale8y! równie8! wskaza.! tereny! o! funkcji! rekreacyjnej,! które! wyst%puj&! na! pó#noc! od!

centrum!�!jest!to!kompleks!sportowy!obejmuj&cy!Stadion!Miejski.!!!
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Rysunek!4.!Struktura!przestrzenno-funkcjonalna!obszaru!rewitalizacji.!!

!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!BDOT10k4!!

Na!obszarze!rewitalizacji!skupia!si%!równie8!wi%kszo/.!instytucji!publicznych,!tj4!Urz&d!Miejski!w!"arowie,!

Szko#a! Podstawowa! im4! Jana! Brzechwy,! Zespó#! Szkó#! im4! J%drzeja! 'niadeckiego,! O/rodek! Pomocy!

Spo#ecznej,! Szpital! Reumatologiczno-Rehabilitacyjny! im.! dra! Zbigniewa!Walla,! Komisariat! Policji! czy!

Ochotnicza!Stra8!Po8arna4!Wa8nym!obiektem!jest!równie8!zmodernizowany!dworzec!kolejowy,!le8&cy!

przy!po#udniowej!granicy!obszaru!rewitalizacji4!

Obszar! rewitalizacji! cechuje! si%! bogactwem! dziedzictwa! historycznego4! Wi%kszo/.! obiektów!

zabytkowych! zlokalizowanych! na! terenie! Miasta! "arów! skupionych! jest! w! granicach! obszaru!

rewitalizacji4!Zabytkiem!ustanowiono!równie8!historyczny!uk#ad!urbanistyczny!Miasta4!Lista!obiektów!

uj%tych!w! Gminnej! Ewidencji! Zabytków! na! obszarze! rewitalizacji! przedstawiona! zosta#a! w! poni8szej!

tabeli.!!

Tabela!2!Obiekty!uj%te!w!Gminnej!Ewidencji!Zabytków!znajduj&ce!si%!na!obszarze!rewitalizacji!

L.p.! Nazwa!obiektu! Lokalizacja!
Uj%cie!w!Rejestrze!

Zabytków!

1.! cmentarz!ewangelicki! ul.!1!Maja,!dz.!nr!15! nie!

2.! dom!mieszkalny! ul.!Armii!Krajowej!39! nie!

3.! poczta! ul.!Armii!Krajowej!42! nie!

4.! dom!mieszkalny,!ob4!budynek!mieszkalnous#ugowy! ul.!Armii!Krajowej!43! nie!

5.! dom!mieszkalny,!ob.!budynek!mieszkalnohandlowy! ul.!Armii!Krajowej!44! nie!

6.! dom!mieszkalny,!ob4!budynek!mieszkalnous#ugowy! ul.!Armii!Krajowej!46! nie!

7.! dom!mieszkalny,!ob4!Bank!Spó#dzielczy! ul.!Armii!Krajowej!48! nie!
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8.! dom!mieszkalny! ul.!Armii!Krajowej!51! nie!

9.! dom!mieszkalny,!ob4!Urz&d!Miasta!i!Gminy! ul.!Armii!Krajowej!53! nie!

10.! szko#a!podstawowa,!ob4!budynek!nieu8ytkowany! ul.!Armii!Krajowej!58! nie!

11.! budynek!biur!Zarz&du!Zak#adów!Organika,!ob4!budynek!mieszkalny! ul.!Armii!Krajowej!65a-c! nie!

12.! cmentarz!8o#nierzy!Armii!Czerwonej!
ul.!Armii!Krajowej/!Sportowa,!

dz.!nr!43/1!
nie!

13.!
kot#ownia!i!si#ownia!energetyczna!Zak#adów!Organika,!ob4!budynek!

magazynowo!-!us#ugowy!
ul4!Chemików!3! nie!

14.!
budynek!oddzia#u!wodno-energetycznego!Zak#adów!Organika,!ob4!

budynek!nieu8ytkowany!
ul4!Chemików,!dz4!nr!376@=3! nie!

15.!
budynek!biura!Dyrektora!Zak#adów!Organika,!ob4!budynek!

magazynowy!
ul4!Chemików,!dz4!nr!965/1! nie!

16.! dom!mieszkalny! ul.!Cicha!2! nie!

17.! dom!mieszkalny! ul.!Cicha!3! nie!

18.! dom!mieszkalny! ul.!Cicha!6! nie!

19.! budynek!dworca!kolejowego! ul.!Dworcowa!3! nie!

20.! zespó#!budynków!stacyjnych,!ob4!budynki!mieszkalno-handlowe! ul.!Dworcowa!5! nie!

21.!
budynek!administracyjny!Zak#adów!Materia#ów!Ogniotrwa#ych,!ob4!

Polska!Ceramika!Ogniotrwa#a!
ul.!Hutnicza!1! nie!

22.!

budynek!kot#owni,!si#owni,!energetycznej!Zak#adów!Materia#ów!
Ogniotrwa#ych,!ob4!Polska!Ceramika!Ogniotrwa#a!-!budynek!

nieu8ytkowany!
ul.!Hutnicza!1! nie!

23.!

budynek!produkcyjny!piecowni!Zak#adów!Materia#ów!Ogniotrwa#ych,!
ob.!Polska!

Ceramika!Ogniotrwa#a!-!strefa!socjalna!
ul.!Hutnicza!1! nie!

24.!
budynek!produkcyjny!piecowni!Zak#adów!Materia#ów!Ogniotrwa#ych,!

tzw.!tunel!II,!ob.!Polska!Ceramika!Ogniotrwa#a!
ul.!Hutnicza!1! nie!

25.!
budynek!produkcyjny!dawna!m#ynownia!Zak#adów!Materia#ów!
Ogniotrwa#ych,!tzw4!tunel!I,!ob4!Polska!Ceramika!Ogniotrwa#a!

ul.!Hutnicza!1! nie!

26.!
dom!mieszkalny!Zak#adów!Materia#ów!Ogniotrwa#ych,!ob4!dom!

mieszkalny!
ul.!Hutnicza!3! nie!

27.!
zespó#!magazynów!technicznych!Zak#adów!Materia#ów!

Ogniotrwa#ych,!ob4!zespó#!magazynów!
ul.!Kwiatowa!2! nie!

28.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!1! nie!

29.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!2! nie!

30.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!3! nie!

31.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!4! nie!

32.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!5! nie!

33.! ko/ció#!parafialny!pw4!Naj/wi%tszego!Serca!Pana!Jezusa! ul.!Mickiewicza!8! nie!

34.! plebania! ul.!Mickiewicza!8a-b! nie!

35.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!10! nie!

36.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!12! nie!

37.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!13! nie!

38.! dom!mieszkalny! ul.!Mickiewicza!23! nie!

39.! willa,!ob.!budynek!policji! ul.!Ogrodowa!2! nie!

40.! dom!mieszkalny! ul.!Sikorskiego!5! nie!

41.! aleja!d%bowa!przy!drodze!obiegaj&cej!stadion!sportowy! ul.!Sportowa!

Rej.!zab.!nr!

A@6231@1322@W#!
z!dnia!07.03.1991!
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42.!
historyczny!uk#ad!przestrzenny!za#o8enia!pa#acowo-parkowego!z!

folwarkiem!
ul.!Zamkowa! nie!

43.! willa! ul.!Zamkowa!1! nie!

44.! willa,!ob4!Urz&d!Miasta!i!Gminy! ul.!Zamkowa!2! nie!

45.! oficyna!mieszkalna!w!zespole!pa#acowym,!ob4!dom!mieszkalny! ul.!Zamkowa!5! nie!

46.! brama!w!zespole!pa#acowym! ul.!Zamkowa!5-7! nie!

47.! oficyna!mieszkalna!w!zespole!pa#acowym,!ob4!dom!mieszkalny! ul.!Zamkowa!7! nie!

48.! oficyna!mieszkalna!w!zespole!pa#acowym,!ob4!dom!mieszkalny! ul.!Zamkowa!7a-13! nie!

49.! dom!mieszkalny! ul.!Zamkowa!8! nie!

50.! oficyna!mieszkalna!w!zespole!pa#acowym,!ob4!dom!mieszkalny! ul.!Zamkowa!9a! nie!

51.! oficyna!mieszkalna!w!zespole!pa#acowym,!ob4!dom!mieszkalny! ul.!Zamkowa!15! nie!

52.! pa#ac,!ob4!dom!mieszkalny! ul.!Zamkowa!17-17a! nie!

53.! park!miejski!
ul.!Zamkowa!

!

Rej.!zab.!nr!

A@6230@12\0@W#!
z!dnia!25.07.1988!

Fród#o:!Zarz&dzenie!nr!=\@2021!Burmistrza!Miasta!"arów!z!dnia!=!czerwca!2021!r4!w!sprawie!przyj%cia!Gminnej!Ewidencji!Zabytków!Gminy!

"arów!

Najwa8niejszymi!zabytkami!spo/ród!wymienionych!powy8ej!s&:!!

· Neogotycki!zamek!z!pocz&tku!XX!w4!-!zlokalizowany!przy!ul.!Zamkowej!15!murowany!budynek!

z!ceg#y,!z!detalami!ceramicznymi!wykonanych!z!ceg#y!glazurowanej!w!postaci!m4in4!gzymsów,!

obramie(!okiennych,!drzwiowych!i!szczytów<4!Bry#a!budowli!o!3!kondygnacjach!wzniesiona!na!

wysokich!piwnicach,!z!dachami!dwuspadowymi.!Do!zamku!przylega!park!z!wieloma!gatunkami!

ozdobnych!drzew!aklimatyzowanych.!

· Ko/ció#! Rzymskokatolicki! pw4! Naj/wi%tszego! Serca! Pana! Jezusa! �! zlokalizowany! przy!

ul.!Mickiewicza!=!ko/ció#!pochodz&cy!z!pocz&tków!XX!wieku,!o!formie!trójnawowego!ko/cio#a!

halowego! z! wysok&! na! \\! m,! czworoboczn&! wie8&! naro8n&4! 'wi&tynia! wzniesiona! zosta#a!

z!czerwonej,!nieotynkowanej!ceg#y! i!utrzymana!jest!w!stylu!neogotyckim!z! licznymi!detalami!

ceramicznymi! i! smuk#ymi! otworami! okiennymi4! Wewn&trz! znajduj&! si%! trzy! o#tarze! ;jeden!

g#ówny!i!dwa!boczne<,!drewniana!ambona!z!p#askorze5bami!\!ewangelistów,!27-piszcza#kowe!

organy!i!chrzcielnica.!

· Willa! przy! ul.! Zamkowej! 2,! obecnie! siedziba! Urz%du! Miejskiego! w! "arowie! �! budynek!

pochodz&cy!z!pocz&tków!XIX!w4,!utrzymany!w!stylu!eklektycznym,!3!kondygnacyjny,!wzniesiony!

na!wysokich!piwnicach4!Z!zewn&trz!ozdobiony!detalami!architektonicznymi!w!postaci!gzymsów!

i!obramie(!okiennych.!

· Willa!przy!ul.!Zamkowej!1,!dawniej!Willa!Treutler-Schlosser!�!obiekt!wybudowany!pod!koniec!

XIX!w4!w!stylu!eklektycznym,!murowany,!o!2!kondygnacjach!z!pó#pi%trem4!Zewn%trzna!elewacja!

ozdobiona! bogatym! detalem! tynkowanym! -! pilastry,! obramienia! okien,! gzymsy,! dekoracja!

z!wie(ców,!dekoracja!rze5biarska4!Wej/cie!do!budynku!zwie(czone!#ukiem,!dach!tarasowy4!

· Dworzec! kolejowy! -! po#o8ony! w! centrum! Miasta,! przy! po#udniowej! granicy! obszaru!

rewitalizacji4! Jeden! z! typowych! obiektów! architektury! mieszcza(skiej! z! XIX! w.,! wzniesiony!

w!stylu!eklektycznym4!W!ostatnich!latach!przeszed#!gruntown&!modernizacj%,!obecnie!jest!to!

nowoczesny! budynek! przystosowany! dla! wszystkich! u8ytkowników,! w! tym! osób! dla! ze!

szczególnymi!potrzebami4!!
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3.3. Przyczyny!degradacji!obszaru!

3.3.1. Sfera!spo#eczna!

!

Wyznaczony!w!centrum!"arowa!obszar!rewitalizacji!charakteryzuje!si%!nagromadzeniem!negatywnych!

zjawisk! sfery! spo#ecznej4! Analiza! wska5nikowa! wykonana! na! potrzeby! delimitacji! obszaru!

zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji!wykaza#a!szczególnie!problemy!w!zakresie!bezrobocia,!ubóstwa,!

wysokiej!liczby!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!oraz!kapita#u!spo#ecznego4!

W!poni8szej! tabeli! przedstawiono! porównanie!wybranych!wska5ników! dotycz&cych! sfery! spo#ecznej!

pomi%dzy!obszarem!rewitalizacji!a!/redni&!gminn&4!!

Tabela!34!Zestawienie!wybranych!wska5ników!obrazuj&cych!sfer%!spo#eczn&!w!gminie!"arów!i!na!obszarze!rewitalizacji4!

Nazwa!wska5nika!
Warto/.!dla!obszaru!

rewitalizacji!

Warto/.!/rednia!dla!
gminy!

Liczba!osób!bezrobotnych!na!100!mieszka(ców! 2,32! 1,77!

Liczba!osób!bezrobotnych!w!przeliczeniu!!
na!100!mieszka(ców!w!wieku!produkcyjnym! !

4,11! 2,92!

Udzia#!osób!d#ugotrwale!bezrobotnych!w!liczbie!osób!w!wieku!
produkcyjnym!

2,0%! 1,6%!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!
bezrobocia!w!ogólnej!liczbie!mieszka(ców!

0,22%! 0,19%!

Udzia#!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!w!ogólnej!liczbie!
mieszka(ców!

4,6%! 2,7%!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!ubóstwa!
w!ogólnej!liczbie!mieszka(ców!

0,27%! 0,04%!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!ubóstwa!
w!ogólnej!liczbie!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej! !

5,8%! 1,0%!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!dotkni%tych!
problemem!alkoholizmu!w!ogólnej!liczbie!korzystaj&cych!z!pomocy!
spo#ecznej!

12,7%! 9,9%!

Kwota!wyp#aconych!zasi#ków!w!przeliczeniu!na!100!mieszka(ców! V\22,9=!z#! 33\7,62!z#!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!
niepe#nosprawno/ci!w!ogólnej!liczbie!mieszka(ców!

0,8%! 0,4%!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!
niepe#nosprawno/ci!w!ogólnej!liczbie!korzystaj&cych!!
z!pomocy!spo#ecznej!

17,4%! 13,0%!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!
d#ugotrwa#ej!lub!ci%8kiej!choroby!w!ogólnej!liczbie!mieszka(ców!

0,6%! 0,3%!

Odsetek!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!
d#ugotrwa#ej!lub!ci%8kiej!choroby!w!ogólnej!liczbie!korzystaj&cych!z!
pomocy!spo#ecznej!

13,5%! 8,3%!

Ludno/.!w!wieku!poprodukcyjnym!na!100!osób!w!wieku!
produkcyjnym!

45,78! 33,80!

Udzia#!osób!w!wieku!poprodukcyjnym!w!ogólnej!liczbie!ludno/ci! 25,8%! 20,3%!

Udzia#!dzieci!w!wieku!0-3!lat!w!ogólnej!liczbie!mieszka(ców! 3,9%! 3,2%!

Fród#o:!opracowanie!w#asne4!!
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Zgodnie! z! danymi! Powiatowego! Urz%du! Pracy! w! 'widnicy! na! stan! 31! grudnia! 2020! roku,! obszar!

rewitalizacji! zamieszkiwa#o!77!mieszka(ców! zarejestrowanych! jako!osoby!bezrobotne4!Spo/ród!nich,!

niemal! po#ow%! ;37! osób<! stanowi#y! osoby! d#ugotrwale! bezrobotne,! pozostaj&ce! bez! zatrudnienia!

powy8ej!12!miesi%cy4!Natomiast!12!bezrobotnych!posiada#o!tylko!wykszta#cenie!podstawowe4!Odnosz&c!

liczb%!osób!bezrobotnych!do!/redniej!gminy!"arów!zarówno!w!przeliczeniu!na!100!mieszka(ców,!jak!i!na!

100!osób!w!wieku!produkcyjnym,!obszar!rewitalizacji!odznacza!si%!negatywnie4!!

Stosunkowo! du8y! udzia#! osób! d#ugotrwale! bezrobotnych! oraz! bezrobotnych! z!wykszta#ceniem!

podstawowym!niekorzystnie!wp#ywa!na!perspektyw%!podj%cia!pracy!przez!takie!osoby4!Negatywnym!

aspektem! s&! tak8e! niewielkie! mo8liwo/ci! podj%cia! pracy! na! terenie! Gminy4! Analizuj&c! sytuacj%! na!

popularnych! portalach! z! ofertami! pracy! mo8na! zaobserwowa.! niewielk&! liczebno/.! og#osze(,!

a!zdecydowana! wi%kszo/.! z! nich! dotyczy! pracy! w! sektorze! produkcyjnym! i! jest! skierowana! do!

wykwalifikowanych!i!do/wiadczonych!pracowników14!Przeci%tny!profil!osoby!d#ugotrwale!bezrobotnej!

i!posiadaj&cej! tylko! wykszta#cenie! podstawowe! nie! jest! atrakcyjny! dla! potencjalnego! pracodawcy4!

Nieposiadanie!odpowiednich!kwalifikacji!jest!niew&tpliwie!przeszkod&!do!podj%cia!pracy,!jednak!du8ym!

problemem! jest! równie8! brak! ch%ci! do! podj%cia! jakiejkolwiek! pracy! b&d5! pozyskiwanie! dochodów!

z!nielegalnych! 5róde#4! Problem! bezrobocia! ma! negatywne! konsekwencje! zarówno! dla! osoby!

bezrobotnej,! jak! i! tkanki! spo#ecznej,!w! tym!przede!wszystkim! rodziny! i!najbli8szego!otoczenia!osoby!

dotkni%tej! tym! problemem4! Brak! pracy! skutkuj&cy! brakiem! dochodów,! przek#ada! si%! na! zagro8enie!

ubóstwem,!wykluczeniem! spo#ecznym,! problemami! zdrowotnymi! ;w! tym!psychicznymi<! oraz! ogóln&!

niezaradno/ci&!8yciow&4!D#ugotrwa#e!pozostawanie!bez!pracy!mo8e!w!skrajnych!przypadkach!prowadzi.!

do! zani8ania! samooceny,! depresji,! popadania! w!na#ogi! i! podejmowania! zachowa(! niezgodnych!

z!prawem4! Cz%sto! bezrobocie! spowodowane! jest! równie8! brakiem! przedsi%biorczo/ci! w/ród!

mieszka(ców,!nale8y!wi%c!podejmowa.!dzia#ania!zmierzaj&ce!do!budowania!postaw!przedsi%biorczych!

w!celu!aktywizacji!osób!bezrobotnych4!!

Niekorzystn&!sytuacj%!obserwuje!si%!równie8!pod!wzgl%dem!ubóstwa,!zdiagnozowanego!na!podstawie!

danych!o!osobach!pobieraj&cych!/wiadczenia!z!pomocy!spo#ecznej4!Porównuj&c!wska5niki!osi&gni%te!na!

obszarze! rewitalizacji! ze! /redni&! gminn&! mo8na! zauwa8y.,! 8e! liczba! osób! korzystaj&cych! z! pomocy!

spo#ecznej!na!obszarze!rewitalizacji!niemal!dwukrotnie!przewy8sza!warto/.!dla!gminy4!Podobn&!sytuacj%!

obserwuje!si%!analizuj&c!kwoty!wyp#acanych!zasi#ków,!które!na!obszarze!rewitalizacji!równie8!s&!prawie!

dwukrotnie! wy8sze! w! stosunku! do! /redniej! gminnej4! Wysoki! jest! równie8! odsetek! korzystaj&cych!

z!pomocy!spo#ecznej!z!tytu#u!ubóstwa!�!a8!1@3!osób!zamieszkuj&cych!obszar!rewitalizacji!pobiera!zasi#ki!

z!tego!tytu#u,!podczas!gdy!/rednia!Gminy!wynosi!0,0\?4!!

Pog#%biaj&ce!si%!zjawisko!ubóstwa!niesie!za!sob&!wiele!negatywnych!skutków,!które!s&!odczuwane!nie!

tylko! przez! osoby! bezpo/rednio! nim! dotkni%te,! ale! tak8e! przez! ogó#! spo#eczno/ci! lokalnej4! Rosn&ca!

frustracja! w! zwi&zku! z! trudn&! sytuacj&! 8yciow&! prowadzi! do! wyst%powania! patologii! spo#ecznych,!

konfliktów!rodzinnych,!a!w!skrajnych!przypadkach!tak8e!przemocy4!Skutki!takich!zachowa(!s&!równie8!

negatywnie!odczuwane!przez!spo#ecze(stwo4!Sytuacja!ta!jest!szczególnie!niekorzystna!w!przypadku,!gdy!

ubóstwem! dotkni%ta! jest! wi%ksza! grupa! mieszka(ców,! która! cz%sto! koncentruje! si%! w! niektórych!

obszarach!na!terenie!Gminy4!Skupiska!osób!ubogich!sprzyjaj&!wyst%powaniu!m4in4!kradzie8y,!napadów!

lub!innych!przest%pstw,!które!przyczyniaj&!si%!do!obni8enia!bezpiecze(stwa!w!danych!przestrzeniach!

!

1!Fród#o:!www.pracuj.pl;!www.olx.pl>!dost%p!na!dzie(!1941042022!r4!!
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publicznych4! W! konsekwencji! obszary! te! s&! dotkni%te! wykluczeniem,! a! tak8e! swego! rodzaju!

stygmatyzacj&,! która! dodatkowo! pog#%bia! negatywne! zjawiska4! Dodatkowym! skutkiem! ubóstwa,!

szczególnie!odczuwanym!przez!spo#ecze(stwo,!jest!pog#%bianie!si%!zjawiska!bezdomno/ci,!wynikaj&cego!

z! braków! /rodków! na! utrzymanie! lokalu! mieszkalnego! i! w! konsekwencji! wyst&pienia! przypadków!

eksmisji4! Problemy! te! zosta#y! równie8! zdiagnozowane! na! warsztatach! diagnostycznych4! Uczestnicy!

warsztatów! wskazali! szczególne! nat%8enie! zjawisk! ubóstwa! i! bezdomno/ci! w! rejonach! ulic! 1!Maja,!

Parkowej! i! Chemików4! Problemem! mo8e! by.! równie8! ograniczona! mo8liwo/.! uzyskania! lokalu!

komunalnego!czy!socjalnego4!W!2021!r4!/redni!czas!oczekiwania!na!lokal!komunalny!zarówno!w!Gminie,!

jak!i!na!obszarze!rewitalizacji!wynosi#!od!roku!do!a8!\!lat,!a!na!miejsce!w!lokalu!komunalnym!oczekuje!

#&cznie!36!osób!;wszystkie!poza!obszarem!rewitalizacji<4!Z!kolei!czas!oczekiwania!na!miejsce!w!lokalu!

socjalnym!wynosi!od!roku!do!3!lat4!$&czna!liczba!osób!oczekuj&cych!na!lokal!socjalny!w!Gminie!wynosi!

19!osób,!z!czego!1!osoba!z!obszaru!rewitalizacji4!!

Zjawiska! bezrobocia! oraz! ubóstwa! nierzadko! s&! powi&zane! z! powstawaniem! lub! pog#%bianiem! si%!

alkoholizmu4!Ten!problem!równie8!zosta#!wskazany!przez!uczestników!warsztatów,!a!jego!wyst%powanie!

jest! szczególnie! obserwowane! w! rejonach! 1! Maja,! Parkowej! i! Chemików! ;zatem! analogicznie! jak!

problem! ubóstwa<,! a! tak8e! w! rejonie! ulicy! Dworcowej4! Problem! alkoholizmu! odbija! si%! równie8!

w!statystykach!�!prawie!13?!osób!korzystaj&cych!z!pomocy!spo#ecznej!na!obszarze!rewitalizacji!pobiera!

/wiadczenia!z!tytu#u!alkoholizmu4!'rednia!warto/.!tego!wska5nika!dla!ca#ej!Gminy!wynosi!9,9?4!!

Problemem!w!sferze!spo#ecznej!zdiagnozowanym!na!obszarze!rewitalizacji!jest!równie8!wysoka!liczba!

osób!ze!szczególnymi!potrzebami4!Odsetki!osób!pobieraj&cych!/wiadczenia!z!tytu#u!niepe#nosprawno/ci!

oraz!z!tytu#u!d#ugotrwa#ej! lub!ci%8kiej!choroby!w!2020!r4!osi&gn%#y!na!obszarze!rewitalizacji!warto/ci!

dwukrotnie! wy8sze! w! stosunku! do! /redniej! gminnej4! Niespe#na! 1@6! ogólnej! liczby! mieszka(ców!

korzystaj&cych! z! pomocy! spo#ecznej! na! obszarze! rewitalizacji! to! osoby! pobieraj&ce! zasi#ki! z! tytu#u!

niepe#nosprawno/ci,! natomiast! niespe#na! 1\?! to! mieszka(cy! pobieraj&ce! /wiadczenia! z! tytu#u!

d#ugotrwa#ej! lub! ci%8kiej! choroby4!Wysoki! udzia#! osób! ze! szczególnymi!potrzebami!powoduje!wzrost!

zapotrzebowania!na!us#ugi!opieki!zdrowotnej,!w!szczególno/ci!opieki!specjalistycznej!;np4!rehabilitacji<!

czy!te8!us#ug!opieku(czych!lub!opieki!wytchnieniowej!dla!rodzin!osób!niepe#nosprawnych4!!

Kapita#! spo#eczny! to! obszerne! poj%cie! na! pograniczu! socjologii! i! ekonomii,! które! dotyczy! ca#o/ci!

stosunków! spo#ecznych! w! obr%bie! danej! zbiorowo/ci,! umo8liwiaj&cych! w!przysz#o/ci! nawi&zywanie!

innych! konstruktywnych! relacji! spo#ecznych4!W! kontek/cie! samorz&du! nie! sposób!mówi.! o! kapitale!

spo#ecznym! w! oderwaniu! od! kwestii! tendencji! demograficznych,! zmian! w! poszczególnych! grupach!

ekonomicznych!oraz!zast%powalno/ci!pokole(!na!rynku!pracy4!!

W!2020!r4!na!obszarze!rewitalizacji!zamieszkiwa#o!3!310!osób!;27,3?!ludno/ci!Gminy<4!Z!analizy!rozk#adu!

poszczególnych! grup! wiekowych! w/ród! populacji! obszaru! rewitalizacji,! mo8na! zauwa8y.,! 8e!

zdecydowan&! wi%kszo/.! stanowi&! osoby! w! wieku! produkcyjnym! �! 56,4%.! Dalej! osoby! w! wieku!

poprodukcyjnym!�!26,\?!oraz!dzieci! i!m#odzie8!w!wieku!przedprodukcyjnym!�!17,8%.!Taka!struktura!

wiekowa,!w!korelacji!z!analiz&!tendencji!sprzed!kilku!lat,!wskazuje!na!post%puj&cy!proces!starzenia!si%!

spo#ecze(stwa4!Centrum!"arowa!zamieszkuje!zdecydowanie!wi%cej!seniorów!ni8!dzieci!i!m#odzie8y,!co!

w!konsekwencji!kilku!lat!mo8e!mie.!odzwierciedlenie!w!braku!zast%powalno/ci!na!rynku!pracy!�!mniej!

m#odych! ludzi!b%dzie!gotowych!podj&.!prac%,!a! coraz!wi%cej!osób!b%dzie!opuszcza#o! rynek!pracy! ze!

wzgl%du!na!osi&gni%cie!wieku!emerytalnego4!!
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Rysunek 54 Struktura wieku ludno/ci na obszarze rewitalizacji4

Fród#o: opracowanie w#asne4

Zmieniaj&ca! si%! struktura! wiekowa! mieszka(ców! obszaru! rewitalizacji! implikuje! konieczno/.!

podejmowania! odpowiednich! kroków! zarówno! w! zakresie! us#ug! spo#ecznych,! jak! i! dostosowania!

infrastruktury!i!przestrzeni!miejskiej!do!zwi%kszaj&cych!si%!potrzeb!starszych!mieszka(ców4!Niezb%dne!

jest!podj%cie!dzia#a(!wychodz&cych!naprzeciw!potrzebom!seniorów!m4in4!utworzenie!Klubu!Seniora,!

Rady!Seniorów!czy!te8!dostosowanie!przestrzeni,!obiektów!publicznych!i!miejsc!wypoczynku!dla!osób!

starszych4! Na! terenie! obszaru! rewitalizacji! funkcjonuje! jeden! Dom! Seniora! �"ar-Med�! przy!

ul. S#owackiego! V4! Placówka! oferuje! m4in4! ca#odobow&! opiek%! piel%gniarek! i opiekunów,! terapie!

zaj%ciowe,!.wiczenia!i!zabiegi,!wy8ywienie!czy!dowóz!do!lekarzy!specjalistów4!

Aby! jednak! przerwa.! negatywne! trendy! demograficzne,! nie! nale8y! zapomina.! o m#odszych! grupach!

wiekowych4!Zapewnienie!odpowiednich!miejsc!pracy,!infrastruktury!do!sp%dzania!czasu!wolnego!oraz!

miejsc!opieki!nad!dzie.mi,!mo8e!spowodowa.!nap#yw!i!zwi%kszenie!udzia#u!osób!w!wieku!produkcyjnym4!

Osiedlenie!si%!w!atrakcyjnym!otoczeniu!mo8e!równie8!wp#yn&.!na!podejmowanie!decyzji!o!za#o8eniu!

rodziny,!a!w!konsekwencji!zwi%kszeniu!udzia#u!najm#odszej!cz%/ci!spo#ecze(stwa4!Szczególnie!atrakcyjne!

do!zamieszkania!dla!m#odych!ludzi!s&!obecnie!miejsca,!gdzie!w!niewielkiej!odleg#o/ci!mo8na!zaspokoi.!

potrzeby!zwi&zane!m4in4:! z!opiek&!nad!dzie.mi! ;na!obszarze! rewitalizacji!nie!ma!8#obka,! znajduje! si%!

jednak! w! s&siedztwie<,! prac&! o! odpowiednim! wynagrodzeniu,! ale! równie8! miejsca,! gdzie! mo8na!

realizowa.!swoje!pasje,!rozwija.!si%!oraz!sp%dza.!aktywnie!czas4!

Na!zwi%kszanie!si%!udzia#u!osób!starszych!w/ród!mieszka(ców!obszaru!rewitalizacji!wp#ywa!tak8e!coraz!

wi%kszy! odp#yw! m#odych! ludzi,! na! co! wskazali! tak8e! uczestnicy! warsztatów! diagnostycznych4! Jako!

przyczyn%! tego! zjawiska! mo8na! wskaza.! przede! wszystkim! brak! perspektyw! zawodowych! dla! ludzi!

m#odych,!a!tak8e!brak!miejsc!aktywno/ci!spo#ecznej!czy!te8!atrakcji!kulturalnych!jak!np.!kino.!

Przeprowadzone! warsztaty! diagnostyczne! z! grup&! interesariuszy! rewitalizacji,! a! tak8e! wywiady!

pog#%bione! oraz! wizja! lokalna! pozwoli#y! na! zidentyfikowanie! kilku! dodatkowych,! jednak! istotnych!

Mieszkańcy w 
wieku 

przedprodukcyjn

ym

17,8%

Mieszkańcy w 
wieku 

poprodukcyjnym

25,8%

Mieszkańcy w 
wieku 

produkcyjnym

56,4%
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problemów! wyst%puj&cych! na! obszarze! rewitalizacji4! Pierwszym! z! nich! s&! szeroko! rozumiane! akty!

wandalizmu,!które!widoczne!s&!w!wielu!miejscach!w!centrum!Miasta4!Wandalizm!najcz%/ciej!przejawia!

si%!niszczeniem!przestrzeni!publicznej!w!postaci!graffiti!czy!dewastacj&!miejsc!ogólnodost%pnych4!!!

Akty! wandalizmu! najcz%/ciej! #&czone! s&! z! m#odzie8&,! jednak! nie! wyklucza! si%,! 8e! za! cz%/.! z! nich!

odpowiadaj&!osoby!doros#e4!Najcz%/ciej!do!zniszcze(!dochodzi!w!momencie,!gdy!pojedyncze!osoby!lub!

wi%ksze! grupy! znajduj&! si%! pod!wp#ywem! substancji! psychoaktywnych! ;narkotyki,! alkohol).! Problem!

za8ywania!tego!typu!u8ywek!jest!coraz!cz%/ciej!obserwowany!w/ród!m#odzie8y!"arowa,!na!co!równie8!

zwrócili! uwag%! uczestnicy! warsztatów4! Jako! przyczyny! wskazano! #atwy! dost%p! do! /rodków!

psychoaktywnych,!powszechno/.!punktów!sprzeda8y!alkoholu!czy!te8!brak!kontroli!ze!strony!rodziców4!

Niew&tpliwie!jedn&!z!przyczyn!jest!równie8!brak!alternatywnych!miejsc!i!form!sp%dzania!czasu!wolnego,!

przez!co!grupy!m#odych!osób!spotykaj&!si%!w!miejscach!publicznych!i!wspólnie!spo8ywaj&!alkohol,!cz%sto!

nawet!�z!nudów�4!Sprzyja!temu!dodatkowo!wyst%powanie!opuszczonych,!odosobnionych!obiektów!czy!

brak!wyznaczonych!miejsc!do!spo8ywania!alkoholu!tzw4!ogródków!piwnych4!!

Kolejn&!przyczyn&!popadania!w!uzale8nienia!jest!presja!otoczenia!;rówie/ników<!b&d5!wywodzenie!si%!

z!rodzin!o!sk#onno/ciach!do!nadu8ywania!alkoholu!;dziedziczenie!problemów,!trudno/.!z!wydostaniem!

si%! z! patologicznego! /rodowiska! czy!wspomniane! ju8! ubóstwo<4! Akty!wandalizmu! s&! równie8! cz%sto!

pok#osiem! poczucia! bezkarno/ci! i! braku! dostatecznego! nadzoru! miejsc! publicznych.! Osoby!

dopuszczaj&ce!si%!takich!zniszcze(,!nie!maj&!poczucia!przynale8no/ci! i!nie!identyfikuj&!si%!z!miejscem!

zamieszkania,! a! co! za! tym! idzie! traktuj&! przestrze(! publiczn&! jako! w#asno/.! niczyj&,! a!nie! w#asno/.!

wspóln&4! Nale8y! zaznaczy.,! 8e! wszelkiego! rodzaju! przejawy! wandalizmu! i! agresji! w!miejscach!

publicznych,! wp#ywaj&! negatywnie! na! poczucie! bezpiecze(stwa! ogó#u! mieszka(ców! obszaru!

rewitalizacji.!!

Rysunek!64!Przyk#ady!aktów!wandalizmu!na!obszarze!rewitalizacji:!graffiti!przy!ulicach!Armii!Krajowej!i!Sikorskiego.!

!

!

Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!!
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Wyst%powanie! aktów!wandalizmu!w! centrum!Miasta,!w! przestrzeniach! ogólnodost%pnych! �!wzd#u8!

g#ównych!ci&gów!komunikacyjnych!mo8e!by.!tak8e!wynikiem!niedostatecznego!monitoringu!miejskiego4!

!

G#ówne!problemy!w!sferze!spo#ecznej!wyst%puj&ce!na!obszarze!rewitalizacji:!

· wysoki!poziom!bezrobocia,!w!tym!bezrobocia!d#ugotrwa#ego,!

· niski!poziom!kapita#u!spo#ecznego,!starzenie!si%!spo#ecze(stwa,!odp#yw!m#odzie8y,!

· niski!poziom!aktywno/ci!i!integracji!spo#ecznej,!

· akty!wandalizmu!i!niszczenia!przestrzeni!publicznej,!

· wysoki!odsetek!osób!ze!szczególnymi!potrzebami,!

· ubóstwo,!

· rosn&ce!problemy!uzale8nie(!w/ród!mieszka(ców!obszaru!rewitalizacji,!g#ównie!m#odzie8y,!

· niedostateczna!liczba!miejsc!sp%dzania!czasu!wolnego4!

!

3.3.2. Sfera!gospodarcza!

!

Analiza!wska5nikowa!s#u8&ca!delimitacji!obszaru!zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji!nie!wykaza#a!

wyst%powania! problemów! w! obszarze! gospodarki4! W!2020! roku! w! granicach! obszaru! rewitalizacji!

zarejestrowano! 196! nowych! podmiotów! gospodarczych4! Odnosz&c! t%!warto/.! do! liczby! ludno/ci! na!

obszarze!rewitalizacji,!wska5nik!liczby!nowo!zarejestrowanych!podmiotów!gospodarczych!w!obszarze!

rewitalizacji!w!przeliczeniu!na!100!mieszka(ców!wyniós#!w!2020!roku!6,=7,!natomiast!przeliczaj&c!na!

100!osób!w!wieku!produkcyjnym!�!by#o!to!10,\14!Oba!wska5niki!by#y!nieco!wy8sze!ni8!/rednia!dla!Gminy!

"arów,!która!wynosi#a!odpowiednio:!6,03!oraz!=,374!!

Mimo!korzystnych!statystyk!uczestnicy!warsztatów!wskazali!jednak!na!szereg!problemów!sugeruj&cych,!

i8! kondycja! lokalnych! przedsi%biorstw! funkcjonuj&cych!w! centrum!"arowa! jest!nienajlepsza4! Jednym!

z!negatywnych!zjawisk!obserwowanych!nie!tylko!na!obszarze!rewitalizacji,!ale!tak8e!w!ca#ym!mie/cie!

jest! odp#yw! ma#ych! przedsi%biorstw4! Jako! przyczyn%! tego! zjawiska! wskazano! przede! wszystkim!

funkcjonuj&c&! w! granicach! obszaru! rewitalizacji! 8arowsk&! podstref%! ekonomiczn&! Invest! Park,!

skupiaj&c&!wiele!du8ych!przedsi%biorstw4!Do!najwi%kszych!pracodawców!dzia#aj&cych!na!terenie!Miasta!

w!tym!na!terenie!!podstrefy!wymieni.!nale8y!m.in.:!

· PCO!"arów!;ceramika!ogniotrwa#a<,!

· Electrolux!Polska!(AGD),!

· Bridgestone!Polska!;bran8a!automotive<,!

· DSSE!Polska!;bran8a!automotive<,!

· Franctextil!(tekstylia),!

· Yagi!Polska!;bran8a!automotive<,!

· ILP!;bran8a!automotive<,!

· T&P!(AGD),!

· steel.S!(AGD),!

· Colorobbia!(ceramika!u8ytkowa<,!

· AKS!Polska!;bran8a!automotive<4!

Powy8sze!zak#ady!stanowi&!du8e!korporacje,!przewa8nie!mi%dzynarodowe,!które!oprócz!wi%kszej!liczby!

ofert!pracy,!oferuj&!tak8e!o!wiele!korzystniejsze!warunki!zatrudnienia!�!nie!tylko!pod!wzgl%dem!p#acy,!

ale!tak8e!tzw4!benefitów!pozap#acowych4!Obecno/.!du8ych!korporacji!na!obszarze!Gminy!przyczynia!si%!

znacz&co!do!wzrostu!gospodarczego,!ale!jednocze/nie!powoduje!zanik!lokalnych!przedsi%biorstw,!które!
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nie! s&! konkurencyjne4! Szczególnie! nara8one! s&! na! to! przedsi%biorstwa! funkcjonuj&ce!w! najbli8szym!

otoczeniu4!Ponadto!du8e!korporacje!�wch#aniaj&�!wi%kszo/.!pracowników!poszukuj&cych!zatrudnienia!

na! terenie! Gminy4! Brak! kadry! pracowniczej! mo8e! przyczynia.! si%! do! niewydolno/ci! ma#ych!

przedsi%biorstw,!a!w!konsekwencji!ich!upad#o/ci!b&d5!relokacji!poza!obszar!Gminy4!!

Inn&! przyczyn&! zanikania! lokalnej! przedsi%biorczo/ci! na! obszarze! rewitalizacji! mo8e! by.! równie8!

wyst%powanie!sieci!du8ych!sklepów!handlowych!�!w!szczególno/ci!w!bran8y!spo8ywczej4!Obecno/.!tzw4!

�sieciówek�!zniech%ca!mieszka(ców!do!zak#adania!nowych!dzia#alno/ci,!co!w!konsekwencji!przyczynia!

si%!do!obni8enia!ogólnego!poziomu!przedsi%biorczo/ci4!!

Na! kszta#towanie! przedsi%biorczo/ci! wp#ywaj&! tak8e! relacje! pomi%dzy! przedsi%biorcami,! a! w#adzami!

lokalnymi.! Uczestnicy! warsztatów! wskazali! jako! problem! sfery! gospodarczej! brak! wsparcia!

przedsi%biorców! oraz! niedostateczn&! wspó#prac%! pomi%dzy! sektorem! przedsi%biorstw! a! Gmin&4!

W!konsekwencji! obserwuje! si%! nik#e! zainteresowanie! zak#adaniem! dzia#alno/ci! gospodarczej,! które!

wynika!m4in4!z!niedostatecznej!wiedzy!na!temat!jej!za#o8enia,!prowadzenia!i!mo8liwo/ci!wsparcia,!przede!

wszystkim! finansowego4! Wskazano! na! niedostateczn&! liczb%! szkole(! z! zakresu! prowadzenia!

przedsi%biorstwa!lub!niedopasowanie!oferty!szkole(!pod!wzgl%dem!czasowym!�!organizowanie!spotka(!

w! tygodniu,! w! godzinach! pracy! potencjalnych! uczestników! �! co! uniemo8liwia! wi%kszo/ci! z!nich!

uczestnictwo!w! zaj%ciach4!Warto! jednak! zaznaczy.,! 8e! na! obszarze!Gminy! podj%to! dzia#ania! s#u8&ce!

utworzeniu!Rozproszonego!Inkubatora!Przedsi%biorczo/ci!�!inicjatywy!s#u8&cej!wsparciu!rozwoju!mikro,!

ma#ych!i!/rednich!przedsi%biorstw4!Obecnie!trwaj&!prace!nad!pozyskaniem!/rodków!na!jego!utworzenie4!

Innym!problemem!sfery!gospodarczej,!na!jaki!wskazali!uczestnicy!warsztatów!jest!odleg#o/.!od!du8ych!

o/rodków! miejskich4! Jest! to! aspekt! szczególnie! niekorzystny! dla! potencjalnych! inwestorów,! którzy!

sk#aniaj&! si%! do! lokowania! przedsi%biorstw! w! strefach! podmiejskich! przy! du8ych! miastach,!

w!szczególno/ci! regionalnych,! z! dobrym! po#&czeniem! komunikacyjnym! i! wi%kszymi! mo8liwo/ciami!

rozwoju4!Warto! jednak! zaznaczy.,! 8e! ogólne! zainteresowanie! stref&! inwestycyjn&!w! "arowie! jest! na!

dosy.!wysokim!poziomie!w/ród!inwestorów,!jednak!problemem!jest!brak!wolnych!gruntów,!co!znacz&co!

ogranicza!mo8liwo/ci!rozwoju!dzia#alno/ci!gospodarczych4!!

Równie! cz%stym! powodem! zanikania! lokalnej! przedsi%biorczo/ci! mo8e! by.! niedostosowanie! oferty!

us#ugowej!do!lokalnej!klienteli,!szczególnie!w!przypadku!lokali!gastronomicznych,!które!równie8!mog&!

stanowi.!alternatyw%!do!sp%dzania!czasu!wolnego4!Na!obszarze! rewitalizacji! funkcjonuj&!przewa8nie!

ma#e! punkty! gastronomiczne! w! typie! barów! lub! lokali! fast-food,! jednak! brakuje! zdecydowanie!

restauracji,! w! której! mo8na! by! by#o! zje/.! rodzinny! obiad! czy! odby.! spotkanie! biznesowe4! Oferta!

gastronomiczna! na! obszarze! rewitalizacji! jest! zdecydowanie! zbyt! w&ska,! bior&c! pod! uwag%!

w!szczególno/ci!fakt,!i8!obszar!ten!stanowi!centrum!Miasta.!!

Na!nisk&!kondycj%! lokalnych!przedsi%biorstw!w!"arowie!wp#yw!maj&!równie8!niskie!zarobki4!Z! jednej!

strony,!przedsi%biorcy!nie!osi&gaj&!satysfakcjonuj&cych!przychodów!z!prowadzonej!dzia#alno/ci,!cz%sto!

podnosz&c! ceny,!pracownicy! z! kolei! nie!mog&! liczy.!na! stawki! odpowiadaj&ce!du8ym! aglomeracjom!

miejskim4! Z! kolei! zarabiaj&cy! niewiele! mieszka(cy! nie! s&! sk#onni! korzysta.! z! coraz! dro8szych! us#ug!

oferowanych! przez! lokalne! przedsi%biorstwa,! poniewa8! s&! zmuszeni! zaspokoi.! tylko! najpilniejsze!

potrzeby4!Na!t%!sytuacj%!niew&tpliwie!negatywny!wp#yw!mia#a!równie8!pandemia!Covid-19,!panuj&ca!

od!2020!roku,!a!tak8e!niestabilna!sytuacja!na!rynku!oraz!inflacja!w!pó5niejszym!czasie4!!

!
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G#ówne!problemy!w!sferze!gospodarczej!wyst%puj&ce!na!obszarze!rewitalizacji:!

· konkurencyjno/.!strefy!ekonomicznej!uniemo8liwiaj&ca!rozwój!lokalnej!przedsi%biorczo/ci,!

· niska!aktywno/.!lokalnych!przedsi%biorstw,!

· brak!ró8norodno/ci!oferowanych!us#ug,!

· niskie!zarobki,!

· niewystarczaj&ce!wsparcie!dla!ma#ych!przedsi%biorców4!

!

3.3.3. Sfera!/rodowiskowa!

!

W! diagnozie! s#u8&cej! delimitacji! obszaru! zdegradowanego! i! obszaru! rewitalizacji! nie! wykazano!

wyst%powania!problemów!w!obszarze!/rodowiska4!Badane!by#o!pokrycie!budynków!mieszkalnych!oraz!

powierzchnia!materia#ów! zawieraj&cych!azbest4! Ze!wzgl%du!na! specyfik%! zabudowy!oraz!du8y!udzia#!

zabudowy!gospodarczej!na!obszarach!wiejskich,!problem!ten!jest!zdecydowanie!wi%kszy!na!wsiach!ni8!

w!mie/cie!"arów4!!

Na!obszarze!rewitalizacji!nie!ma!zlokalizowanej!stacji!pomiarowej!jako/ci!powietrza!wchodz&cej!w!sk#ad!

sieci!Pa(stwowego!Monitoringu!'rodowiska4!Najbli8sza!stacja!pomiarowa!znajduje!si%!w!'widnicy:!stacja!

'widnica!�!Folwarczna4!Wed#ug!rocznej!oceny!jako/ci!powietrza!na!terenie!województwa!dolno/l&skiego!

w! 2021! roku,! na! terenie! Gminy! "arów! ;nale8&cej! do! strefy! dolno/l&skiej<! wykazano! przekroczenia!

poziomów! dopuszczalnych! py#ów! zawieszonych! PM10! i! PM2,6,! a! tak8e! /redniorocznych! poziomów!

docelowych! arsenu,! benzo;a<pirenu! oraz! ozonu4! Gmina! "arów! w! ramach! realizacji! projektu!

ekologicznego!zainstalowa#a!na!swoim!terenie!trzy!czujniki!s#u8&ce!do!pomiaru!jako/ci!powietrza,!które!

umo8liwiaj&! bie8&c&! kontrol%! zanieczyszcze(4! Dwa! z! nich! znajduj&! si%! na! obszarze! rewitalizacji! �! na!

budynku! Urz%du! Miejskiego! oraz! dworca! kolejowego4! S&! to! czujniki! AIR-FOX! firmy! Foxytech! do!

pomiarów!st%8enia!py#u!zawieszonego!w!powietrzu!PM!246,!PM!10!i!PM!1404!Wyniki!pomiarów!s&!na!

bie8&co!dost%pne!na!stronie!AIR[OX,!a!tak8e!na!stronie!internetowej!Gminy4!Wyniki!z!takich!czujników!

nie! zast%puj&! jednak! oficjalnych! stacji! pomiarowych!WIO',!mo8na! je!wykorzystywa.! tylko! do! celów!

edukacyjnych!lub!informacyjnych4!Wg!stanu!na!dzie(!2041042022!r4!8aden!z!czujników!nie!odnotowa#!

przekrocze(!ww4!py#ów!zawieszonych4!

Najwi%kszym! zagro8eniem! dla! jako/ci! powietrza! na! obszarze! rewitalizacji! jest! tzw4! niska! emisja,!

definiowana!jako!emisja!py#ów!i!gazów!do!atmosfery!z!emiterów!nieprzekraczaj&cych!\0!m!wysoko/ci4!

Najwi%ksza! emisja! pochodzi! z! indywidualnych! 5róde#! grzewczych4! S&! to! w! wi%kszo/ci! stare,!

wysokoemisyjne!kot#y,!zasilane!paliwami!sta#ymi!;g#ównie!w%glem<4!!

Problem! zanieczyszcze(! powietrza! z! niskiej! emisji! zosta#! równie8! podniesiony! przez! uczestników!

warsztatów!rewitalizacyjnych4!Jako!przyczyny!zanieczyszcze(!wskazano!przestarza#e!i!niewydajne!piece,!

brak! zbiorczego! systemu! grzewczego,! niski! stopie(! termomodernizacji! czy! te8! nisk&! /wiadomo/.!

ekologiczn&!mieszka(ców4!Najwi%kszym!problemem!s&! jednak!kwestie!finansowe4!Narastaj&cy!kryzys!

energetyczny!spowodowa#!wysokie!podwy8ki!cen!paliw!i!pr&du,!co!w!po#&czeniu!z!niskimi!zarobkami!na!

terenie! Gminy! ogranicza! mo8liwo/ci! wymiany! pieców! i! termomodernizacji! budynków4! Przeszkod%!

stanowi&!tak8e!skomplikowane!i!d#ugotrwa#e!procedury!prawne!w!zakresie!wymiany!5róde#!ciep#a!;m4in4!

uzyskiwanie! zezwole(,! dofinansowa(! czy! zgód!wspólnot!mieszkaniowych<,! co! dodatkowo! zniech%ca!

mieszka(ców4!!
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Problem! niskiej! emisji! pot%gowany! jest! równie8! przez! transport! �! szczególnie! w! przypadku!

wyst%puj&cych! kongestii! drogowych! i! ich! du8ej! cz%stotliwo/ci! na! obszarze! rewitalizacji4! Zwi%kszone!

nat%8enie!ruchu!drogowego!jest!skutkiem!dojazdów!ludno/ci!do!wielu!zak#adów!pracy!funkcjonuj&cych!

w!strefie!ekonomicznej!na!pó#nocy!Miasta4!Zwi%kszone!nat%8enie!ruchu!powoduje!te8!nadmierny!ha#as,!

co!dotyczy!w!szczególno/ci!ulic!Mickiewicza!i!Armii!Krajowej4!Dodatkowo!po#udniow&!granic&!obszaru!

rewitalizacji!biegnie!linia!kolejowa4!Na!ha#as!kolejowy!nara8one!s&!przede!wszystkim!tereny!po#o8one!

w!bezpo/redniej!okolicy,!jednak!oddzia#uje!on!na!ca#y!obszar!rewitalizacji4!

Kolejnym! zidentyfikowanym! problemem! na! obszarze! rewitalizacji! w! sferze! /rodowiskowej! jest!

wyst%powanie! miejsc,! gdzie! cz%sto! zalegaj&! odpady! komunalne4! Narastanie! tego! zjawiska! jest!

spowodowane!wyst%powaniem!na!obszarze!rewitalizacji!wielu!tzw4!gniazd!do!segregacji!odpadów4!S&!

to!miejsca,!w! których! ustawione! s&! zró8nicowane! kolorystycznie! pojemniki! przeznaczone! do! zbiórki!

poszczególnych!frakcji!odpadów4!Na!obszarze!rewitalizacji!miejsca!te!nie!s&!obj%te!monitoringiem!ani!

kontrol&,! a! mieszka(cy! cz%sto! nie! segreguj&! odpadów! odpowiednio! i! traktuj&! je! jako! miejsce! na!

podrzucenie!odpadów4!Narastaj&ce!ilo/ci!odpadów!wymagaj&!zwi%kszenia!cz%stotliwo/ci!wywozów,!co!

nierzadko!jest!niemo8liwe!w!zwi&zku!z!wysokimi!cenami!odbioru!odpadów!komunalnych!�!w!efekcie!

odpady! zaczynaj&! zalega.,! zamieniaj&c! gniazda! do! segregacji! odpadów! w!mikrowysypiska! /mieci4!

Sytuacja!jest!wyj&tkowo!niekorzystna,!bowiem!tego!rodzaju!gniazda!s&!zlokalizowane!w!/cis#ym!centrum!

Miasta,!cz%sto!wzd#u8!g#ównych!ulic!lub!przy!wa8nych!obiektach!jak!Urz&d!Miejski!czy!Stadion4!Problem!

ten! negatywnie! oddzia#uje! na! reprezentatywne! funkcje! centrum!Miasta,! a! tak8e! na! estetyk%! ca#ej!

przestrzeni4!St&d!od! !2023!roku!wprowadzane!s&!zmiany!w!organizacji!systemu!odbierania!/mieci!od!

mieszka(ców4! Planowana! jest! likwidacja! lokalnych! punktów! gromadzenia! odpadów! i! przej/cie! na!

indywidualny!system!segregacji!i!odbioru!odpadów4!Zmiany!maj&!wej/.!w!8ycie!w!pierwszym!kwartale!

2023!r.!i!wp#yn&.!na!!popraw%!estetyki!przestrzeni,!oraz!koszty!gospodarki!odpadami!w!Gminie.!

Rysunek!74!Gniazda!do!segregacji!odpadów!zlokalizowane!na!obszarze!rewitalizacji4!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!

Brak! /wiadomo/ci! ekologicznej!mieszka(ców!w! zakresie! racjonalnego!gospodarowania!odpadów!ma!

swoje! odzwierciedlenie! równie8! w! danych! statystycznych4! Gmina! "arów! od! kilku! lat! nie! osi&ga!
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wymaganych!poziomów!recyklingu4!W!2020!r4!poziom!recyklingu!i!przygotowania!do!ponownego!u8ycia!

papieru,!metali,!tworzyw!sztucznych!i!szk#a!w!gminie!"arów!wyniós#!nieco!ponad!12?,!przy!wymaganym!

poziomie! 60?4! Maj&c! na! uwadze! stale! wzrastaj&cy! wymagany! od! gmin! poziom! odzysku! odpadów!

komunalnych!oraz!malej&cy!udzia#!odpadów!segregowanych!w!gminie!zachodzi!potrzeba!zwi%kszenia!

/wiadomo/ci!mieszka(ców!w!zakresie!gospodarki!odpadami4!

Uczestnicy!warsztatów!wskazali!równie8!na!inny!powa8ny!problem!zwi&zany!z!historycznymi!odpadami!

poprodukcyjnymi!w!rejonie!ulic!Krasi(skiego,!Armii!Krajowej!i!Chemików4!W!przesz#o/ci!na!tych!terenach!

funkcjonowa#y! zak#ady! chemiczne! nale8&ce! do! spó#ki! Silesia! -! Zrzeszenie! Zak#adów! Chemicznych!

w!"arowie!;�Silesia!Verein!Chemischer!Fabrik!im!Saarau�<4!Po!II!wojnie!/wiatowej!spó#ka!zosta#a!przej%ta!

przez!w#adze!polskie!i!przekszta#cona!w!�Dolno/l&skie!Zak#ady!Chemiczne4!Przedsi%biorstwo!Pa(stwowe!

w! "arowie�4! By#! to! pierwszy! tak! du8y! zak#ad! chemiczny! funkcjonuj&cy! na!Dolnym! 'l&sku!w! tamtym!

okresie,! zatrudniaj&cy! ok4! V00! osób4! Od! lat! 704! sytuacja! finansowo-gospodarcza! zak#adów! ulega#a!

pogorszeniu,!co!skutkowa#o!obni8eniami!wynagrodze(!i!redukcj&!etatów4!Kryzys!pog#%bi#!si%!w!latach!

904,!w!zwi&zku!z!zaostrzeniem!przepisów!ochrony!/rodowiska4!Ryzyko!zamkni%cia!zak#adów!wymusi#o!

realizacj%!kosztownych! inwestycji!proekologicznych,!które!mia#y!ograniczy.!emisj%!zanieczyszcze(!do!

atmosfery! i! gruntu,! m4in4! wybudowano! nowoczesn&! oczyszczalni%4! W! zwi&zku! z! rekonstrukcj&!

technologiczn&! zak#ady! zacz%#y! ponosi.! straty4! Przez!post%puj&cy! kryzys! finansowy! i!w! konsekwencji!

rosn&ce!zad#u8enie!zak#ady!og#osi#y!upad#o/.!w!2002!r4! i! zosta#y!wystawione!na!sprzeda84!W!200\!r4!

cz%/.!terenów!zosta#a!wykupiona!lub!wydzier8awiona!pod!dzia#alno/.!ma#ych!firm4!!

Sprzeda8!terenu!w!r%ce!prywatne!jest!jedn&!z!przyczyn,!dla!których!teren!nie!zosta#!zrekultywowany4!

Równie8!problematyczny!jest!brak!prawnych!regulacji,!które!umo8liwi#yby!przywrócenie!jego!warto/ci!

u8ytkowej,! a! tak8e! bardzo! wysokie! koszty! rekultywacji! i! remediacji4! Problem! /rodowiskowy! b%d&cy!

skutkiem! tej! sytuacji,! znacz&co! pogarszaj&cy! jako/.! 8ycia! mieszka(ców,! to! istniej&ce! odstojniki! po!

dawnej!oczyszczalni!/cieków!w!zak#adach!chemicznych4!Zbiorniki,!które!dawniej!s#u8y#y!do!gromadzenia!

osadów! z! zanieczyszczonej! wody! obecnie! stwarzaj&! zagro8enie! w! postaci! przedostawania! si%!

szkodliwych!substancji!do!s&siednich!rowów!melioracyjnych,!co!skutkuje!uci&8liwym!zapachem,!a!przez!

to!wyizolowaniem!tej!cz%/ci!Miasta!z!u8ytkowania4!

Problem! w! sferze! /rodowiskowej,! na! który! zwrócili! uwag%! uczestnicy! warsztatów! to! tak8e!

zanieczyszczenie! cieków! wodnych! wyst%puj&cych! na! obszarze! rewitalizacji4! Jako! przyczyny!

zanieczyszcze(! wskazano! nielegalne! pod#&czenia! sieci! do! kanalizacji! deszczowej,! a! tak8e! nielegalne!

zrzuty!/cieków!pochodz&cych!z!zak#adów!przemys#owych4!

Z! punktu!widzenia! potencjalnej! lokalizacji!przedsi%wzi%.! rewitalizacyjnych,! nale8y! zwróci.! uwag%! na!

wyst%powanie!w!granicach!obszaru!rewitalizacji!obszarów!szczególnego!zagro8enia!powodzi&4!!
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Rysunek!84!Obszary!szczególnego!zagro8enia!powodzi&4!

!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!danych!PGW!Wody!Polskie.!

Zgodnie!z!powy8sz&!map&,!zagro8enie!powodziowe!obejmuje!tereny!wzd#u8!pó#nocnej!granicy!obszaru!

rewitalizacji,!w!ci&gu!rzeki!Strzegomki4!S&!to!obszary!nara8one!na!zalanie!w!przypadku!uszkodzenia!lub!

zniszczenia!wa#u!przeciwpowodziowego4!Prawdopodobie(stwo!wyst&pienia!powodzi!jest!/rednie!�!raz!

na!100!lat4!Niemniej!jednak!realizacj%!ka8dego!z!potencjalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!nale8y!

przeprowadzi.!zgodnie!z!przepisami!prawa!obowi&zuj&cymi!dla!tego!typu!obszarów4!!

!

G#ówne!problemy!w!sferze!/rodowiskowej!wyst%puj&ce!na!obszarze!rewitalizacji:!

· niska!emisja!pogarszaj&ca!jako/.!powietrza!atmosferycznego,!

· �mikrowysypiska!/mieci�!powstaj&ce!w!gniazdach!do!segregacji!odpadów,!

· historyczne!odpady!poprodukcyjne!po!zak#adach!chemicznych,!

· ha#as!i!kongestie!drogowe,!

· zanieczyszczenie!cieków!wodnych4!

!

! !
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3.3.4. Sfera!przestrzenno-funkcjonalna!

!

Sfera!przestrzenno-funkcjonalna!na!obszarze!rewitalizacji!poddana!by#a!analizie!wska5nikowej!w!uj%ciu!

dost%pno/ci!do!okre/lonych!obiektów!infrastruktury!publicznej!;ogólnodost%pnych!placów!zabaw!oraz!

infrastruktury! sportowej<! oraz! wyst%powania! na! badanym! terenie! obiektów! zabytkowych4! W! obu!

przypadkach,!wska5nik!dla!obszaru!rewitalizacji!przyj&#!warto/ci!poni8ej!/redniej!gminy!"arów4!

Na!terenie!ca#ej!gminy!w!2022!roku!funkcjonowa#o!22!placów!zabaw4!Bior&c!pod!uwag%!liczb%!ludno/ci,!

wska5nik!na!100!mieszka(ców!na!obszarze!rewitalizacji!przyj&#!warto/.!0,16,!podczas!gdy!/rednia!dla!

Gminy!wynios#a!0,3=4!Istnieje!wi%c!du8e!zapotrzebowanie!na!obiekty,!gdzie!rodzice!mog&!sp%dza.!czas!

ze!swoimi!dzie.mi!oraz!gdzie!dzieci!mog&!bawi.!si%!i!przebywa.!w!otoczeniu!swoich!rówie/ników4!Z!kolei!

uwzgl%dniaj&c! ogó#! publicznej! infrastruktury! sportowej! ;boiska,! si#ownie! zewn%trzne,! orliki,! sale!

gimnastyczne,! baseny! itp4<,! wska5nik! na! 100!mieszka(ców! na! obszarze! rewitalizacji! przyj&#! warto/.!

jedynie!0,0=,!przy!/redniej!gminnej!0,394!Najwa8niejszym!obiektem!sportowym!;zarówno!na!obszarze!

rewitalizacji,! jak! i! ca#ej! Gminy<! jest! Stadion!Miejski! przy! ul4! Sportowej! przestrzennie! i! funkcjonalnie!

powi&zany! z! parkiem! miejskim,! który! jednak! wymaga! kontynuacji! modernizacji4! Do! pozosta#ych!

obiektów!nale8&!hale!sportowe!czy!sale!gimnastyczne,!zlokalizowane!przy!szko#ach4!!

Rysunek!9.!Stadion!miejski!przy!ul4!Sportowej!w!"arowie4!

!

Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!
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G#ównym! problemem! na! obszarze! rewitalizacji! jest! niedostateczna! liczba! miejsc! sp%dzania! czasu!

wolnego4!W!uk#adzie!urbanistycznym!"arowa!nie!ma!wytyczonego!rynku,!który!z!regu#y!stanowi!lokalne!

centrum!aktywno/ci!spo#ecznej4!Brak!wyznaczonego!centrum!Miasta!wymusza!konieczno/.!organizacji!

innych,! pomniejszych! przestrzeni! publicznych,! które! mog#yby! stanowi.! miejsca! wypoczynku! czy!

rekreacji4! Oprócz! braku! dostatecznej! liczby! przestrzeni! do! sp%dzania! czasu! wolnego! zauwa8alnym!

problemem! jest! równie8! stan! funkcjonuj&cych,! nielicznych! obiektów! typu! skwery! ;np4! w! rejonach!

ul.!Dworcowej,!Armii!Krajowej,!Placu!Wolno/ci<!oraz!place!zabaw4!Obiekty!te!nie!s&!w!nale8ytym!stanie!

technicznym,!nosz&!/lady!wandalizmu!oraz!niekiedy!s&!za/miecone4!S&!to!równie8!miejsca,!w!których!

najcz%/ciej! spo8ywany! jest! alkohol4! Skutkiem! takich! zachowa(! jest! utrata! funkcji! rekreacyjno-

wypoczynkowej!tych!przestrzeni.!!

Rysunek!104!Przyk#ad!stanu!przestrzeni!publicznych!na!obszarze!rewitalizacji!;skwer!przy!ulicy!Armii!Krajowe).!

!

!

Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!
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Inny! problem! to! rozleg#e! niezagospodarowane! przestrzenie! na! obszarze! rewitalizacji4! S&! to! z! regu#y!

puste!place!np4!na!terenach!poprzemys#owych!lub!niezagospodarowana!ziele(!towarzysz&ca!obiektom,!

jak!np4!teren!otaczaj&cy!Stadion!Miejski4!Brak!ma#ej!architektury!wypoczynkowej!;#awki,!sto#y,!kosze!na!

/mieci<,!a!tak8e!chodników!czy!/cie8ek!rowerowych!przyczynia!si%!do!obni8enia!atrakcyjno/ci!obszaru4!

Brak!utwardzonych!ci&gów!pieszych!dodatkowo!utrudnia!korzystanie!z!terenu!wokó#!stadionu!w!porze!

deszczowej! z! uwagi! na! podmok#y! grunt4! Dzia#ania! na! tym! obszarze! mog&! by.! jednak! ograniczone!

w!zwi&zku! z! wyst%powaniem! wzd#u8! drogi! okalaj&cej! stadion! alei! d%bowej,! która! wpisana! jest! do!

Rejestru!Zabytków4!!

Rysunek!114!Niezagospodarowane!przestrzenie!na!obszarze!rewitalizacji!;tu:!przy!stadionie!miejskim!w!"arowie<4!

!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!13.09.2022!r.!

Brak!atrakcyjnych!przestrzeni!do!sp%dzania!wolnego!czasu!by#!równie8!problemem!podniesionym!na!

warsztatach4! Oprócz! wspomnianych! ju8! i! zaobserwowanych! w! trakcie! wizji! lokalnej! problemów,!

uczestnicy! wskazali! równie8! na! degradacj%! Parku! Miejskiego,! której! przyczyn&! s&! wieloletnie! braki!

systematycznych!nasadze(!drzew,!a!tak8e!pojawiaj&ce!si%!akty!wandalizmu4!!

Przestrzenie!do!sp%dzania!czasu!wolnego!na!obszarze!rewitalizacji!sprowadzaj&!si%!w!du8ej!mierze!do!

podwórek!towarzysz&cych!zabudowie!wielorodzinnej,!któr&!przepe#nione!jest!centrum!Miasta.!Place!za!

budynkami!w!wi%kszo/ci!s&!niezagospodarowane,!zorganizowane!s&!tam!prowizoryczne!parkingi,!brak!

jest!wytyczonych! ci&gów!pieszych,! elementów!ma#ej! architektury! czy!miejsc! do! sp%dzania! czasu!dla!

mieszka(ców4!Tereny! te!s&!nieutwardzone,!a!brak!odwodnienia! znacznie!utrudnia!poruszanie!si%!po!

podwórkach4! Brak! jest! równie8! rozwi&za(! architektonicznych!u#atwiaj&cych! funkcjonowanie!osobom!
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starszym4! Obecnie! niektóre! podwórka! s&! cz%/ciowo! zagospodarowane! przez! mieszka(ców,! jednak!

najcz%/ciej! sprowadza! si%! to! do! wytyczenia! miejsc! sk#adowania! odpadów! lub! w! pojedynczych!

przypadkach!miejsc!sp%dzania!czasu!wolnego!na!/wie8ym!powietrzu!;np4!altanki,!#awki,!stoliki<4!!

Rysunek!124!Wygl&d!niezagospodarowanych!podwórek!w!centrum!"arowa4!

!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!

Jednym! z! elementów!maj&cym!wp#yw!na! struktur%! funkcjonalno-przestrzenn&!w!mie/cie! s&! obiekty!

zabytkowe.! W! 2020! roku! w! Gminnej! Ewidencji! Zabytków! wpisane! by#y! 2V2! obiekty! zabytkowe!

zlokalizowane!na!terenie!ca#ej!Gminy!"arów4!Na!terenie!Miasta!"arów!znajduj&!si%!V3!obiekty,!z!czego!

wi%kszo/.! ;63<! na! samym! obszarze! rewitalizacji4! Warto! zaznaczy.,! 8e! zabytkiem! ustanowiono!

historyczny!uk#ad!urbanistyczny!Miasta!�!st&d!równie8!tak!du8a!liczba!zabytków4!Du8a!liczba!obiektów!

zabytkowych! cz%sto! wi&8e! si%! z! du8ym! potencja#em! turystycznym4! Nale8y! jednak! zauwa8y.,! 8e!

wyst%powanie! licznych! zabytków! mo8e! skutkowa.! szeregiem! komplikacji4! [aktem! jest,! i8! ka8da!

ingerencja!w!zabytek,!zwi&zana!z!popraw&!jego!trwa#o/ci,!zabezpieczeniem!konstrukcji,!remontem!czy!

popraw&! estetyki! wymaga! szeregu! zezwole(! oraz! du8ych! kosztów! zwi&zanych! z! wykorzystaniem!

odpowiednich! materia#ów! i! rozwi&za(4! Ze! wzgl%du! na! brak! funduszy! przeznaczonych! na! takie!

inwestycje,! zabytki! cz%sto! niszczej&,! przez! co! zwi%ksza! si%! niebezpiecze(stwo! dla! mieszka(ców! czy!

przechodniów4!Niszczej&ce!obiekty!zabytkowe!wp#ywaj&!ponadto!na!obni8on&!estetyk%!obszaru4!!

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 31



Wi%kszo/.!zabytków!na!obszarze!rewitalizacji!to!pojedyncze!obiekty!mieszkalne!i!mieszkalno-us#ugowe!

w! typie! kamienic,! które! nierzadko! s&! w! z#ym! stanie! technicznym! �! przyk#ad! takiego! obiektu!

zaprezentowano!na!poni8szym!zdj%ciu4!!

Rysunek!134!Przyk#ad!zabytkowego!obiektu!mieszkalnego!na!obszarze!rewitalizacji.!

!

Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!

Oprócz! obiektów! mieszkalnych,! zabytkami! na! obszarze! rewitalizacji! s&! równie8! obiekty! stanowi&ce!

wa8ny!element!identyfikacji!obszaru4!Do!takich!obiektów!nale8&!budynek!dworca!kolejowego!;obecnie!

zmodernizowany<,!budynek!Urz%du!Miejskiego,!Park!Miejski!czy!ko/ció#!parafialny!pw4!Naj/wi%tszego!

Serca!Pana!Jezusa4!Obiekty!zabytkowe!stanowi&!równie8!budynki!po!dawnych!zak#adach!chemicznych!

przy! ul4! Chemików,! a! tak8e! budynki! produkcyjne! i! administracyjne! zak#adów! Polska! Ceramika!

Ogniotrwa#a!]"arów]!przy!ul4!Hutniczej4!

Najbardziej!wyró8niaj&cym!si%!zabytkiem!na!obszarze!rewitalizacji!jest!Zespó#!Pa#acowo-Parkowy!przy!

ul4!Zamkowej4!Zespó#!ten!tworzy!budynek!pa#acu!wraz!z!oficynami!mieszkaniowymi,!bram&!pa#acow&!

oraz!otaczaj&cym!parkiem4!Budynek!ten!obecnie!pe#ni!funkcj%!mieszkaln&4!

Rysunek!144!Zespó#!pa#acowo-parkowy!przy!ul.!Zamkowej.!

!
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Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!13.09.2022!r.!

W/ród!zabytków!na!obszarze!rewitalizacji!warto!równie8!wskaza.!wille,!które!zosta#y!przekszta#cone!na!

siedziby!wa8nych! instytucji! �! np.!willa! przy! ul.!Ogrodowej! (obecnie! Komisariat! Policji)! czy!willa! przy!

ul.!Zamkowej!;obecnie!siedziba!Urz%du!Miejskiego<4!Jednak!najistotniejszym!obiektem,!w!szczególno/ci!

pod!k&tem!rewitalizacji,! jest!obiekt!zlokalizowany!przy!ul4!Zamkowej!1,!dawniej!zwany!Will'!Treutler-

Schlosser,!tu8!obok!siedziby!W#adz!Gminy4!Jest!to!zabytkowa!willa!i!jeden!z!najpi%kniejszych!obiektów!

na!terenie!Gminy!"arów4!Niegdy/!pe#ni#a!rol%!hotelu!oraz!przedszkola!niepublicznego4!Od!czerwca!2022!

roku! obiekt! jest! w#asno/ci&!W#adz! Gminy! "arów,! jednak! do! tej! pory! pozosta#! niezagospodarowany!

i!stanowi!pustostan.!

Lokalizacja!budynku!w!centrum!Miasta,!wysokie!walory!architektoniczne,!a! tak8e!du8a!powierzchnia!

u8ytkowa!;10\3!m2)!sprawiaj&,!8e!obiekt!ten!stanowi!doskona#y!potencja#!do!pe#nienia!wa8nych!funkcji!

publicznych4!Ogólny!stan!techniczny!budynku!jest!dobry,!jednak!wymaga!on!remontu!wn%trz,!a!tak8e!

niektórych!elementów!zewn%trznych4!!

Rysunek!15.!Willa!przy!ul.!Zamkowej!1,!dawniej!Willa!Treutler-Schlosser.!
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Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!13.09.2022!r.!

Na! obszarze! rewitalizacji! zlokalizowanych! jest! kilka!wa8nych! obiektów! przestrzeni! publicznej,!w!tym!

siedziba! jednostek! samorz&dowych4!W! centrum! "arowa!mie/ci! si%!wspomniana! ju8! siedziba!Urz%du!

Miejskiego,!maj&!tu!tak8e!swoje!siedziby!Komisariat!Policji,!a!tak8e!Ochotnicza!Stra8!Po8arna,!O/rodek!

Pomocy!Spo#ecznej,!Szpital!Reumatologiczno-Rehabilitacyjny!im4!dra!Zbigniewa!Walla,!a!tak8e!placówki!

o/wiatowe! -! Szko#a! Podstawowa! im4! Jana! Brzechwy! oraz! Zespó#! Szkó#! im4! J%drzeja! 'niadeckiego4!

W!po#udniowej!cz%/ci!obszaru!rewitalizacji!znajduje!dworzec!kolejowy,!który!niedawno!zosta#!poddany!

modernizacji!�!prace!obj%#y!m4in4!wykonanie!nowych! instalacji,!monta8!kot#owni!gazowej! i!wymian%!

stolarki! drzwiowej! i! okiennej,! renowacj%! elewacji! i!wymian%!poszycia!dachu4! Zainstalowano! równie8!

monitoring! i!zagospodarowano!teren!wokó#!dworca!;miejsca!postojowe!dla!samochodów,!rowerów<4!

Obiekt!zosta#!równie8!w!pe#ni!dostosowany!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!;pochylnie,!por%cze,!

/cie8ki! dotykowe! dla! osób! niewidomych! i!niedowidz&cych,! tablica! multisensoryczna,! oznaczenia!

w!alfabecie!Braille�a,!toalety!z!udogodnieniami!dla!osób!niepe#nosprawnych<4!!

Jednak8e!nie!wszystkie!budynki!publiczne!na!obszarze!rewitalizacji!s&!przystosowane!do!przyjmowania!

osób! ze! szczególnymi! potrzebami4! Dotyczy! to! zarówno! osób! z!niepe#nosprawno/ciami! ruchowymi,!

intelektualnymi,! ale! równie8! osób! starszych,! osób! o!zmniejszonych! mo8liwo/ciach! poruszania! si%,!
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a!nawet!osób!z!wózkami!dzieci%cymi!czy!ci%8kim!baga8em4!Budynki!te!nie!s&!wi%c!w!pe#ni!dost%pne!do!

ogó#u!spo#ecze(stwa,!co!jest!szczególnie!problematyczne!np4!w!przypadku!budynku!Urz%du!Miejskiego,!

który!wymaga!gruntownego!dostosowania,!zarówno!do!standardów!dost%pno/ci,! jak! równie8!w!celu!

podnoszenia!jako/ci!obs#ugi!interesantów!oraz!komfortu!pracy!pracowników4!!

Istotny!problem!wyst%puj&cy!na!obszarze!rewitalizacji!to!dost%pno/.!komunikacyjna4!Jest!to!szczególnie!

niekorzystny!aspekt!bior&c!pod!uwag%!fakt,!i8!obszar!rewitalizacji!stanowi!jednocze/nie!centrum!miasta.!

Problem! komunikacji! poruszany! by#! równie8! na! warsztatach4! Uczestnicy! wskazali! przede! wszystkim!

problem!z!oznakowaniem!drogowym! i! kierunkowym,!co! znacz&co!utrudnia!poruszanie! si%!autem!po!

centrum! miasta! i! mo8e! przyczynia.! si%! do! zwi%kszenia! kongestii! drogowych! �! wspomnianych!

w!poprzednim! podrozdziale4! Ponadto! braki! w! oznakowaniu! drogowym! komplikuj&! dojazdy!

w!szczególno/ci!do!obiektów!i!instytucji!publicznych!na!obszarze!rewitalizacji!�!m4in4!przychodni,!szkó#,!

ale! tak8e! zak#adów! pracy,! co! przek#ada! si%! na! obni8enie! ogólnej! dost%pno/ci! tych! obiektów! dla!

mieszka(ców4!

Problemy! z! nat%8eniem! ruchu! drogowego,! w! szczególno/ci! w! godzinach! szczytu! oraz! brak!

odpowiedniego! oznakowania! dróg! skutkuj&! chaosem! komunikacyjnym!w! centrum!miasta,! a! dalej! �!

zmniejszeniem! bezpiecze(stwa,! zarówno! dla! kierowców,! jak! i! pieszych4! Wed#ug! danych! z! Systemu!

Ewidencji! Wypadków! i! Kolizji! opartego! na! danych! udost%pnionych! przez! Komend%! G#ówn&! Policji!

w!Warszawie,! w! 2021! r4! na! terenie! gminy! "arów! zarejestrowano! 37! zdarze(! drogowych,! z! czego!

14!mia#o!miejsce!na!obszarze!rewitalizacji!�! jest! to!niemal!\0?!wszystkich!wypadków!drogowych!na!

terenie!Gminy4!Spo/ród!zdarze(!drogowych!na!obszarze!rewitalizacji,!9!z!nich!mia#o!miejsce!w!/cis#ym!

centrum!obszaru!;m4in4!ulice!Ogrodowa,!Dworcowa,!gen4!Sikorskiego<,!z!czego!6!mia#o!miejsce!w!ci&gu!

ulicy!Armii!Krajowej!�!a!wi%c!wzd#u8!jednego!z!g#ównych!ci&gów!komunikacyjnych!obszaru!rewitalizacji4!

Pozosta#e! wypadki!mia#y!miejsce!w!strefie! przemys#owej4!Wypadki! obejmowa#y! zderzenie! pojazdów!

osobowych,!najechanie!na!pieszego!oraz!najechanie!na!pojazd!nieruchomy,!a!tak8e!zdarzenia!z!udzia#em!

pojazdów!ci%8arowych4!!

Zjawiskiem!typowym!dla!centrów!miast!jest!równie8!parkowanie!na!ulicach!w!zwi&zku!z!niewielk&!liczb&!

miejsc!parkingowych.!Jest!to!dodatkowe!utrudnienie!w!poruszaniu!si%!po!ulicach,!które!zwykle!s&!do/.!

w&skie! na! obszarach! centrum,! co! jest!wymuszone! zag%szczon&! zabudow&4!Powoduje! to! zwi%kszone!

ryzyko!kolizji!i!st#uczek4!Do!obni8enia!bezpiecze(stwa!drogowego!przyczynia!si%!te8!z#y!stan!techniczny!

dróg! �! m.in.! ubytki! w!asfalcie! i! nierówna! nawierzchnia,! a! tak8e! niedostateczne! do/wietlenie! dróg,!

wynikaj&ce! z! zastosowania! przestarza#ych! technologii! i! braku! dzia#a(! w! zakresie! modernizacji!

infrastruktury!o/wietleniowej4!!

Dobrze!o/wietlone!ci&gi!komunikacyjne!s&!szczególnie! istotne!dla!pieszych,!ma#a! liczba!odpowiednio!

o/wietlonych!przej/.!dla!pieszych!na!obszarze! rewitalizacji!by#! kolejnym!aspektem!wskazanym!przez!

uczestników!warsztatów4! Du8y! problem! stanowi! tak8e! z#y! stan! techniczny!wi%kszo/ci! chodników! na!

obszarze!rewitalizacji!�!nawierzchnie!zawieraj&!znaczne!ubytki!oraz!p%kni%cia,!w!niektórych!miejscach!

wyst%puj&! zapadni%cia! ;najcz%/ciej! wokó#! studzienek! kanalizacyjnych<4! Dodatkowo! istniej&! miejsca,!

gdzie! chodniki! maj&! bardzo! niewielk&! szeroko/.,! co! utrudnia! korzystanie! z!nich! przez! osoby! ze!

szczególnymi!potrzebami.!!

W! sferze! komunikacyjnej! zauwa8a! si%! równie8! brak! dostosowania! infrastruktury! dla! rowerzystów4!

W!centrum!miasta!brakuje!/cie8ek!rowerowych,!a!tak8e!po#&cze(!mi%dzy!ju8!istniej&cymi!/cie8kami4!Brak!

wytyczonych! dróg! rowerowych! stwarza! nie! tylko! zagro8enia! dla! rowerzystów,! ale! tak8e! znacznie!

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 35



ogranicza!dost%pno/.!transportow&!centrum!miasta!dla!osób!nieposiadaj&cych!samochodu4!!

Powy8ej! omówione! problemy! sprawiaj&,! 8e! centrum! miasta! nie! jest! przyjazne! oraz! bezpieczne! dla!

wszystkich! u8ytkowników! ruchu! drogowego! �! pieszych,! rowerzystów! oraz! kieruj&cych! pojazdami!

i!nale8y!podj&.!kompleksowe!dzia#ania!w!celu!dostosowania!przestrzeni!dla!mieszka(ców4!!

Rysunek!16.!Stan!infrastruktury!drogowej!na!obszarze!rewitalizacji.!
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Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!

Uczestnicy!warsztatów!zwrócili!uwag%!równie8!na!inny!powa8ny!problem,!który!znacz&co!obni8a!jako/.!

8ycia!mieszka(ców! �!niew#a/ciwy! stan! infrastruktury!wodno-kanalizacyjnej4! Zarówno! sie.! kanalizacji!

sanitarnej,! jak! i!deszczowej! oraz! ogólnosp#awnej! jest! w! z#ym! stanie! technicznym.! Infrastruktura!

kanalizacyjna!na!obszarze!rewitalizacji!od!lat!nie!by#a!modernizowana,!a!jej!stan!techniczny!dodatkowo!

pogorszy#a!degradacja! terenów!po!dawnych!zak#adach!chemicznych4!Z!kolei!z#y!stan! techniczny!sieci!

wodoci&gowej!przyczynia!si%!do!zwi%kszonych!cz%stotliwo/ci!awarii,!a! to!z!kolei!powoduje!problemy!

z!ci/nieniem! wody! i! w! konsekwencji! mo8e! prowadzi.! do! przerw! w! dostawach! wody4! Problemy! te!

dodatkowo! wynikaj&! ze! zwi%kszonego! zapotrzebowania! na! wod%! wynikaj&cego! z! rozwoju!

przedsi%biorstw,!g#ównie!w!podstrefie!ekonomicznej4!!

! !
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G#ówne!problemy!w!sferze!przestrzenno-funkcjonalnej!wyst%puj&ce!na!obszarze!rewitalizacji:!

· niedostateczna!liczba!miejsc!o!funkcjach!integracyjnych,!rekreacyjnych,!wypoczynkowych,!

· z#y!stan!techniczny!istniej&cych!przestrzeni!publicznych,!

· wyst%powanie!terenów!niezagospodarowanych,!!

· z#y!stan!techniczny!wi%kszo/ci!obiektów!zabytkowych,!

· brak!dostosowania!budynków!i!przestrzeni!publicznej!do!osób!ze!szczególnymi!potrzebami,!

· brak!zagospodarowania!cz%/ci!wspólnych!pomi%dzy!budynkami!wielorodzinnymi!;podwórek<,!

· z#a! jako/.! infrastruktury!drogowej,!pieszej! i!rowerowej!oraz!brak!wystarczaj&cej! liczby!miejsc!

parkingowych,! skutkuj&ce! niskim! poziomem! bezpiecze(stwa! dla! wszystkich! u8ytkowników!

ruchu,!!

· z#a! jako/.! infrastruktury! technicznej,! w! szczególno/ci! o/wietlenia! ulicznego! i! infrastruktury!

wodno-kanalizacyjnej.!

!

3.3.5. Sfera!techniczna!

!

Problemy!w!sferze!technicznej!wyst%puj&ce!w!obszarze!rewitalizacji!s&!/ci/le!powi&zane!z!problemami!

w! sferze! przestrzenno-funkcjonalnej4! Problemy! w! sferze! technicznej! na! obszarze! rewitalizacji! by#y!

oceniane! na!podstawie! liczby! obiektów!przestrzeni!publicznej!w! z#ym! stanie! technicznym4!Wska5nik!

liczby!takich!obiektów!w!przeliczeniu!na!100!mieszka(ców!przyj&#!dla!obszaru!rewitalizacji!warto/.!0,114!

'rednia!gminna!wynios#a!0,1=,!co!oznacza,!8e!obszar!rewitalizacji!wypad#!nieznacznie!lepiej4!

W/ród!obiektów!i!miejsc!istotnych!dla!rozwoju!lokalnego!na!obszarze!rewitalizacji!wskaza.!mo8na!m4in4!

Park!Miejski,!Stadion,!a!tak8e!budynki!u8yteczno/ci!publicznej!jak!np4!Urz&d!Miejski,!O/rodek!Pomocy!

Spo#ecznej,!Komisariat!Policji,!Ochotnicza!Stra8!Po8arna,!szpital,!placówki!o/wiatowe,!dworzec!kolejowy4!!

Wskazanie! najistotniejszych! obiektów! wraz! z! ich! przeznaczeniem! i! aktualnym! stanem! znajduje! si%!

w!poni8szej!tabeli4!

Tabela!44!Charakterystyka!obiektów!publicznych!na!obszarze!rewitalizacji4!

Miejsce/obiekt!publiczny!
[unkcje,!jakie!obecnie!pe#ni!

miejsce/obiekt!

Stan!techniczny,!wyst%puj&ce!problemy,!
potrzeby!inwestycyjne!

Park!Miejski!

teren!rekreacyjno-wypoczynkowy,!

miejsce!spotka(!oraz!wydarze(!
gminnych!!

degradacja!zieleni,!wandalizm,!zbyt!g#o/ne!
imprezy!

Stadion!Miejski! miejsce!aktywno/ci!sportowej!

stan!/redni,!wymaga!modernizacji,!
niezagospodarowana!przestrze(!otaczaj&ca!
;brak!ma#ej!architektury!wypoczynkowej!

ci&gów!pieszych!i!rowerowych<!

Urz&d!Miejski! us#ugi!publiczne!
stan!/redni,!potrzebny!remont!elewacji!i!

wn%trz!oraz!dostosowanie!do!potrzeb!osób!ze!
szczególnymi!potrzebami!

Sala!widowiskowo-sportowa!

Szko#y!Podstawowej!im.!Jana!

Brzechwy!

miejsce!aktywno/ci!sportowej,!
organizacja!wydarze(!szkolnych!

!i!gminnych!

stan!z#y,!wymaga!kompleksowej!modernizacji!
i!wymiany!5ród#a!ciep#a!

O/rodek!Pomocy!Spo#ecznej! us#ugi!publiczne!
wymaga!modernizacji!oraz!dostosowania!do!

potrzeb!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!
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Spó#dzielnia!Socjalna!!
�Raz!Dwa!Trzy�!

dzia#alno/.!na!rzecz!osób!
niepe#nosprawnych,!promocji!
zatrudnienia,!wsparcie!osób!
zagro8onych!wykluczeniem!

spo#ecznym!

brak!danych!

Dom!Seniora!�"ar-Med�! us#ugi!publiczne! stan!dobry!

Komisariat!Policji! us#ugi!publiczne! stan!dobry!

Ochotnicza!Stra8!Po8arna!

zadania!z!zakresu!ochrony!

przeciwpo8arowej,!
przeciwpowodziowej,!ratownictwa!

i!bezpiecze(stwa!powszechnego!

stan!z#y,!wymaga!kompleksowej!modernizacji!

Szpital!Reumatologiczno-

Rehabilitacyjny!

!im.!dra!Zbigniewa!Walla!

opieka!zdrowotna! stan!dobry!

Szko#a!Podstawowa!im4!Jana!
Brzechwy!

!o/wiatowe! stan!dobry!

Zespó#!Szkó#!im4!J%drzeja!
'niadeckiego!

o/wiatowe! stan!/redni,!wymaga!remontu!elewacji!

Dworzec!kolejowy! us#ugi!publiczne! stan!bardzo!dobry!�!obiekt!zmodernizowany!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!danych!Urz%du!Miejskiego!w!"arowie4!

Bior&c!pod!uwag%!problemy!z!przestrzeniami!publicznymi!i!rekreacyjnymi!na!obszarze!rewitalizacji!tj.!

ich!niewystarczaj&ca!liczba!lub!z#y!stan!techniczny,!najbardziej!niekorzystnym!aspektem!jest!degradacja!

Parku! Miejskiego,! który! stanowi! jedno! z! najwa8niejszych! i! najwi%kszych! przestrzeni! rekreacyjnych!

w!centrum! Miasta4! Post%puj&ca! degradacja! tej! przestrzeni,! jak! i! innych! podobnych! na! obszarze!

rewitalizacji!;skwery,!place!zabaw!itp4<!jest!zwi&zana!z!problemami!spo#ecznymi!;g#ównie!zachowaniami!

m#odzie8y<,!które!z!kolei!zwi&zane!s&!z!niekorzystn&!sytuacj&!gospodarcz&!obszaru4!!

Z!kolei!problemy!wyst%puj&ce!w!budynkach!u8yteczno/ci!publicznej,!zwi&zane!s&!z!niedostosowaniem!

infrastruktury! do! obecnych! standardów! oraz! wiekiem! zabudowa(,! a! tak8e! faktem,! i8! obiekty! te! s&!

zabytkami.! Budynek! Urz%du! Miejskiego! nie! gwarantuje! pe#nej! mo8liwo/ci! obs#ugi! interesantów!

b%d&cych!osobami!ze!szczególnymi!potrzebami,!dodatkowo!zbyt!ma#a!przestrze(!wp#ywa!negatywnie!

zarówno! na! jako/.! pracy! urz%dników,! jak! i! jako/.! obs#ugi! interesantów4! Z! tego!wzgl%du! pojawi#! si%!

pomys#!przeniesienia!urz%du!do!niedawno!nabytej! przez!W#adze!Gminne! zabytkowej!willi! tu8! obok4!

Wcze/niej! jednak! budynek! wymaga.! b%dzie! remontu,! przebudowy! i! zaadaptowania! do! pe#nienia!

nowych! funkcji4! Z! kolei! stan! techniczny! obiektów! sportowo-kulturalnych! jak! np.! sala! widowiskowo-

sportowa! czy! sala!widowiskowa!w! dawnym! budynku! "arowskiego!O/rodka! Kultury! obni8a! znacz&co!

przydatno/.!obiektu,!obni8a!estetyk%!przestrzeni!oraz!wp#ywa!negatywnie!na!wizerunek!Miasta.!!

!

Rysunek!17.!Sala!widowiskowo-sportowa!na!obszarze!rewitalizacji.!
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Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!

Charakterystyczne! dla! centrum! "arowa! s&! wielorodzinne! zabudowania! mieszkalne,! kamienice! oraz!

znajduj&ce! si%!pomi%dzy! nimi! podwórka4! Zdecydowana!wi%kszo/.! kamienic! znajduje! si%!w! zarz&dzie!

wspólnot!mieszkaniowych4!Wizja!terenowa!wykaza#a,!8e!wi%kszo/.!obiektów!cechuje!z#y!lub!bardzo!z#y!

stan! techniczny4! Zaobserwowano!m4in4! ubytki! w! elewacjach,! odpadaj&cy! tynk,! przestarza#&! stolark%!

okienn&! i! drzwiow&,! zdewastowane! kominy! czy! odpadaj&ce! dachówki4! Wn%trza! budynków! ;cz%/ci!

wspólne<!s&!w!bardzo!z#ym!stanie!technicznym!�!odpadaj&ce!tynki,!spróchnia#e!por%cze!i!schody4!Bardzo!

niekorzystnym!aspektem!jest!równie8!stan!piwnic!w!budynkach4!W!zwi&zku!z!przestarza#ymi!instalacjami!

drena8owymi!odprowadzaj&cymi!wody!opadowe!i!gruntowe!;b&d5!ich!zupe#nym!brakiem<,!piwnice!s&!

cz%sto!zalewane!w!przypadku!wi%kszych!opadów,!co!powoduje!wilgo.!w!mieszkaniach4!!

Brak!równie8!udogodnie(!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!czy!seniorów,!którzy!nierzadko!stanowi&!

wi%kszo/.!mieszka(ców4!Budynki!te!z!regu#y!s&!kilkupi%trowe,!brakuje!natomiast!wind!czy!podjazdów,!

schody!cz%sto!s&!strome,!a!wej/cia!i!korytarze!w&skie4!Powoduje!to!konieczno/.!udzielania!pomocy!przy!

poruszaniu! si%! w! budynku! osobom! ze! szczególnymi! potrzebami! przez! inne! osoby,! co! zmniejsza! ich!

samodzielno/.!i!poczucie!w#asnej!warto/ci4!!

Warto! zauwa8y.,! 8e!wi%kszo/.! takich! budynków!wpisanych! zosta#o!do! gminnej! ewidencji! zabytków,!

a!jakiekolwiek! prace! zwi&zane! z! ich! modernizacj&! wymagaj&! uzyskania! stosownych! pozwole(,!

stosowania!okre/lonych!materia#ów,!co!w!konsekwencji!generuje!wysokie!koszty4!Nie!bez!znaczenia!s&!

równie8! aspekty! zwi&zane! z!termomodernizacjami! i!wymianami! 5róde#! ciep#a,! które! w! czasach!

post%puj&cego!kryzysu!energetycznego!nie!zawsze!s&!op#acalne4!Wi%kszo/ci!wspólnot!mieszkaniowych!

nie!sta.!na!tak!du8e! inwestycje,!przez!co!cz%/ci!wspólne! i!elewacje!niszczej&,!wp#ywaj&c!nie!tylko!na!

jako/.!8ycia!mieszka(ców,!ale!tak8e!na!odbiór!estetyczny!centrum!Miasta.!!

Du8ym!problemem!jest!równie8!brak!efektywno/ci!energetycznej!budynków4!W!wi%kszo/ci!budynków!

mieszkalnych!zauwa8alne!by#o,!8e!nie!posiadaj&!odpowiedniej!izolacji!i!ocieplenia,!a!w!cz%/ci!budynków!

funkcjonuj&!przestarza#e!instalacje!grzewcze,!przez!co!odznaczaj&!si%!nisk&!efektywno/ci&!energetyczn&!

i! du8ymi! stratami! energii! cieplnej4! Nieszczelno/ci! wyst%puj&! równie8! w! pokryciach! dachowych,!

przestarza#ych! oknach! i! drzwiach4! Przestarza#e! rozwi&zania! budowlane! i! grzewcze! w!budynkach!
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dodatkowo!uniemo8liwiaj&!odpowiednie!ogrzanie!i!osuszenie!wn%trz,!co!jest!szczególnie!niekorzystne!

w! zwi&zku! z! omawianym!wy8ej! problemem! zalewania! piwnic.! Brak! odpowiedniej! izolacji! powoduje!

ponadto,!8e!cz%/.!ciep#a!wydostaje!si%!na!zewn&trz,!co!powoduje!straty!ciep#a!i!konieczno/.!dalszego!

dogrzewania!mieszka(,! aby!utrzyma.! odpowiedni&! temperatur%4! Przek#ada! si%! to! na!wysokie! koszty!

ogrzewania,! a! z!uwagi!na! rosn&ce! ceny!energii! istnieje! ryzyko,! 8e!wspólnoty!nie!b%d&!mog#y!pokry.!

kosztów! na! dogrzewanie! pomieszcze(,! co! prze#o8y! si%! na! znaczne! obni8enie! warunków! 8ycia!

mieszka(ców4!

Rysunek!18.!Stan!elewacji!wybranych!kamienic!w!centrum!"arowa4!
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Fród#o:!materia#y!z!wizji!lokalnej!przeprowadzonej!w!dniu!1340942022!r4!

!

G#ówne!problemy!w!sferze!technicznej!wyst%puj&ce!na!obszarze!rewitalizacji:!

· z#y!stan!techniczny!obiektów!i!budynków!publicznych!znajduj&cych!si%!na!obszarze!rewitalizacji,!

· degradacja!przestrzeni!ogólnodost%pnych,!w!szczególno/ci!Parku!Miejskiego,!!

· brak!dostosowania!obiektów!u8yteczno/ci!publicznej!do!standardów!dost%pno/ci!oraz!wysokiej!

jako/ci!obs#ugi!interesantów,!

· z#y!stan!techniczny!budynków!mieszkalnych!;ubytki!w!elewacji,!niska!efektywno/.!energetyczna,!

niedostosowanie!do!potrzeb!osób!starszych!i!niepe#nosprawnych<4!
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3.4. Lokalne!potencja#y!obszaru!

Zgodnie! z! ustaw&! z! dnia! 9! pa5dziernika! 2016! r4! o! rewitalizacji! lokalne! potencja#y,! czyli! silne! strony!

i!mo8liwo/ci!danego!obszaru,!powinny!zosta.!zawarte!w!szczegó#owej!diagnozie!obszaru!rewitalizacji4!

Potencja#y!te!widoczne!s&!w!ró8nych!analizowanych!sferach:!spo#ecznej,!gospodarczej,!przestrzenno-

funkcjonalnej,! technicznej! czy! /rodowiskowej4! Zidentyfikowane! potencja#y! przyczyniaj&! si%! do!

pobudzenia!lokalnego!rozwoju!obszaru!rewitalizacji4!Potencja#y!te!mog&!by.!zlokalizowane!zarówno!na!

obszarze!rewitalizacji,!jak!i!poza!nim!i!tym!samym!oddzia#ywa.!swoimi!dzia#aniami!na!ten!obszar4!

W! gminie! "arów!dzia#a!wiele! instytucji! publicznych! oraz! organizacji! pozarz&dowych,! które!wspieraj&!

rozwój!lokalnej!spo#eczno/ci,!poszerzaj&!dost%p!do!kultury,!rozrywki,!aktywnych!form!sp%dzania!czasu!

oraz! wspieraj&! osoby! potrzebuj&ce,! znajduj&ce! si%! w!trudnej! sytuacji! 8yciowej4! W! gminie! "arów!

funkcjonuj&! nast%puj&ce! jednostki,! stanowi&ce! du8y! potencja#! dla! mo8liwo/ci! rozwi&zywania!

problemów!zidentyfikowanych!na!obszarze!rewitalizacji:!

Urz&d!Miejski!�! zlokalizowany!w! centrum!Miasta4! Pracownicy!Urz%du!w! ramach! swoich!mo8liwo/ci!

i!w#a/ciwo/ci,! s#u8&! pomoc&! i! rad&! mieszka(com! potrzebuj&cym! wsparcia! m4in4! w! sprawach!

administracyjnych4!W!Urz%dzie!mo8na!równie8!skorzysta.!z!pomocy!lub!porady!w!zakresie:!programu!

�czyste! powietrze�,! programu! wymiany! pieców,! usuwania! azbestu,! zak#adania! i!funkcjonowania!

organizacji!pozarz&dowych!oraz!podmiotów!gospodarczych4!Dodatkowo,!poszczególne!jednostki!urz%du!

uczestnicz&!w!organizacji!i!przygotowaniu!wydarze(!integracyjnych,!kulturalnych!i!promocyjnych,!które!

odbywaj&! si%! zarówno! w! mie/cie! "arów,! jak! i! ca#ej! Gminie4! Istotnym! potencja#em! jest! równie8!

koordynowany!przez!Urz&d!Miejski!bud8et!partycypacyjny,!sk#adaj&cy!si%!z!trzech!elementów:!funduszu!

so#eckiego,!dotacji!dla!parafii!na!realizacj%!zada(!zwi&zanych!z!restauracj&!zabytków!sztuki!sakralnej!oraz!

dotacji! dla! stowarzysze(! realizuj&cych! zadania! publiczne4! W! ramach! bud8etu! partycypacyjnego!

mieszka(cy!decyduj&!o!przeznaczeniu!okre/lonej!cz%/ci!/rodków!z!bud8etu!Gminy!na!zaproponowane!

przez!siebie!projekty!skierowane!do!ogó#u!spo#ecze(stwa.!!!

Gminne!Centrum!Kultury!i!Sportu!w!"arowie!�!jest!to!samorz&dowa!instytucja!kultury,!w!ramach!której!

dzia#aj&!liczne!ko#a!zainteresowa(!dla!dzieci,!m#odzie8y,!doros#ych!i!seniorów!rozwijaj&ce!talenty!i!pasje!

muzyczne,! plastyczne,! sportowe! czy! teatralne,! m4in4:! Teatr! Bezdomny,! "arowska! Orkiestra! D%ta,!

Dzieci%ca!Orkiestra!Nienad%ta,!"arowska!Izba!Historyczna4!Jednostka!jest!otwarta!na!wszystkie!grupy!

spo#eczne! oraz! wspiera! inicjatywy! oddolne! mieszka(ców4! Ofert%! uzupe#niaj&! zaj%cia! sportowe!

prowadzone!w!sekcjach!akrobatyki!sportowej,! i!koszykówki4!Ponadto!jednostka!zarz&dza!czynnym!od!

201V!roku!nowoczesnym!basenem!sportowym,!w!sk#ad!którego!wchodzi:!basen!sportowym!o!d#ugo/ci!

25m,!basenem!rekreacyjnym!i!saunarium.!

Dawna!siedziba!"arowskiego!Centrum!Kultury!�!budynek!znajduj&cy!si%!przy!ulicy!Armii!Krajowej!\04!

Wcze/niej!w! tym!budynku! funkcjonowa#o!kino!�'wit�,!pó5niej!by#a! to! siedziba!"arowskiego!O/rodka!

Kultury4!W!2009!r4!"OK!zosta#!przekszta#cony!w!Gminne!Centrum!Kultury!i!Sportu!oraz!przeniós#!si%!do!

siedziby!na!ul4!Piastowskiej4!Od!tamtego!momentu!budynek!przy!ulicy!Armii!Krajowej!\0!stoi!opustosza#y!

i!niszczeje4!Cz%/ciowo!jest!wykorzystywany!przez!"arowsk&!Izb%!Historyczn&4!W!planach!samorz&du!jest!

jego!modernizacja!i!adaptacja!do!nowych!funkcji.!!

!
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"arowska!Izba!Historyczna!�!izba!dzia#a!przy!Gminnym!Centrum!Kultury!i!Sportu!od!2010!roku4!Placówka!

zajmuje!si%!gromadzeniem,!przechowywaniem!i!udost%pnianiem!zgromadzonych!zbiorów4!Prezentacja!

pami&tek! historycznych! odbywa! si%! poprzez! organizowane!wystawy! tematyczne! organizowane! przy!

okazji!wa8nych!rocznic,!a!tak8e!wystawy!przyjmowane!z!innych!instytucji!kulturalnych,!organizacji!z!kraju!

i!z!zagranicy4!Drugim!nurtem!pracy!"arowskiej!Izby!Historycznej!jest!dzia#alno/.!edukacyjna!kierowana!!

g#ównie!dla!m#odzie8y!szkolnej!z!Miasta!i!Gminy!"arów!i!naukowa4!"arowska!Izba!Historyczna!#&czy!tak8e!

tematy! historyczne! z! turystyk&! rowerow&! i! krajoznawcz&4!Na! stronie! izby! znale5.!mo8na!propozycj%!

wycieczek!rowerowych!z!opisem!atrakcji!na!trasie.!!

Biblioteka!Publiczna!Miasta!i!Gminy!"arów!�!zlokalizowana!w!"arowie!w!budynku!przy!ulicy!Piastowskiej!

10!placówka!udost%pnia!swoje!zbiory!wszystkim!zainteresowanym4!W!bibliotece!dzia#a!oddzia#!dla!dzieci!

oraz! oddzia#! dla! doros#ych4! Poza! siedzib&! g#ówn&,! placówka! posiada! punkty! biblioteczne!

w!miejscowo/ciach!Imbramowice,!Mrowiny,!Zastru8e!i!w!Siedlimowicach!oraz!dwa!w!"arowie4!!

Teatr! Bezdomny! �! teatr! funkcjonuj&cy! w! "arowie! od! 1999! r4,! pierwotnie! w! siedzibie! plebanii! przy!

8arowskim! ko/ciele,! a! obecnie!maj&cy! siedzib%! przy! ul4! Zamkowej4! Spektakle! �Teatru! Bezdomnego�!

odbywaj&!si%!zarówno!w!"arowie,!jak!i!'widnicy,!Szczawnie!Zdrój,!Wa#brzychu,!Jaworzynie!'l&skiej!i!wielu!

innych!miejscowo/ciach4!Oprócz!tradycyjnych!spektakli!;np4!�Teatralne!Czwartki�<!odbywaj&!si%!tu!tak8e!

wernisa8e!malarstwa,!fotografii,!grafiki,!a!tak8e!przedsi%wzi%cia!typu!�performance�4!Teatr!skupia!m#ode!

talenty!zarówno!z!Gminy,!jak!i!jej!okolicy!oraz!inspiruje!i!pobudza!do!rozwoju!kreatywno/ci4!!

O/rodek! Pomocy! Spo#ecznej! w! "arowie! �! jednostka! organizacyjna! dzia#aj&ca! w! formie! jednostki!

bud8etowej!Gminy!"arów4!Siedziba!O/rodka!mie/ci!si%!przy!ul4!Armii!Krajowej!6\!w!"arowie4!Jednostka!

realizuje!zadania!w#asne! i!zlecone!gminie!z!zakresu!pomocy!spo#ecznej4!Dzia#alno/.!O/rodka!wspiera!

osoby! i! rodziny! w!dzia#aniach! zmierzaj&cych! do! przezwyci%8enia! trudnej! sytuacji! 8yciowej,!

doprowadzenie! do! usamodzielnienia! i! umo8liwienie! funkcjonowania!w!warunkach! odpowiadaj&cych!

godno/ci!cz#owieka4!W/ród!/wiadcze(!pomocy!spo#ecznej!wyró8nia!si%!/wiadczenia!pieni%8ne!;np4!zasi#ki!

sta#e,!okresowe,!celowe! i! specjalne<!oraz! /wiadczenia!niepieni%8ne! ;np4!praca! socjalna,!poradnictwo!

specjalistyczne,! interwencja!kryzysowa,!us#ugi!opieku(cze<4!OPS!udziela! równie8!wsparcia!w!zakresie!

programów!ministerialnych!�!np4!programów!resortowych!Ministra!Rodziny!i!Polityki!Spo#ecznej!takich!

jak!�Opieka!wytchnieniowa�!czy!�Asystent!osobisty!osoby!niepe#nosprawnej�4!!

Ponadto!OPS!podejmuje!w#asne,!autorskie!dzia#ania!na!rzecz!wsparcia!rodzin!w!"arowie,!takie!jak!np4!

bezp#atne! warsztaty! �Szko#a! dla! Rodziców! i! Wychowawców�,! których! celem! jest! doskonalenie!

kompetencji!wychowawczych4!Zaj%cia!kierowane!s&!do!rodziców!chc&cych!lepiej!porozumiewa.!si%!ze!

swoimi!dzie.mi!i!budowa.!z!nimi!blisk&!relacj%4!!!

Warto!zaznaczy.,!8e!OPS!podejmuje!równie8!aktywne!dzia#ania!na!rzecz!doszkalania!pracowników!celem!

stworzenia! wysoce! wykwalifikowanej! kadry! opieku(czej,! odpowiadaj&cej! na! rosn&ce! potrzeby!

podopiecznych! o/rodka4! Pracownicy! bior&! udzia#! w! szkoleniach! tematycznych,! warsztatach,!

konferencjach.!W!2021!r4!OPS!uzyska#!dofinansowanie!na!szkolenia!kadry!pracowniczej!;pokrywaj&ce!a8!

=0?!kosztów<!z!Krajowego!Funduszu!Szkoleniowego.!

Obecna!polityka! i!pomoc!spo#eczna!w!Gminie! jest!oparta!o!szereg!celów!strategicznych,!okre/lonych!

w!Strategii!Rozwi&zywania!Problemów!Spo#ecznych!na!lata!2021-20254!Dokument!stanowi!pog#%bion&!

diagnoz%!lokalnych!problemów!w!sferze!spo#ecznej!oraz!porz&dkuje!kierunki!dzia#a(!gminnych!na!rzecz!

zredukowania!negatywnych!zjawisk!spo#ecznych4!!
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Z! kolei! w! walce! z!alkoholizmem! gmina! "arów! opiera! si%! na! corocznie! uchwalanych! Gminnych!

Programach!Profilaktyki! i!Rozwi&zywania!Problemów!Alkoholowych,! za!których! realizacj%!odpowiada!

O/rodek! Pomocy! Spo#ecznej4! Dokument! ten! jest! sk#adow&! Strategii! Rozwi&zywania! Problemów!

Spo#ecznych! i! stanowi! podstawowe! narz%dzie! okre/laj&cych! kierunki! dzia#a(! w! zakresie! profilaktyki!

uzale8nie(,!ochrony!przed!przemoc&!i!minimalizacji!szkód!spo#ecznych!b%d&cych!skutkiem!nadu8ywania!

substancji! psychoaktywnych4!W!programie! uj%to! szczegó#ow&! diagnoz%! potrzeb! oraz! okre/lono! cele!

i!kierunki!dzia#a(,!a!tak8e!zakres!zada(!organów!i!instytucji!odpowiedzialnych!za!realizowanie!programu,!

w!tym!m4in4!Gminnej!Komisji!Rozwi&zywania!Problemów!Alkoholowych,!która!jest!organem!inicjuj&cym!

dzia#ania!w!zakresie!procedury! leczenia!odwykowego4!Celem!zwi%kszenia! /wiadomo/ci!mieszka(ców!

w!zakresie!problemów!alkoholowych,!OPS!w!"arowie!publikuje!szereg!materia#ów!informacyjnych!dot4!

problemu! alkoholowego! i! jego! diagnostyki! oraz! mo8liwo/ci! leczenia,! w!tym! placówek! do! których!

mieszka(cy!mog&!si%!zg#osi.!po!pomoc4!!

Na!obszarze!rewitalizacji! funkcjonuje!równie8!Spó#dzielnia!Socjalna!�RAZ!DWA!TRZY�,! która!dzia#a!na!

rzecz!osób!niepe#nosprawnych,!promocji!zatrudnienia!oraz!wsparcia!osób!zagro8onych!wykluczeniem!

spo#ecznym4!Spó#dzielnia!odpowiada!równie8!za!utrzymanie!zieleni!miejskiej4!!

Gmina! "arów! podejmuje! tak8e! dzia#ania! na! rzecz! aktywizacji! seniorów,! co! stanowi! odpowied5!

samorz&du!na!zmieniaj&c&!si%!struktur%!demograficzn&!spo#ecze(stwa4!Przy!Gminnym!Centrum!Kultury!

i!Sportu!w!"arowie! funkcjonuje!Uniwersytet! III!Wieku!oraz!Chór!Kameralny!�Senyor-rici�4!Na!terenie!

Gminy!dzia#aj&!równie8!organizacje!pozarz&dowe!na!rzecz!seniorów!np4!"arowski!Zwi&zek!Emerytów,!

Rencistów! i! Inwalidów4! Organizowane! s&! tak8e! akcje! kulturalne! skierowane! dla! seniorów! jak! np4!

organizowane! przez! Bibliotek%! Publiczn&! akcje! Ksi'*ka! dla! seniora,! która! polega#a! na! dowozie!

wybranych! pozycji! pod! dany! adres,! a! tak8e!Warsztaty! Digitalizacji! zbiorów! dla! seniorów! oraz! Gry!

planszowe! dla! seniorów4! Gmina! podejmuje! równie8! dzia#ania! na! rzecz! zapewnienia! godnej! opieki!

seniorom!-!przy!ul4!S#owackiego!V!w!"arowie!funkcjonuje!Dom!Seniora!�"ar-Med�,!który!oferuje!m4in4!

ca#odobow&!opiek%!piel%gniarek! i!opiekunów,! terapie! zaj%ciowe,! .wiczenia! i! zabiegi,!wy8ywienie!czy!

dowóz!do!lekarzy!specjalistów4!

Du8ym!potencja#em!w!sferze!spo#ecznej!s&!liczne!organizacje!pozarz&dowe,!dzia#aj&ce!na!terenie!Gminy4!

W! Bukowie,! Imbramowicach,! Po8arzysku,!Mrowinach,! Kalnie,!Wierzbnej! i! "arowie! dzia#aj&! jednostki!

Ochotniczych!Stra8y!Po8arnych,!których! zakres!dzia#alno/ci!obejmuje!ochron%!8ycia,! zdrowia,!mienia!

i!/rodowiska! przed! po8arami,! kl%skami! 8ywio#owymi! i! zagro8eniami! ekologicznymi! lub! innymi!

miejscowymi! zagro8eniami4! Na! terenie! Gminy! funkcjonuje! wiele! organizacji! wiejskich,! m.in.:!

Stowarzyszenie! �Nasz! Kruków�,! Stowarzyszenie!Mi#o/ników! $a8an! �Przyjazna!Wie/�,! Stowarzyszenie!

Rozwoju! Lokalnego! �Kalinów�,! Stowarzyszenie! Na! Rzecz! Rozwoju!Wsi!Mikoszowa! �Ma#a! Ojczyzna�,!

Stowarzyszenie!Przyjació#!Bukowa!�Nasz!Buków�,!Stowarzyszenie!�Mrowiny!na!Swoim�,!Stowarzyszenie!

Przyjació#!M#yna!Siedlimowice4!Pr%8nie!dzia#aj&!równie8!organizacje!i!kluby!sportowe4!!Cz%/.!organizacji!

pozarz&dowych!dzia#a!na!terenie!"arowa!i!w!jego!centrum,!co!stanowi!du8y!potencja#!spo#eczny4!Lista!

organizacji!dzia#aj&cych!na!obszarze!rewitalizacji!wykazana!jest!w!poni8szej!tabeli4!!

Tabela!54!Charakterystyka!wybranych!organizacji!pozarz&dowych!funkcjonuj&cych!na!obszarze!rewitalizacji4!

Nazwa!podmiotu! Zakres!dzia#alno/ci!

Klub!Sportowy!,,ZJEDNOCZENI�!"arów,!
ul.!Zamkowa!2,!58-130!"arów!

upowszechnianie!kultury!fizycznej!i!sportu!dzieci,!

m#odzie8y!i!doros#ych!

Uczniowski!Klub!Sportowy!�HARCEK�,!
ul.!1!maja!2,!58-130!"arów!

upowszechnianie!kultury!fizycznej!i!sportu!dzieci,!

m#odzie8y,!edukacja!
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Polski!Zwi&zek!Emerytów,!Rencistów!i!Inwalidów4!Oddzia#!w!
"arowie,!

ul.!Armii!Krajowej!54/2!,58-130!"arów!

dzia#ania!na!rzecz!osób!niepe#nosprawnych,!
seniorów!

Towarzystwo!Krzewienia!Kultury!Fizycznej!,,CHEMIK'',!!

ul.!Zamkowa!15,!58-130!"arów!
upowszechnianie!kultury!fizycznej!i!sportu!dzieci,!

m#odzie8y!i!doros#ych!

Gminny!Ludowy!Klub!Sportowy!,,GONIEC^^!w!"arowie,!!
ul.!Zamkowa!2,!58-130!"arów!

edukacja,!upowszechnianie!kultury!fizycznej!i!

sportu.!

Stowarzyszenie!Historyczno-Eksploracyjne!AUREUS,!!

ul.!Dworcowa!3,!58-130!"arów!
ochrona!zabytków!i!/ladów!Dziedzictwa!

Narodowego!

Fundacja!Inicjatywa!B!

ul.!A.!Krajowej!2/1!(biuro!przy!ul.!M.!Kopernika!5/2)!58-130!"arów!
upowszechnianie!kultury!

Polski!Zwi&zek!W%dkarski-!Ko#o!"arów!
ul.!Armii!Krajowej!54,!58-130!"arów!

Organizowanie!i!promowanie!w%dkarstwa,!rekreacji,!
sportu!w%dkarskiego,!dzia#anie!na!rzecz!ochrony!

przyrody!

Polski!Zwi&zek!Hodowców!Go#%bi!Pocztowych-!sekcja!"arów!
ul.!Sportowa!7,!58-130!"arów!

Upowszechnianie!i!propagowanie!w!spo#ecze(stwie!
hodowli!ptaków,!rozszerzanie!w!spo#ecze(stwie!

wiedzy!o!przyrodzie!i!8yciu!ptaków!

Ko#o!PTTK!"arodreptaki!"arów!
!

Dzia#alno/.!w!zakresie!kultury!fizycznej,!kultury,!
o/wiaty!i!ochrony!/rodowiska!

Miejski!Klub!Honorowych!Dawców!Krwi!�!PCK!
ul.!Zamkowa!10,!58-130!"arów!

Popularyzowanie!idei!honorowego!krwiodawstwa!

Klub!Sportowy!SILESIA!"arów!
ul4!W4!$okietka!\c@7,!6=-130!"arów!

upowszechnianie!kultury!fizycznej!i!sportu!dzieci,!

m#odzie8y!i!doros#ych!

Ochotnicza!Stra8!Po8arna!w!"arowie!
Ul.!Armii!Krajowej!55/1,!58-130!"arów!

Prowadzenie!dzia#alno/ci!maj&cej!na!celu!
zapobieganie!po8arom!oraz!wspó#dzia#anie!w!tym!
zakresie!z!instytucjami!i!organizacjami!spo#ecznymi!

Parafia!pw4!NS!Pana!Jezusa!w!"arowie!
ul.!Mickiewicza!8,!58-130!"arów!

dzia#alno/.!zwi&zana!z!kultem!religijnym!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!danych!Urz%du!Miejskiego!w!"arowie4!!

Gmina!"arów!posiada!równie8!mo8liwe!do!wykorzystania!potencja#y!w!zakresie!gospodarki4!G#ównym!

potencja#em! jest! funkcjonuj&ca!we!wschodniej! cz%/ci! obszaru! rewitalizacji! Podstrefa! "arów,! b%d&ca!

jedn&!z!najpr%8niej! rozwijaj&cych!si%! lokalizacji!Wa#brzyskiej!Specjalnej!Strefy!Ekonomicznej!�IN_EST-

PARK�4!Na!terenie!podstrefy!funkcjonuje!wiele!firm!polskich!i!zagranicznych,!b%d&cych!miejscem!pracy!

dla!wielu!mieszka(ców4!W/ród!nich!mo8na!wyró8ni.!m4in4!nast%puj&ce!przedsi%biorstwa!lub!instytucje:!

Electrolux,!Bridgestone,!Yagi,!Franctextil,!DSSE,!Colorobbia.!!

Potencja#em!w!zakresie!gospodarki!w!gminie!"arów!jest!równie8!dzia#alno/.!klastrów!bran8owych,!jak!

np4! formuj&cy! si%! Rozproszony! Inkubator! Przedsi%biorczo/ci,! którego! celem! jest! wsparcie! rozwoju!

mikro,!ma#ych!i!/rednich!przedsi%biorstw!;obecnie!pozyskiwania!/rodków!na!jego!utworzenie<4!Gmina!

"arów,! b%d&c! cz#onkiem! takiego! klastra,! mo8e! zyska.! doskona#&! szans%! w! zakresie! np4! aktywizacji!

bezrobotnych!oraz!wsparcia!lokalnej!przedsi%biorczo/ci4!!

W! sferze! /rodowiskowej! jako! potencja#! wskaza.! mo8na! przynale8no/.! gminy! "arów! do! Klastra!

'widnickiej!Energii!Odnawialnej4!Jest!to!realizowane!na!terenie!powiatu!/widnickiego!przedsi%wzi%cie!

ukierunkowane!na!wsparcie!zrównowa8onego!rozwoju!w!obszarze!energii,!gospodarki!i!/rodowiska!oraz!

zacie/nianie! wspó#pracy! w! ramach! partnerstwa! publiczno-prywatnego.! Celem! funkcjonowania! jest!

równie8!d&8enie!do!osi&gni%cia!lokalnego!bezpiecze(stwa!energetycznego!obszaru!poprzez!wdro8enie!

tzw.! energetyki! rozproszonej,! opartej! na! racjonalnym! gospodarowaniu! lokalnymi! surowcami!

i!potencja#em!energetycznym.!!

Gmina!"arów!prowadzi!równie8!dzia#ania!na!rzecz!ochrony!/rodowiska,!m4in4!wspiera!wymian%!5róde#!

ciep#a4! We! wspó#pracy! z! W[O'iGW! we! Wroc#awiu! na! terenie! Gminy! utworzony! zosta#! punkt!

konsultacyjny!programu!�Czyste!Powietrze�,!w!ramach!którego!wnioskodawcy!maj&!zagwarantowan&!

pomoc!w!wype#nianiu!wniosków!oraz!rozlicze(!przedsi%wzi%cia4!W!ka8dym!kwartale!organizowane!s&!

dodatkowo!spotkania! informacyjne!odno/nie!programu4!Oprócz!powy8szych!dzia#a(!Gmina!prowadzi!
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dla!mieszka(ców!programy!i!dofinansowania,!które!pomagaj&!w!poprawie!stanu!/rodowiska,!wp#ywaj&c!

równie8!na!rosn&c&!/wiadomo/.!ekologiczn&!�!program!usuwania!azbestu,!dofinansowania!do!przy#&czy!

kanalizacyjnych!czy!przydomowych!oczyszczalni!/cieków4!Warto!równie8!zwróci.!uwag%!na!inicjatywy!

w#adz!gminnych!podejmowane!we!wspó#pracy!z!sektorem!prywatnym!na!rzecz!popularyzacji!rozwi&za(!

przyjaznych!/rodowisku!i!budowania!postaw!proekologicznych!w/ród!spo#eczno/ci!lokalnej4!W!2021!r4!

Gmina! "arów! zorganizowa#a! akcj%! pn4:! "arowski! Projekt! Ekologiczny! we! wspó#pracy! z! firmami!

dzia#aj&cymi!w!"arowskiej!Podstrefie!Ekonomicznej,!w!ramach!której!zrealizowano!takie!dzia#ania!jak:!

· zakup!butelek!ekologicznych!z!filtrem!dla!uczniów!klas!I-III!Szko#y!Podstawowej!im4!J4!Brzechwy!

w!"arowie,!Szko#y!Podstawowej! im4!UNICE[!w! Imbramowicach!oraz!Szko#y!Podstawowej! im4!

Anny!Jenke!w!Mrowinach,!

· monta8!zbiorników!na!wod%!deszczow&!w!szko#ach,!przedszkolu!oraz!przy!urz%dzie,!

· monta8!!ekologicznych!serc!na!nakr%tki!;ul4!Dworcowa,!ul4!Piastowska<,!

· monta8!budek!l%gowych!dla!ptaków,!

· monta8!czujników!do!pomiaru!jako/ci!powietrza4!

W! sferze! przestrzenno-funkcjonalnej! wa8nym! elementem! kszta#tuj&cym! to8samo/.! lokaln&!

mieszka(ców!"arowa!jest!jego!dziedzictwo!kulturowe,!na!które!sk#adaj&!si%!m4in4!obiekty!zabytkowe,!

których!jest!bardzo!wiele!na!obszarze!rewitalizacji!-!m.in.!neogotycki!zamek!z!pocz&tku!XX!w4,!ko/ció#!

Rzymskokatolicki! pw4!Naj/wi%tszego! Serca!Pana! Jezusa,!willa!przy!ul.! Zamkowej!2,! (obecnie! siedziba!

Urz%du!Miejskiego<,!dawna!Willa!Treutler-Schlosser!przy!ul.!Zamkowej!1,!a!tak8e!dworzec!kolejowy.!!

Na! obszarze! rewitalizacji! istniej&! równie8! przestrzenie,! które! mog#yby! sprzyja.! integracji! mieszka(ców,!

wzmocnieniu!ich!wi%zi!lokalnych,!a!tak8e!pobudza.!aktywno/.!fizyczn&4!S&!to:!

· Park!Miejski! �! zlokalizowany! w! pó#nocno-zachodniej! cz%/ci! obszaru! rewitalizacji,! najwi%kszy!

teren!zieleni!i!przestrze(!rekreacyjno-wypoczynkowa!w!Mie/cie!oraz!miejsce!organizacji!wielu!

wydarze(! kulturalnych4! Park! jest! równie8! uj%ty! w! Rejestrze! Zabytków4! W! ostatnim! czasie!

obserwuje!si%!degradacj%!zieleni!parkowej,!a!tak8e!pojawiaj&!si%!akty!wandalizmu4!Priorytetem!

dla! tej! przestrzeni! jest! podj%cie! kroków! w! celu! zapobiegni%cia! utraty! funkcji! rekreacyjno-

wypoczynkowej.!!

· Stadion!Miejski! �! zlokalizowany! w! granicach! obszaru! rewitalizacji! przy! ul.! Sportowej! obiekt!

sportowy,! przylegaj&cy! do! Parku! Miejskiego4! W! ci&gu! ostatnich! kilku! lat! stadion! przeszed#!

modernizacj%!�!powsta#y!m4in4!nowe!trybuny!wraz!z!zadaszeniem,!szatnia,!wiata!spotka(,!nowa!

bie8nia,! a! tak8e!nowe! instalacje!wodno-kanalizacyjne,!elektryczne! i! gazowe.!Stan! techniczny!

stadionu!jest!dobry,!jednak!zagospodarowania!wymagaj&!tereny!otaczaj&ce4!!

Nale8y!bra.!równie8!pod!uwag%!niewykorzystane!przestrzenie!w!budynkach! istniej&cych!na!obszarze!

rewitalizacji.! Do! takich! miejsc! zalicza! si%! przede! wszystkim! dawna! Willa! Treutler-Schlosser! przy!

ul.!Zamkowej!1,!która!niedawno!przesz#a!na!w#asno/.!Gminy,!a!tak8e!budynek!po!dawnym!"arowskim!

O/rodku!Kultury,!mieszcz&cy!si%!przy!ul4!Armii!Krajowej!\04!Do!lat!904!funkcjonowa#o!tutaj!kino!�'wit�,!

a!nast%pnie!"arowski!O/rodek!Kultury!;"OK<4!Obecnie!funkcjonuje!tu!"arowska!Izba!Historyczna,!jednak!

zdecydowana!wi%kszo/.!budynku!pozostaje!niewykorzystana4!!

! !
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3.5. Skala!i!charakter!potrzeb!rewitalizacyjnych!

Diagnoza!pog#%biona!obszaru! rewitalizacji! potwierdza!zasadno/.! jego!wyznaczenia4!Na!obszarze! tym!

nast&pi#a! koncentracja! negatywnych! zjawisk! spo#ecznych,! gospodarczych,! /rodowiskowych,!

przestrzenno-funkcjonalnych! oraz! technicznych,! która! znacz&co! hamuje! rozwój! jednostek! obj%tych!

rewitalizacj&,! jak! i! ca#ej!Gminy4!Obszar! rewitalizacji! stanowi! centrum!"arowa,! które! odgrywa! istotne!

znaczenie!pod!wzgl%dem!us#ugowym,!rekreacyjnym,!reprezentacyjnym!i!historycznym4!Pomimo!tego,!

wieloletnie!zaniedbania!doprowadzi#y!do!degradacji! tego!obszaru,!co!spowodowa#o! zanik!aktywno/ci!

spo#ecznej! i! gospodarczej4!Na!wyznaczonym!obszarze! zidentyfikowano!w!szczególno/ci:! starzenie!si%!

spo#ecze(stwa! i! odp#yw! m#odzie8y,! wysoki! poziom! bezrobocia,! rosn&cy! problem! alkoholizmu,! brak!

integracji! mieszka(ców,! niska! aktywno/.! lokalnych! przedsi%biorstw,! problem! z! odpadami,!

niedostateczna! liczba! miejsc! sp%dzania! czasu! wolnego,! z#y! stan! techniczny! elementów! przestrzeni!

publicznej.!!

Jednym! z! g#ównym! problemów! spo#ecznych! na! obszarze! rewitalizacji! jest! poziom! bezrobocia4!

Bezrobotni!stanowi&!2,3?!mieszka(ców!obszaru!rewitalizacji4!Do!bezpo/rednich!przyczyn!bezrobocia!

nale8y!zaliczy.!brak!odpowiednich!kwalifikacji,!a!tak8e!brak!mo8liwo/ci! ich!podnoszenia4!Niew&tpliw&!

potrzeb&!w! tym!zakresie! jest! stworzenie!mo8liwo/ci!kszta#cenia!si%!mieszka(ców!w!ró8nych!grupach!

wiekowych4! Dlatego! te8! nale8y! stworzy.! przestrze(! rozwoju! i! budowania! kompetencji! przy!

wykorzystaniu! lokalnych! potencja#ów,! zarówno! materialnych! ;wolnych! przestrzeni! w!istniej&cych!

budynkach! gminnych<,! jak! i! niematerialnych! ;zaanga8owaniu! funkcjonuj&cych! organizacji!

pozarz&dowych<4! Zatrudnienie! daje! mo8liwo/.! zapewnienia! 5ród#a! utrzymania,! jednak! w! szerszym!

kontek/cie!to!równie8!mo8liwo/.!nawi&zywania!relacji!mi%dzy!wspó#pracownikami,!budowanie!poczucia!

w#asnej!warto/ci!i!godno/ci!oraz!stanowi!impuls!do!poprawy!swojej!sytuacji!materialnej.!!!

Pochodnymi! utrzymuj&cego! si%! bezrobocia! s&! problemy! alkoholowe! i! ubóstwo4!W! centrum! "arowa!

ro/nie!skala!problemów!alkoholizmu,!co!jest!zauwa8alne!przez!lokaln&!spo#eczno/.4!Wi%kszo/.!zg#osze(!

mieszka(ców!kierowanych!do! lokalnych!s#u8b!dotyczy!spo8ywania!alkoholu!w!miejscach!publicznych4!

Nie! bez! znaczenia! jest! powszechno/.! punktów! sprzeda8y! alkoholu! zlokalizowanych! na! obszarze!

rewitalizacji! oraz!wyst%powanie!pustostanów! lub!niezagospodarowanych!przestrzeni!publicznych! jak!

np4!skwery,!gdzie!gromadz&!si%!osoby!spo8ywaj&ce!alkohol4!Takie!osoby!nierzadko!przejawiaj&!agresj%!

wobec! otoczenia,! co! budzi! w/ród! mieszka(ców! niepokój! oraz! obni8enie! poczucia! bezpiecze(stwa4!

Analogicznym! problemem! jest! ubóstwo,! które! prowadzi! mm.in.! do!bezdomno/ci,! równie8!

obserwowanym!na!obszarze!rewitalizacji.!!

Obszar! rewitalizacji! charakteryzuje! si%! równie8! wysokim! wska5nikiem! zamieszkania! osób! ze!

szczególnymi!potrzebami4!Ich!obecno/.!generuje!dodatkowe!zapotrzebowanie!na!niwelowanie!barier!

architektonicznych,!stworzenie!bezpiecznego!miejsca,!a!tak8e!zapewnienie!opieki4!Dlatego!zauwa8a!si%!

potrzeb%!dostosowania!miejsc!integracji!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami4!!

Na! obszarze! rewitalizacji! zauwa8a! si%! równie8! spadek! aktywno/ci! lokalnych! przedsi%biorców,! czego!

przyczyn&!jest!funkcjonuj&ca!strefa!inwestycyjna!w!bliskiej!odleg#o/ci!od!centrum4!Strefa!inwestycyjna!

skupia! wiele! du8ych! przedsi%biorstw,! cz%sto! mi%dzynarodowych4! Wi%ksza! liczba! ofert! pracy! oraz!

korzystniejsze!warunki! zatrudnienia,! a! tak8e! lepsze!perspektywy! rozwoju! zawodowego!sprawiaj&,! 8e!

firmy! te! przyci&gaj&! wi%kszo/.! osób! poszukuj&cych! pracy,! przez! co! ma#e,! lokalne! przedsi%biorstwa!

borykaj&!si%!z!brakiem!kadry!pracowniczej4!G#ównym!problemem!lokalnych!przedsi%biorstw!jest!niska!

konkurencyjno/.!w!stosunku!do!oferty!firm!zlokalizowanych!w!strefie!inwestycyjnej4!!
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Obszar! rewitalizacji! cechuje! si%! równie8!ma#ym! stopniem! zró8nicowania! dzia#alno/ci! gospodarczych4!

Wi%kszo/.! lokalnych! firm! to! g#ównie! sklepy! spo8ywcze,! ma#e! sklepiki! odzie8owe,! banki,! apteki! czy!

drobne! us#ugi! typu! fryzjer,! krawiec4! Brakuje! zdecydowanie! bardziej! atrakcyjnych! lokali!

gastronomicznych,! ogródków! piwnych,! atrakcji! dla! m#odzie8y! typu! kino! czy! kr%gielnie,! które!

przyczyni#yby!si%!do!o8ywienia!centrum4!Wprowadzenie!ró8nego!rodzaju!dzia#alno/ci!gospodarczych,!

w!tym! ma#ej! gastronomii,! a! tak8e! aktywno/ci! i! dzia#a(! spo#ecznych! mo8e! w! znacz&cym! stopniu!

przyczyni.!si%!do!wyprowadzania!obszaru!ze!stanu!kryzysowego4!!

Na!skal%!problemów!obszaru!wp#ywa!równie8!zjawisko,!jakim!jest!brak!zaanga8owania!spo#ecznego!oraz!

ch%ci! integracji4! Obecnie! na! obszarze! rewitalizacji! brak! jest! miejsc,! które! mog#yby! integrowa.!

mieszka(ców,! budowa.! to8samo/.! z! miejscem! zamieszkania! i! zwalcza.! problemy! wykluczenia!

spo#ecznego4!Istniej&ce!przestrzenie!s&!cz%sto!w!z#ym!stanie!technicznym!i!nosz&!/lady!wandalizmu!oraz!

nierzadko! staj&! si%! miejscami,! w! których! spo8ywa! si%! alkohol4! Brakuje! równie8! odpowiedniej!

infrastruktury,! przez! co! przestrzenie! te! s&! mniej! dost%pne! dla! osób! ze! szczególnymi! potrzebami.!

Wskutek!niekorzystnego!zagospodarowania!przestrzenie!te!staj&!si%!�niczyje�!i!trac&!swoje!funkcje!�!np.!

Park!Miejski!czy!skwery!lub!place!zabaw4!Z!uwagi!na!fakt,!i8!w!centrum!"arowa!nie!ma!wyodr%bnionego!

przestrzennie!rynku,!tworzenie!mikroprzestrzeni!umo8liwiaj&cych!integracj%!lokalnej!spo#eczno/ci!jest!

jednym! z! wa8niejszych! wyzwa(! rewitalizacyjnych4! Z! uwagi! na! degradacj%! przestrzenn&,! a! tak8e!

stopniow&!utrat%!funkcji,!wsparciem!w!ramach!rewitalizacji!nale8y!obj&.!przede!wszystkim!przestrze(!

Parku!Miejskiego! w! celu! przywrócenia!mu! pe#nych! funkcji! spo#ecznych! oraz! rekreacyjnych,! a! tak8e!

nadania! funkcji!nowych,!np4!edukacyjnych! lub!dydaktycznych4!Park!Miejski! stanowi!najwi%kszy! teren!

zieleni! z! mie/cie,! jednak! jego! potencja#! nie! jest! w! pe#ni! wykorzystany4! Jego! cz%ste! dewastacje!

i!gromadzenie! si%! osób! spo8ywaj&cych! alkohol! sprawiaj&,! 8e! mieszka(cy! nie! u8ytkuj&! go! w!sposób!

zgodny! z! przeznaczeniem! �! czyli! w! celach! sportowo-rekreacyjnych4! Przeprowadzaj&c! kompleksowo!

proces!rewitalizacji!pami%ta.!nale8y,!8e!centrum!"arowa!stanowi.!powinno!obszar,!w!którym!miejska!

przestrze(!zielona!odgrywa.!b%dzie! istotn&!rol%!w!zapewnieniu!mieszka(com!sposobu!na!efektywny!

wypoczynek!i!rekreacj%4!!

Aktywno/.!mieszka(ców!mo8na!pobudza.!wykorzystuj&c!istniej&cy!potencja#!kulturowy!obszaru.!Obszar!

rewitalizacji! charakteryzuje! si%! wysokim! udzia#em! obiektów! zabytkowych4! Zabytki! te! stanowi&! du8&!

warto/.!historyczn&!i!to8samo/ciow&!mieszka(ców,!jednak!ich!stan!techniczny!wp#ywa!negatywnie!na!

wizerunek!ca#ego!obszaru!oraz!zniech%ca!do!odwiedzania!centrum4!Potencja#!kulturowy!mo8e!stanowi.!

równie8! baz%! do! budowania! zintegrowanej,! wzajemnie! wspieraj&cej! si%! wspólnoty! spo#ecznej! oraz!

fundament!zrozumienia,!akceptacji!i!otwarto/ci!wobec!ró8norodno/ci!i!odmienno/ci4!

Dla! przyci&gni%cia! nowych! dzia#alno/ci! gospodarczych! konieczna! jest! równie8! poprawa! estetyki!

przestrzeni4!Wi%kszo/.!budynków!na!obszarze!rewitalizacji!to!wielorodzinne!obiekty!mieszkalne,!które!

cz%sto!s&!w!z#ym!stanie!technicznym4!Du8a!ich!liczba!w!centrum!miasta!obni8a!znacz&co!atrakcyjno/.!

przestrzeni!i!zniech%ca!potencjalnych!przedsi%biorców!do!zak#adania!dzia#alno/ci!gospodarczej!w!takim!

s&siedztwie4!

! !
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4. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Wizja! stanu! obszaru! po! przeprowadzeniu! rewitalizacji! stanowi! wyraz! aspiracji! w#adz! lokalnych,!

mieszka(ców! oraz! pozosta#ych! interesariuszy! rewitalizacji4! Okre/la! ona! docelowy! stan! obszaru! po!

przeprowadzeniu!zaplanowanych!w!niniejszym!dokumencie!dzia#a(!rewitalizacyjnych.!

Wizja! stanowi! opis celu! g#ównego,! nadrz%dnego! wzgl%dem! celów! rewitalizacji! wskazanych!

w dokumencie,!jednocze/nie!zawiera!w!sobie!odniesienie!do!wszystkich!sfer!funkcjonowania!obszaru,!

na!których!planowana!jest!rewitalizacja4!Jest!równie8!pewnego!rodzaju!odpowiedzi&!na!pytanie!o!powód!

i!zasadno/.!prowadzenia!procesu!rewitalizacji4!

Istotn&! rol&! wizji! jest! tak8e! zjednoczenie! interesariuszy! rewitalizacji! wokó#! pewnej! idei4! Zarówno!

mieszka(cy!obszaru!rewitalizacji,! jak! i! funkcjonuj&ce!tam!stowarzyszenia,!przedsi%biorstwa,! jednostki!

administracyjne!powinni!uto8samia.!si%!z!okre/lon&!wizj&4!Wypracowana!wizja!powinna! #&czy.!ró8ne!

/rodowiska,!które!wspólnie!b%d&!pracowa#y!nad!jej!urzeczywistnieniem4!

Przyjmuj&c!powy8sze!za#o8enie,!zdefiniowano!wizj% obszaru!rewitalizacji!w!2030!r.:!

Centrum!"arowa!� centrum!aktywno#ci!miasta.

Przestrze$!t%tni&ca!'yciem,!atrakcyjna!do!zamieszkania,!pracy,!odpoczynku,!pe(na!

zaanga'owanej,!przedsi%biorczej!i!zintegrowanej!spo(eczno#ci.!Przestrze$!przyjazna!dla!

ka'dego!i!unikatowe!miejsce,!w!którym!dziedzictwo!kulturowe!(&czy!pokolenia.!

Po! przeprowadzeniu! dzia#a(! rewitalizacyjnych! mieszka(cy! "arowa! stanowi.! b%d&! /wiadome!

i zaanga8owane!spo#ecze(stwo!obywatelskie4!W!2030!roku!obserwuje!si%!pozytywny!wp#yw!rewitalizacji!

zarówno!na!mieszka(ców!obszaru,! ale! tak8e! ca#ej! spo#eczno/ci! gminnej,! która!korzysta! z! t%tni&cego!

8yciem! centrum!miasta! oraz! okolicznych! atrakcji4! Organizowane! s&! cykliczne! wydarzenia! kulturalne!

i integracyjne,! które! pozwalaj&! na! aktywizacj%! mieszka(ców! i aktywne! sp%dzanie! czasu! wolnego4!

Spotkania!ró8nych!grup!lokalnej!spo#eczno/ci!inicjowane!s&!oddolnie,!wynikaj&!z!wewn%trznej!potrzeby!

i! dzia#alno/ci! lokalnych! liderów4! Przeprowadzone! dzia#ania! pozwoli#y! na! zmniejszenie! problemu!

bezrobocia,!a!dalej!alkoholizmu!i ubóstwa,!dzi%ki!czemu!przestrze(!publiczna!jest!bezpieczna!i!przyjazna!

mieszka(com4!

O8ywienie! centrum! Miasta,! jakie! nast&pi#o! w! wyniku! procesu! rewitalizacji,! przyci&ga! mieszka(ców!

zarówno!z!obszaru!ca#ej!Gminy,!jak!i!spoza!niej4!Powsta#e!przestrzenie!s&!przyjazne!wszystkim!osobom,!

równie8! tym! ze! szczególnymi! potrzebami4! Elementy ma#ej! architektury! s#u8&! wypoczynkowi! oraz!

zwi%kszaj&!ruch!w pobliskich!punktach!ma#ej!gastronomii,!których!otwiera!si%!coraz!wi%cej,!daj&c!prac%!

lokalnej!spo#eczno/ci4!

Centrum! "arowa! t%tni! 8yciem! równie8! poprzez! koncentracj%! wielu! istotnych! funkcji,! zarówno!

mieszkaniowych!i!us#ugowych,!jak!równie8!gospodarczych!i!spo#ecznych4!Mieszka(cy!znale5li!atrakcyjne!

przestrzenie,!w!których!organizuj&!pikniki,!spotkania!ze!znajomymi,!dbaj&c! jednocze/nie!o przestrze(!

publiczn&!i!chroni&c!/rodowisko4!

Obszar! rewitalizacji! nie! jest! zanieczyszczony,! powietrze! jest! zdecydowanie! zdrowsze,! na! ulicach!

przesta#y! zalega.! odpady,! a! mieszka(cy! i! przedsi%biorstwa! rozwijaj&! si%! pr%8nie! dzi%ki! sprawnej!

i funkcjonuj&cej!infrastrukturze4!Wzrost!bezpiecze(stwa!oraz!atrakcyjno/ci!przestrzeni!przyczyni#!si%!do!
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zatrzymania! m#odzie8y! na! terenie! Gminy,! która! w! przysz#o/ci! b%dzie! tworzy#a! kreatywn&! kadr%!

pracowników,!stanowi&cych!si#%!nap%dow&!lokalnej!gospodarki4

5. Cele rewitalizacji i odpowiadaj&ce im kierunki dzia#a(

Zdefiniowana!wizja!obszaru!rewitalizacji!w!2030!roku!b%dzie!mo8liwa!do!osi&gni%cia!poprzez!realizacj%!

celów! rewitalizacji! i! odpowiadaj&cych! im! kierunków! dzia#a(4! Cz%/.! programowa! dokumentu! zosta#a!

opracowana!na!bazie!przeprowadzonej! diagnozy! oraz!warsztatów! rewitalizacyjnych! umo8liwiaj&cych!

zaanga8owanie!zró8nicowanych!grup!interesariuszy!na!etapie!planowania!procesu!rewitalizacji4!

Wskazane! cele! i! kierunki! dzia#a(! stanowi&! odpowied5! na! zidentyfikowane! potrzeby,! s#u8&ce!

ograniczeniu!b&d5!wyeliminowaniu!negatywnych!zjawisk!w!sferze!spo#ecznej,!ale!równie8!w!pozosta#ych!

sferach! ;gospodarczej,! /rodowiskowej,! przestrzenno-funkcjonalnej! i! technicznej).! Tym! samym!

zapewnione!zosta#o!komplementarne!podej/cie!do!rewitalizacji4!

Cele! i! kierunki! rewitalizacji! b%d&! osi&gane! poprzez! realizacj%! konkretnych! projektów!

i! przedsi%wzi%.! rewitalizacyjnych,! wskazanych! w! rozdziale! 74! Poni8ej! przedstawiono! struktur%!

programowej!cz%/ci!procesu!rewitalizacji4!

Rysunek 194 Struktura cz%/ci programowej Gminnego Programu Rewitalizacji.

Fród#o: opracowanie w#asne4

Dla! obszaru! rewitalizacji! po#o8onego!w! centrum! "arowa!wyznaczono! 16! kierunków! dzia#a(,! których!

realizacja!pozwoli!na!osi&gni%cie!3!za#o8onych!celów!rewitalizacji4

PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

PROJEKTY PODSTAWOWE POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA

KIERUNKI DZIAŁAŃ

CELE REWITALIZACJI

WIZJA OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI
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Tabela!6.!Cele!i!kierunki!rewitalizacji.!

CEL!1.! Aktywna!i!zintegrowana!spo#eczno/.!lokalna!

Kierunek!1.1.! Wzrost!integracji!mi%dzys&siedzkiej!i!mi%dzypokoleniowej!

Kierunek!1.2.! Przeciwdzia#anie!wykluczeniu!spo#ecznemu!

Kierunek!1.3.!
Szersze!zaanga8owanie!mieszka(ców!w!procesy!decyzyjne!na!rzecz!rozwoju!

lokalnego,!ze!szczególnym!uwzgl%dnieniem!m#odzie8y!

Kierunek!1.4.! Pobudzanie!aktywno/ci!mieszka(ców!na!rzecz!najbli8szego!otoczenia!

CEL!2.!! Rozkwit!lokalnej!przedsi%biorczo/ci!

Kierunek!2.1.!
Aktywizacja!lokalnych!przedsi%biorców!oraz!kreowanie!postaw!

przedsi%biorczych!w/ród!mieszka(ców!

Kierunek!2.2.! Wzmacnianie!wspó#pracy!pomi%dzy!samorz&dem!a!lokalnymi!przedsi%biorcami!!

Kierunek!2.3.!
Wsparcie!rozwoju!lokalnych!dzia#alno/ci!gospodarczych,!w!tym!tworzenie!

warunków!dla!lokowania!nowych!us#ug!

Kierunek!2.4.!
Aktywizacja!osób!bezrobotnych!oraz!wspó#praca!w!tym!zakresie!pomi%dzy!

ró8nymi!instytucjami!

Kierunek!2.5.!
Podniesienie!atrakcyjno/ci!wizualnej!otoczenia!na!rzecz!przyci&gni%cia!nowych!

przedsi%biorców!

CEL!3.! Atrakcyjna!i!przyjazna!ka8demu!przestrze(!do!8ycia!

Kierunek!3.1.!

Podniesienie!standardów!obs#ugi!mieszka(ców!oraz!komfortu!pracowników!
w!instytucjach!publicznych,!w!tym!zwi%kszenie!dost%pno/ci!dla!osób!ze!

szczególnymi!potrzebami!

Kierunek!3.2.! Podniesienie!jako/ci!infrastruktury!technicznej!

Kierunek!3.3.! Wzrost!bezpiecze(stwa!mieszka(ców!

Kierunek!3.4.!
Poprawa!funkcjonalno/ci!i!estetyki!przestrzeni!publicznych!oraz!eliminowanie!

barier!architektonicznych!

Kierunek!3.5.! Rozwój!infrastruktury!sportowej!i!rekreacyjnej!

Kierunek!3.6.! Poprawa!jako/ci!/rodowiska!na!obszarze!rewitalizacji!

Kierunek!3.7.!
Poprawa!stanu!technicznego,!funkcjonalno/ci!i!estetyki!budynków!
wielorodzinnych!z!uwzgl%dnieniem!efektywno/ci!energetycznej!

Fród#o:!opracowanie!w#asne4!
! !
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6. Opis!powi&za(!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!!
z!dokumentami!strategicznymi!na!poziomie!kraju,!województwa!i!
gminy!

Gminny!Program!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!na!lata!2022-2030!ma!przede!wszystkim!wymiar!lokalny.!

Dokument! odpowiada! na! problemy! zidentyfikowane! na! obszarze! rewitalizacji,! kreuj&c! tym! samym!

rozwój! na! poziomie! jednostki! samorz&du! terytorialnego,! jak&! jest! Gmina! "arów4!W! poni8szej! tabeli!

przedstawiono! analiz%! spójno/ci! niniejszego! Programu! z!dokumentami! obowi&zuj&cymi! w!gminie!

"arów,! a! tak8e! z! dokumentami! obowi&zuj&cymi! na! wy8szych! szczeblach! �! krajowym,! regionalnym!

i!powiatowym.!

Tabela!74!Opis!dokumentów!powi&zanych!z!Gminnym!Programem!Rewitalizacji.!

Dokumenty!na!poziomie!krajowym!

Strategia!na!rzecz!Odpowiedzialnego!Rozwoju!do!roku!2020!;z!perspektyw&!do!2030!r4<!�!SOR!

G#ównym! celem! SOR! jest! tworzenie! warunków! dla! wzrostu! dochodów! mieszka(ców! kraju! przy!
jednoczesnym! wzro/cie! spójno/ci! w! wymiarach:! spo#ecznym,! ekonomicznym,! /rodowiskowym!!
i! terytorialnym4! Jednym! z! kluczowych! czynników! wp#ywaj&cych! na! realizacj%! tego! celu! jest!
zapewnienie! skutecznie! dzia#aj&cego! pa(stwa! i! instytucji! s#u8&cych! wzrostowi! oraz! w#&czeniu!
spo#ecznemu!i!gospodarczemu4!

W! SOR! przedstawiono! nowy! model! rozwoju! �! rozwój! odpowiedzialny! oraz! spo#ecznie!!
i! terytorialnie! zrównowa8ony4!Podej/cie! to!opiera! si%!na! indywidualnym!potencjale! terytorialnym,!
inwestycjach,! innowacjach,! rozwoju,! eksporcie! oraz! wysoko! przetworzonych! produktach.!

[undamentalnym!wyzwaniem!jest!przebudowanie!modelu!gospodarczego!tak,!8eby!s#u8y#!on!ca#emu!
spo#ecze(stwu4!

W!SOR!wyznaczono!trzy!cele!szczegó#owe:!
I4!Trwa#y!wzrost!gospodarczy!oparty!coraz!silniej!o!wiedz%,!dane!i!doskona#o/.!organizacyjn&!;obszary:!
Reindustrializacja,!Rozwój!innowacyjnych!firm,!Ma#e!i!/rednie!przedsi%biorstwa,!Kapita#!dla!rozwoju,!
Ekspansja!zagraniczna).!

II4!Rozwój!spo#ecznie!wra8liwy! i! terytorialnie! zrównowa8ony! ;obszary:!Spójno/.! spo#eczna,!Rozwój!
zrównowa8ony!terytorialnie<4!
III4! Skuteczne! pa(stwo! i! instytucje! s#u8&ce! wzrostowi! oraz! w#&czeniu! spo#ecznemu!!
i! gospodarczemu! ;obszary:! Prawo! w! s#u8bie! obywatelom! i! gospodarce,! Instytucje! prorozwojowe!!

i! strategiczne! zarz&dzanie! rozwojem,! E-pa(stwo,! [inanse! publiczne,! Efektywno/.! wykorzystania!
/rodków!UE<4!
!

Strategia!Rozwoju!Kapita#u!Ludzkiego!2030!;SRKL<!

Celem! g#ównym! Strategii! Rozwoju! Kapita#u! Ludzkiego! jest! wzrost! kapita#u! ludzkiego! i! spójno/ci!
spo#ecznej!w!Polsce4!Odpowiada! to! celowi! szczegó#owemu! II! Strategii! na! rzecz!Odpowiedzialnego!
Rozwoju!(SOR).!

Strategia!Rozwoju!Kapita#u!Ludzkiego!2030!wyznacza!cztery!cele!szczegó#owe:!
Cel!szczegó#owy!14!Podniesienie!poziomu!kompetencji!oraz!kwalifikacji!obywateli,!w!tym!cyfrowych.!

Cel!szczegó#owy!24!Poprawa!zdrowia!obywateli!oraz!efektywno/ci!systemu!opieki!zdrowotnej4!
Cel!szczegó#owy!34!Wzrost!i!poprawa!wykorzystania!potencja#u!kapita#u!ludzkiego!na!rynku!pracy.!
Cel! szczegó#owy! \4! Redukcja! ubóstwa! i!wykluczenia! spo#ecznego!oraz! poprawa!dost%pu!do! us#ug!
/wiadczonych!w!odpowiedzi!na!wyzwania!demograficzne4!

!
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Strategia!Rozwoju!Kapita#u!Spo#ecznego!2030!;SRKS<!

Celem!g#ównym!SRKS!2030!jest!wzrost!jako/ci!8ycia!spo#ecznego!i!kulturalnego!Polaków4!Odnosi!si%!
on!bezpo/rednio!do!realizacji!celów!SOR4!!

Cel!g#ówny!SRKS!2030!jest!doprecyzowany!przez!trzy!cele!szczegó#owe:!
Cel!szczegó#owy!14!Zwi%kszenie!zaanga8owania!obywateli!w!8ycie!publiczne4!
Cel!szczegó#owy!24Wzmacnianie!roli!kultury!w!budowaniu!to8samo/ci!i!postaw!obywatelskich4!
Cel! szczegó#owy! 34! Wzmocnienie! rozwoju! spo#eczno-gospodarczego! kraju! przez! sektory! kultury!!
i!kreatywne.!

Krajowa!Strategia!Rozwoju!Regionalnego!2030!(KSRR)!

Celem! g#ównym! KSRR! jest! efektywne! wykorzystanie! wewn%trznych! potencja#ów! terytoriów! i! ich!
specjalizacji! dla!osi&gania! zrównowa8onego! rozwoju!kraju,! co! tworzy.!b%dzie!warunki! do!wzrostu!
dochodów! mieszka(ców! Polski! przy! jednoczesnym! osi&ganiu! spójno/ci! w! wymiarze! spo#ecznym,!

gospodarczym,!/rodowiskowym!i!przestrzennym4!!

Cel!g#ówny!polityki!regionalnej!do!roku!2030!b%dzie!realizowany!w!oparciu!o!trzy!uzupe#niaj&ce!si%!
cele!szczegó#owe:!
Cel! szczegó#owy! 14! Zwi%kszenie! spójno/ci! rozwoju! kraju!w!wymiarze! spo#ecznym,! gospodarczym,!
/rodowiskowym!i!przestrzennym,!
Cel!szczegó#owy!24!Wzmacnianie!regionalnych!przewag!konkurencyjnych,!
Cel! szczegó#owy! 34! Podniesienie! jako/ci! zarz&dzania! i! wdra8ania! polityk! ukierunkowanych!
terytorialnie.!

Koncepcja!Przestrzennego!Zagospodarowania!Kraju!2030!(KPZK)!

KPZK! jest! najwa8niejszym! krajowym! dokumentem! strategicznym! okre/laj&cym!warunki! oraz!wizj%!
zagospodarowania!przestrzennego!kraju4!KZPK!2030!posiada!cechy!strategii!ogólnorozwojowej,!która!
wi&8e! planowanie! przestrzenne! z! elementami! rozwoju! spo#eczno-gospodarczego.!W! dokumencie!

przedstawione!zosta#y!cele!i!kierunki!polityki!zagospodarowania!kraju,!a!tak8e!wytyczne!w!temacie!
zasad!i!mechanizmów!wdra8ania!polityk!rozwojowych4!!

KPZK!2030!okre/la!V!g#ównych!celów!polityki!przestrzennego!zagospodarowania!kraju:!!
Cel!14!Podwy8szenie!konkurencyjno/ci!g#ównych!o/rodków!miejskich!Polski!w!przestrzeni!europejskiej!
poprzez!ich!integracj%!funkcjonaln&!przy!zachowaniu!policentrycznej!struktury!systemu!osadniczego!
sprzyjaj&cej!spójno/ci4!
Cel! 24! Poprawa! spójno/ci! wewn%trznej! i! terytorialne! równowa8enie! rozwoju! kraju! poprzez!
promowanie! integracji! funkcjonalnej,! tworzenie! warunków! dla! rozprzestrzeniania! si%! czynników!
rozwoju,!wielofunkcyjny! rozwój! obszarów!wiejskich! oraz!wykorzystanie! potencja#u!wewn%trznego!
wszystkich!terytoriów4!
Cel!34!Poprawa!dost%pno/ci!terytorialnej!kraju!w!ró8nych!skalach!przestrzennych!poprzez!rozwijanie!
infrastruktury!transportowej!i!telekomunikacyjnej.!

Cel!\4!Kszta#towanie!struktur!przestrzennych!wspieraj&cych!osi&gni%cie!i!utrzymanie!wysokiej!jako/ci!
/rodowiska!przyrodniczego!i!walorów!krajobrazowych!Polski4!
Cel! 64! Zwi%kszenie! odporno/ci! struktury! przestrzennej! kraju! na! zagro8enia! naturalne!!
i!utraty!bezpiecze(stwa!energetycznego!oraz!kszta#towanie!struktur!przestrzennych!wspieraj&cych!
zdolno/ci!obronne!pa(stwa4!
Cel!V4!Przywrócenie!i!utrwalenie!#adu!przestrzennego4!

!

! !
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Dokumenty!na!poziomie!regionalnym!

Strategia!Rozwoju!Województwa!Dolno/l&skiego!do!2030!roku!

W! dokumencie! nakre/lono! wizj%! przysz#o/ciowego! rozwoju! regionu:! Dolny! /l'sk! 2030! regionem!
równomiernego! rozwoju! �! regionem! bez! istotnych! spo"ecznych! i! gospodarczych! dysproporcji,!
regionem!wewn%trznie!spójnym,!regionem!wyrównanych!rozwojowych!szans;!regionem!przyjaznym!

dla! mieszka+ców,! przedsi%biorców,! inwestorów,! turystów! i! kuracjuszy,! atrakcyjnym! miejscem! do!
*ycia,! pracy,! nauki! i! rekreacji;! regionem! nowoczesnym! z! kreatywn'! i! innowacyjn'! regionaln'!
spo"eczno#ci'! oraz! rozwini%t'! sfer'! naukow'! i! badawczo-rozwojow';! regionem! konkurencyjnym!
w!scenerii!krajowej!i!europejskiej!z!Wroc"awiem!jako!siln'!metropoli'!oraz!o#rodkami!regionalnymi!
o!znacz'cych!przewagach!konkurencyjnych.!!

Powy8sz&!wizj%!odzwierciedlaj&!nast%puj&ce!cele!strategiczne!i!operacyjne:!
14!Efektywne!wykorzystanie!gospodarczego!potencja#u!regionu4!!
1414!Wspieranie!endogenicznych!potencja#ów!gospodarczych!subregionów4!
1424!Wzmocnienie!krajowej!i!europejskiej!konkurencyjno/ci!regionu!i!jego!marki4!
1434!Wzmacnianie!innowacyjno/ci,!w!tym!ekoinnowacyjno/ci!regionu4!!
14\4!Wspieranie!rozwoju!i!rewitalizacja!zdegradowanych!obszarów!wiejskich!i!miejskich4!
24!Poprawa!jako/ci!i!dost%pno/ci!us#ug!publicznych4!
2414!Poprawa!stanu!i!dost%pno/ci!regionalnej!infrastruktury!technicznej4!
2424! Rozwój! i! modernizacja! regionalnej! infrastruktury! publicznej! z! uwzgl%dnieniem! potrzeb! osób!!
z!niepe#nosprawno/ciami!i!starszych4!
2434!Rozwój!i!doskonalenie!us#ug!publicznych4!
34!Wzmocnienie!regionalnego!kapita#u!ludzkiego!i!spo#ecznego4!
3414!Kszta#towanie!postaw!obywatelskich.!
3424!Wzrost!spo#ecznej!integracji4!
3434!Doskonalenie!regionalnego!i!lokalnych!rynków!pracy4!
34\4!Poprawa!efektywno/ci!kszta#cenia4!
3464!Doskonalenie!regionalnej!polityki!wspierania!seniorów!oraz!osób!z!niepe#nosprawno/ciami4!
34V4!Kszta#towanie!postaw!prozdrowotnych,!prosportowych!i!proekologicznych.!
\4! Odpowiedzialne! wykorzystanie! zasobów! i! ochrona! walorów! /rodowiska! naturalnego!!
i!dziedzictwa!kulturowego.!

\414!Poprawa!stanu!/rodowiska4!
\424!Racjonalne!wykorzystanie!walorów!i!zasobów!/rodowiska4!
\434!Ochrona!przed!kl%skami!8ywio#owymi4!
\4\4! Wspieranie! produkcji! energii! ze! 5róde#! odnawialnych! oraz! wspieranie! bezpiecze(stwa!
energetycznego.!

\464!Ochrona!obiektów!i!terenów!dziedzictwa!kulturowego4!
\4V4!Rozwój!gospodarki!cyrkularnej4!
5.!Wzmocnienie!przestrzennej!spójno/ci!regionu4!
6414!Rozwój!regionalnej!sieci!transportowej4!
6424! Wzrost! dost%pno/ci! regionalnej! infrastruktury! informacyjnej! o! wysokich! standardach!
funkcjonalno-u8ytkowych4!
6434!Wspieranie!wspó#pracy!mi%dzyregionalnej!i!transgranicznej.!

Dokumenty!na!poziomie!ponadlokalnym!

Strategia!Rozwoju!Powiatu!'widnickiego!w!perspektywie!do!2030!roku!

W!Strategii!okre/lono!wizj%!rozwoju!powiatu!/widnickiego,!która!brzmi:!
Powiat!#widnicki!�!miejsce!przyjazne!mieszka+com,!turystom!i!przedsi%biorcom,!"'cz'ce!dynamiczny!
rozwój!spo"eczno-gospodarczy!z!poszanowaniem!zasobów!#rodowiskowych.!

Realizacja!strategii!b%dzie!przebiega#a!poprzez!spe#nienie!okre/lonych!celów:!
Cel!strategiczny!I!�!Rozbudowa!i!modernizacja!infrastruktury!powiatu.!
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Cel!operacyjny!1!�!Poprawa!stanu!infrastruktury!technicznej.!
Cel!operacyjny!2!�!Poprawa!stanu!infrastruktury!spo#ecznej4!
Cel!operacyjny!3!�!Poprawa!stanu!infrastruktury!drogowej.!
Cel!strategiczny!II!�!Zrównowa8ony!rozwój!gospodarczy4!
Cel!operacyjny!1!�!Wspieranie!rozwoju!M'P4!
Cel!operacyjny!2!�!Racjonalne!wykorzystanie!walorów!przyrodniczych!i!historycznych4!
Cel!strategiczny!III!�!Rozwój!spo#eczny!i!aktywizacja!mieszka(ców!powiatu4!
Cel!operacyjny!1!�!Rozwój!instytucjonalny!jednostek!powiatowych4!
Cel!operacyjny!2!�!Rozwój!kapita#u!spo#ecznego4!

Strategia!Rozwi&zywania!Problemów!Spo#ecznych!dla!Powiatu!'widnickiego!!
na!lata!2021-2026!

Strategia!wyznacza!cele!strategiczne!i!operacyjne,!które!pozwalaj&!na!racjonalizacj%!lokalnej!polityki!
spo#ecznej4! Wdro8enie! przewidzianych! dzia#a(! powinno! w! znaczny! sposób! przyczyni.! si%! do!
rozwi&zania!wielu!problemów!spo#ecznych!lub!zminimalizowania!ich!skutków4!!

G#ównym! celem! strategicznym! w! zakresie! polityki! spo#ecznej! powiatu! /widnickiego! jest!
urzeczywistnienie!skutecznego! i!zintegrowanego!systemu!rozpoznawania!i!rozwi'zywania!trudno#ci!
*yciowych! mieszka+ców,! aktywizacja! spo"eczno-zawodowa! osób! zagro*onych! wykluczeniem!
spo"ecznym!oraz!wzmocnienie!potencja"u!osób!i!podmiotów!kreuj'cych!lokalne!#rodowisko,!a!tak*e!
adekwatne!reagowanie!na!zachodz'ce!zmiany!spo"eczne.!

Dla!osi&gni%cia!powy8szego!celu!strategicznego!wyznaczono!=!celów!operacyjnych:!
Cel! operacyjny! nr! 1! �! Ograniczenie! zjawiska! ubóstwa! i! wykluczenia! spo#ecznego! z! powodów!
ekonomicznych,! w! oparciu! o! reintegracj%! osób! pozostaj&cych! bez! pracy,! aktywizacj%! zawodow&!
mieszka(ców!i!kszta#towanie!polityki!rynku!pracy!zorientowanej!na!pe#ne!wykorzystanie!potencja#u!
mieszka(ców4!
Cel!operacyjny!nr!2!�!Rozszerzenie! form!wsparcia!osób!z!niepe#nosprawno/ciami!umo8liwiaj&cych!
pe#ne!w#&czenie! spo#eczne! i! aktywizacj%! ich!w! lokalnej! spo#eczno/ci! oraz! na! rynku! pracy,! a! tak8e!
ograniczenie!negatywnych!konsekwencji!wynikaj&cych!z!niepe#nosprawno/ci4!
Cel!operacyjny!nr!3!�!Wzrost!/wiadomo/ci!mieszka(ców!Powiatu!w!zakresie!zagro8e(!wynikaj&cych!
ze!spo8ywania!alkoholu,!popularyzacja!abstynencji!i!promowanie!zdrowego!stylu!8ycia!wolnego!od!
na#ogów! oraz! prowadzenie!wymiany! informacji! na! temat!mo8liwych! form!wsparcia!mieszka(ców!!
w!przypadku!problemu!uzale8nienia4!
Cel!operacyjny!nr!4!�!Zwi%kszenie!wra8liwo/ci!spo#ecznej!na!przemoc!w!rodzinie!oraz!/wiadomo/ci!w!
zakresie!miejsc! i! instytucji! pomocowych,! a! tak8e! wzmocnienie! pozytywnych! postaw! spo#ecznych!!
i!rodzinnych!wolnych!od!przemocy.!

Cel! operacyjny! nr! 5! �! Utworzenie! skutecznego! i! kompleksowego! systemu! reagowania!!

i!rozwi&zywania!sytuacji!przemocowych!w!rodzinach!poprzez!prowadzenie!specjalistycznej!pomocy!
mieszka(com! Powiatu! oraz! rozwijanie! miejsc! udzielaj&cych! schronienia! i! wsparcia! osobom!
dotkni%tym!problemem!przemocy4!
Cel!operacyjny!nr!6!�!Wsparcie!rodzin!w!prawid#owym!wype#nianiu!ról!rodzicielskich!i!rozwijaniu!wi%zi!
rodzinnych! poprzez! umo8liwienie! im! nabycia! umiej%tno/ci! oraz! kompetencji! niezb%dnych! do!
prawid#owego!sprawowania! funkcji! rodzicielskiej! i! rozwi&zywania! sytuacji! kryzysowych!w! rodzinie,!!
a!tak8e!poprawa!funkcjonowania!spo#ecznego!dzieci!i!m#odzie8y4!
Cel!operacyjny!nr!7!�!Rozwój!systemu!rodzinnej! i! instytucjonalnej!pieczy!zast%pczej!oraz!wsparcie!
opuszczaj&cych!piecz%!wychowanków!w!usamodzielnieniu!si%4!
Cel!operacyjny!nr!8!�!Zapewnienie!godnych!i!bezpiecznych!warunków!8ycia!osobom!starszym!oraz!
umo8liwienie!im!aktywnego!uczestnictwa!w!8yciu!spo#eczno-kulturowym.!

!

! !
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Dokumenty!na!poziomie!lokalnym!

Strategia!Rozwoju!Gminy!"arów!na!lata!2022-2030!

Powy8sza! Strategia! jest! podstawowym! instrumentem! d#ugofalowego! zarz&dzania! Gmin&4! Okre/la!
strategiczne!kierunki!rozwoju!w!perspektywie!do!2030!roku!oraz!pozwala!na!zapewnienie!ci&g#o/ci!!
i!trwa#o/ci!dzia#ania!w#adz!Gminy,!niezale8nie!od!zmieniaj&cych!si%!uwarunkowa(!politycznych4!
Umo8liwia! efektywne! gospodarowanie! w#asnymi! zasobami,! takimi! jak:! /rodowisko! przyrodnicze!!
i!kulturowe,!zasoby!ludzkie,!infrastrukturalne!czy!/rodki!finansowe!oraz!stanowi!formaln&!podstaw%!
do!przygotowania!wniosków!o!finansowanie!zada(!ze!5róde#!zewn%trznych4!
W!Strategii!wskazano!misj%:!
Budowanie! nowoczesnej! i! bezpiecznej! Gminy,! komfortowego!miejsca! do! *ycia! i! rozwoju! inicjatyw!
spo"ecznych,!kulturalnych!i!gospodarczych!poprzez!#wiadczenie!najwy*szej!jako#ci!us"ug!publicznych,!
otwarto#$!na!innowacje!i!gotowo#$!wspó"pracy.!

oraz!wizj%!gminy:!
Gmina!4arów!w!2030!roku!to!Gmina!przyjazna!ka*demu!kto!tu!*yje,!pracuje,!inwestuje!i!odpoczywa,!
z!nowoczesn'!infrastruktur',!czystym!powietrzem!i!bogat'!ofert'!spo"eczn',!kulturaln'!i!gospodarcz'!

Dokument!zawiera!nast%puj&ce!cele!strategiczne!i!operacyjne:!
CEL!I:!Czysta!i!rozwini%ta!przestrze(!gwarantuj&ca!wysok&!jako/.!8ycia!!
1414!Rozwój!infrastruktury!technicznej!
1424!Utrzymanie!#adu!przestrzennego!i!rozwój!gospodarki!mieszkaniowej!
1434! Ochrona! /rodowiska,! wspieranie! inicjatyw! proekologicznych! i! podnoszenie! /wiadomo/ci!
ekologicznej!mieszka(ców!!
CEL!II:!Nowoczesna!gospodarka!i!bogata!oferta!wypoczynkowa!zach%caj&ca!do!pracy!i!
zamieszkania!w!Gminie!

2414!Wsparcie!lokalnych!przedsi%biorców!
2.2.!Wsparcie!sektora!rolniczego!

2434!Rozwój!oferty!wypoczynkowej!skierowanej!do!mieszka(ców!Gminy!
24\4!Wzmocnienie!dzia#a(!promocyjnych!!
CEL!III:!Gmina!przyjazna!wszystkim!mieszka(com,!zapewniaj&ca!wszechstronny!rozwój!!
3414!Integracja!spo#eczno/ci!lokalnej!i!przeciwdzia#anie!wykluczeniu!spo#ecznemu!
3424!Zwi%kszenie!dost%pno/ci!us#ug!medycznych!
3434!Poprawa!warunków!nauczania!
3.4.!Upowszechnienie!kultury!w/ród!mieszka(ców!
3464!Rozwój!oferty!turystycznej,!sportowej!i!rekreacyjnej!
34V4!Przeciwdzia#anie!wykluczeniu!cyfrowemu!

Strategia!Rozwi&zywania!Problemów!Spo#ecznych!Gminy!"arów!na!lata!2021!-!2025!

Dokument! stanowi! podstaw%!do! realizacji! stosunkowo! trwa#ych!wzorów! interwencji! spo#ecznych,!
które!maj&!przyczyni.!si%!do!poprawy!warunków!8ycia!mieszka(ców!"arowa,!w!szczególno/ci!tych,!
którzy!s&!zagro8eni!marginalizacj&!i!wykluczeniem!spo#ecznym,!aby!w!konsekwencji!doprowadzi.!do!
integracji!spo#ecznej4!!

W!Strategii!okre/lono!misj%!w!obszarze!polityki!i!pomocy!spo#ecznej:!
Zapewnienie! mieszka+com! Gminy! 4arów! warunków! sprzyjaj'cych! osobistemu! rozwojowi! oraz!
przeciwdzia"anie! marginalizacji! i! wykluczeniu! spo"ecznemu! poprzez! kontynuowanie! sprawnego!

systemu!umo*liwiaj'cego!osobom!i!rodzinom!przezwyci%*anie!trudnych!sytuacji!*yciowych.!!

Dokument!zawiera!nast%puj&ce!cele!strategiczne!i!szczegó#owe:!
Cel! strategiczny! 14! Realizacja! profilaktyki! i! rozwi&zywanie! problemów! uzale8nie(! oraz!
przeciwdzia#anie!przemocy!w!rodzinie!na!terenie!gminy!
Cele!szczegó#owe:!
14!Zapobieganie!powstawaniu!nowych!problemów!uzale8nie(4!
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24!Zmniejszanie!rozmiarów!problemów,!które!aktualnie!wyst%puj&4!
34!Zwi%kszenie!zasobów!niezb%dnych!do!radzenia!sobie!z!ju8!istniej&cymi!problemami4!
\4!Przeciwdzia#anie!przemocy!w!rodzinie4!
Cel! strategiczny! 24! Kontynuacja! wspó#pracy! z! dost%pnymi! podmiotami! w! zakresie! tworzenia!
warunków!sprzyjaj&cych!umacnianiu!instytucji!rodziny!
Cele!szczegó#owe:!
1.!Utrzymanie!dost%pno/ci!poradnictwa!specjalistycznego!dla!rodzin!z!dysfunkcj&4!
24! Wsparcie! finansowe! i! merytoryczne! rodzin! w! zakresie! stwarzania! dzieciom! i! m#odzie8y!
odpowiednich!warunków!do!8ycia!i!rozwoju,!zgodnie!z!ich!potrzebami!i!przys#uguj&cymi!im!prawami4!
34!Wspó#praca!z!instytucjami!i!organizacjami!zajmuj&cymi!si%!opiek&!i!pomoc&!rodzinie4!
\4!Zapewnienie!asystentury!rodzinom!ze!zdiagnozowan&!dysfunkcj&!opieku(czo!�!wychowawcz&4!
64!Wspó#praca!z!Urz%dem!Miejskim!w!"arowie!w!zakresie!realizacji!ulg!dla!rodzin!
wielodzietnych.!

Cel!strategiczny!34!Kontynuacja!programów,!szkole(!i!warsztatów!w!obszarze!reintegracji!spo#ecznej!
i!zawodowej!d#ugotrwale!bezrobotnych!
Cele!szczegó#owe:!
14!Praca!socjalna!z!osobami!bezrobotnymi,!z!wykorzystaniem!kontraktów!socjalnych4!
2.!Korzystanie! z!aktywnych! form!pomocy!adresowanych!do!osób!bezrobotnych,!maj&cych!na!celu!
aktywizacj%!spo#eczn&,!edukacyjn&!i!zawodow&!
Cel! strategiczny! \4! Rozwój! istniej&cego! systemu! wsparcia! na! rzecz! osób! starszych!!
i!niepe#nosprawnych!
Cele!szczegó#owe:!
1.! Systematyczne! rozpoznanie!potrzeb! i! zapewnienie!odpowiednich! form!opieki!osobom!starszym!!

i!niepe#nosprawnym4!
24!Aktywizacja!rodzin!na!rzecz!zapewnienia!opieki!osobom!najbli8szym,!a!tak8e!dalsze!/wiadczenie!
us#ug!opieku(czych4!
34!Podejmowanie!dzia#a(!zmierzaj&cych!do!poszerzenia!oferty!w!ramach!dziennego!domu!pobytu!dla!
osób!starszych!i!niepe#nosprawnych4!
Cel!strategiczny!64!Reintegracja!osób!bezdomnych!ze!/rodowiskiem!

Cele!szczegó#owe:!
1.!Profilaktyka!�!uprzedzanie!zjawiska!bezdomno/ci4!
24!Rozwi&zywanie!indywidualnych!problemów,!które!sta#y!si%!przyczyn&!powstawania!
bezdomno/ci4!
Cel! strategiczny! V4! Monitoring! problemów! spo#ecznych! oraz! wspó#praca! z! organizacjami!
pozarz&dowymi!
Cele!szczegó#owe:!
14!Diagnoza!stanu!potrzeb!spo#ecznych4!
2.!Ocena!mo8liwo/ci!skutecznego!reagowania!na!pojawiaj&ce!si%!kwestie!spo#eczne4!
34! Ocena! dzia#a(! organizacji! pozarz&dowych! na! terenie! gminy,! a! tak8e! zwi%kszenie! mo8liwo/ci!
wspó#pracy!pomi%dzy!poszczególnymi!organizacjami4!

!

!

!

!

!

!

!
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Studium!Uwarunkowa(!i!Kierunków!Zagospodarowania!Przestrzennego!Gminy!"arów!

Studium!zosta#o!przyj%te!19!listopada!2020!r4!uchwa#&!nr!XXI_@1=3@2020!Rady!Miejskiej!w!"arowie4!
Dokument! zawiera!szereg!kierunków!rozwoju!dot4!poszczególnych! funkcji,!które!wyznaczaj&! ramy!
lokalnej!polityki!przestrzennej:!

1.!Polityka!rozwoju!funkcji!mieszkaniowej!�!kierunki:!

- uzupe#nienie!istniej&cej!zabudowy!;tzw4!luk!w!istniej&cej!zabudowie<,!

- odnowa! i! modernizacja! istniej&cej! zabudowy,! a! tak8e! mo8liwo/.! jej! odbudowy! w! nowej!
formie,!

- przeciwdzia#anie!powstawaniu!enklaw!oderwanych!od!zasadniczego!uk#adu!przestrzennego!
miasta!oraz!wsi,!

- tworzenie! obszarów! zainwestowanych! w! bezpo/rednim! s&siedztwie! istniej&cej! zwartej!
zabudowy,!

- tworzenie!obszarów!zainwestowanych!przy!istniej&cych!ci&gach!komunikacyjnych,!

- uzupe#nienie!zabudowy!terenami!us#ug!podstawowych!oraz!zieleni&,!

- dostosowanie! nowej! zabudowy! oraz! przekszta#canie! istniej&cej! zabudowy! do! cech!
i!charakteru! miejsca,! w! którym! jest! ona! zlokalizowana! ;odpowiednie! wska5niki,! bry#a!
budynku,!itp.),!

- wspomaganie! i! tworzenie! oferty! mieszkaniowej! przez! podmioty! prywatne,! jak! równie8!
wzbogacanie!zasobu!komunalnego,!

- poprawa!stanu!technicznego!komunalnego!zasobu!mieszkaniowego,!

- modernizacja!i!remont!zabudowy,!w!tym!jako!element!procesów!rewitalizacyjnych,!

- wyposa8enie!terenów!mieszkaniowych!w!infrastruktur%!techniczn&!i!komunikacyjn&,!

- zapewnienie!mieszka(com!odpowiedniego!dost%pu!do!us#ug!podstawowych,!

- poprawa! jako/ci! zamieszkania! poprzez! odpowiednie! zagospodarowanie! przestrzeni!
publicznych,! ci&gów! pieszych! i! rowerowych,! terenów! zieleni! i! innych! miejsc! rekreacji! i!
wypoczynku,!

- dopuszczenie!przekszta#ce(!funkcji!rolniczej!;zabudowy!zagrodowej<!na!funkcj%!us#ugow&!lub!
mieszkaniow&!jednorodzinn&,!

24!Polityka!rozwoju!funkcji!us#ugowej!�!kierunki:!

- podstawowy! o/rodek! us#ugowy! stanowi.! ma! miasto! "arów,! skupiaj&ce! funkcje! us#ug!
publicznych,!w!tym!administracji,!a!tak8e!stanowi&ce!centrum!us#ugowe,!

- funkcje!us#ugowe!na! terenach!wiejskich! realizowane!powinny!by.!w!zakresie!niezb%dnym!
zarówno!dla!zaspokojenia!potrzeb!mieszka(ców,!jak!i!rozwoju!terenów!zainwestowanych,!

- dopuszczenie! stworzenia! mo8liwo/ci! lokalizacji! us#ug! w! ka8dej! miejscowo/ci! poprzez!
wydzielenie! terenów!pod!us#ugi! oraz! dopuszczenie! lokalizowania! us#ug! po/ród! zabudowy!
mieszkaniowej,!

- tereny!sportu!i!rekreacji,!predysponowane!do!pe#nienia!funkcji!przestrzeni!publicznych,!

- charakter! zabudowy! us#ugowej! winien! nawi&zywa.! do! charakteru! s&siaduj&cej! zabudowy!
mieszkaniowej,!

- w! uzasadnionych! przypadkach! dopuszcza! si%! lokalizacj%! zespo#u! zabudowy! us#ugowej!
tworz&cego! wyodr%bniony! uk#ad,! mo8liwy! do! rozbudowy,! wyró8niaj&cy! si%! spo/ród!
pozosta#ej!zabudowy,!jednak8e!nawi&zuj&cy!do!s&siedniej!zabudowy,!gabarytami!zabudowy!!
i!wykorzystywanymi!materia#ami!budowlanymi,!

- dopuszczenie! lokalizowania!dominant!przestrzennych,!decyduj&cych!o! charakterze!wn%trz!
urbanistycznych!i!ca#ych!obszarów,!

- dopuszczenie! w! ramach! funkcji! us#ugowej! nieuci&8liwej! o! niewielkiej! skali! dzia#alno/ci!
produkcyjnej,!niegeneruj&cej!du8ej!powierzchni!magazynowej,!produkcyjnej,!

- aktywizacja!funkcji!turystycznej,!ekoturystyki,!agroturystyki!i!turystyki!wypoczynkowej,!która!
powinna!by.!nastawiona!na!budow%!ma#ych!o/rodków!dla!turystów!poszukuj&cych!spokoju!!
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i!odosobnienia!oraz!kontaktu!z!natur&4!Ten!kierunek!zak#ada!unikanie!degradacji!walorów!
przyrodniczych,!

- zapewnienie!dobrej!dost%pno/ci!komunikacyjnej!terenów!poprzez!uk#ad!drogowy!i!dogodne!
powi&zanie!z!zewn%trznym!systemem!komunikacyjnym,!

- zapewnienie!mo8liwo/ci!alternatywnego!wzgl%dem!samochodu!poruszania!si%!w!relacji!dom-

praca,!w!tym!poprzez!ruch!rowerowy,!pieszy!i!transport!zbiorowy,!

34!Polityka!rozwoju!terenów!aktywno/ci!gospodarczej!oraz!funkcji!produkcyjno-us#ugowej!�!kierunki:!!

- poszerzenie!oferty!produkcyjno-us#ugowej,!poprzez!ró8norodno/.!bran8!i!stworzenie!oferty!
zespo#ów!wielobran8owych>!

- rozwój!Wa#brzyskiej!Specjalnej!Strefy!Ekonomicznej!WSSE!�Invest!-!Park�>!

- dopuszcza!si%!funkcjonowanie!istniej&cego!zak#adu!o!zwi%kszonym!ryzyku!wyst&pienia!awarii!
przemys#owej!oraz!lokalizacji!nowych!zak#adów!pod!warunkiem!zachowania!�bezpiecznych!
odleg#o/ci�!w!rozumieniu!przepisów!odr%bnych!z!zakresu!ochrony!/rodowiska!wy#&cznie!na!
terenach!AG2;!

- dzia#ania!aktywizuj&ce!i!rewitalizuj&ce!obszary!poprzemys#owe!;teren!dawnej!Dolno/l&skich!
Zak#adów! Chemicznych! Organika! czy! dawnych! "arowskich! Zak#adów! Materia#ów!
Ogniotrwa#ych,!obecnie!PCO!Polska!SA<>!

- stwarzanie!perspektyw!dla!rozwoju!firm!i!przez!to!poszerzania!oferty!rynku!pracy;!

- rozwój!us#ug!wspieraj&cych!popraw%!jako/ci!8ycia!mieszka(ców>!

- zró8nicowanie!oferty! terenów! inwestycyjnych!pod!k&tem!usytuowania,!wielko/ci,!dost%pu!
komunikacyjnego,!infrastruktury!technicznej!i!s&siedztwa!dla!ró8nych!rodzajów!dzia#alno/ci>!

- ograniczenie!konfliktów!przestrzennych! i! spo#ecznych!oraz!minimalizowanie!negatywnego!
oddzia#ywania!inwestycji!na!/rodowisko,!otoczenie!i!cz#owieka>!

- stworzenie! przestrzeni! gospodarczo-us#ugowych! o! wysokiej! jako/ci! zagospodarowania,!
wzbogaconych!terenami!zielonymi;!

- w! ramach! terenów! aktywno/ci! gospodarczej! mo8liwe! jest! lokalizowanie! urz&dze(!
wytwarzaj&cych!energi%!elektryczn&!z!odnawialnych!5róde#!energii!o!mocy!powy8ej!100!kW,!
z!zastrze8eniem!zakazu!lokalizowania!elektrowni!wiatrowych!w!rozumieniu!przepisów!ustawy!
z!dnia!20!maja!2016!r.!o!inwestycjach!w!zakresie!elektrowni!wiatrowych.!Strefy!ochronne!od!

urz&dze(!wytwarzaj&cych!energi%!elektryczn&!z!odnawialnych!5róde#!energii!o!mocy!powy8ej!
100! kW! ustala! si%! na! granicy! obszarów,! na! których! si%! je! dopuszcza! ;w! granicach! dzia#ki!
budowlanej,!na!której!lokalizowana!jest!inwestycja<4!

\4! Polityka! rozwoju! terenów! eksploatacji! z#ó8! �! kierunki! rozwoju! oraz! zakres! eksploatacji! z#o8a!
okre/laj&!odpowiednie!koncesje!wydawane!zgodnie!z!przepisami!odr%bnymi4!
54!Polityka!rozwoju!terenów!zieleni!�!kierunki!rozwoju:!

- na!terenach!zabudowy!wielofunkcyjnej!nale8y!d&8y.!do:!
o zachowania! i! podniesienia! jako/ci! istniej&cych! terenów! zieleni! oraz! tworzenia!

nowych! ogólnodost%pnych! skwerów,! parków! i! innych! form! urz&dzonej! zieleni!
rekreacyjno!�!wypoczynkowej;!

o zagospodarowania!wn%trz!kwarta#ów!zabudowy!oraz!placów,! terenów!przyleg#ych!
zieleni&!oraz!obiektami!i!urz&dzeniami!sportowo!�!rekreacyjnymi;!

o zachowania! istniej&cych! i! wprowadzenia! jak! najwi%kszej! liczby! nowych! drzew!!
w!s&siedztwie!zabudowy!i!wzd#u8!ulic>!

o zachowania!zieleni!zabytkowej!oraz!jej!rewaloryzacj%>!
o ograniczania! dog%szczania! zabudowy! i! rozwoju! terenów! parkingowych! kosztem!

terenów!zieleni>!
o lokalizowania!zieleni!na!dachach!oraz!na!/cianach!budynków!;zielone!/ciany,!pn&cza<>!
o tworzenia! parków! kieszonkowych,! czyli! niedu8ych! obszarów! zieleni! np4! na!

nieu8ytkach!i!miejscach!po!wyburzonych!obiektach;!
o tworzenia! form! zieleni! miejskiej! towarzysz&cej! zabudowie! i! ulicom! ;parklety! -!

wykorzystanie!pojedynczych!miejsc!parkingowych!do!aran8acji!zieleni!i!miejsca!dla!
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pieszych,!z!wykorzystaniem!zieleni!w!donicach,!ale! tak8e! lokalizowanej!na!gruncie!
rodzimym,! podwórce! miejskie! -! przekszta#canie! ulic! w! strefy! wspó#dzielone!!
z! wykorzystaniem! zieleni,! w! tym! drzew,! krzewów! i! bylin,! ro/linno/ci! niskiej! lub!
ozdobnej);!

o wykorzystania! zieleni!okrywowej,!w! tym!ro/lin! zadarniaj&cych,!na! terenach!zieleni!
przyulicznej!i!osiedlowej.!

- na!terenach!zabudowy!mieszkaniowej!jednorodzinnej!i!zagrodowej!oraz!za#o8e(!parkowo!-!
pa#acowych!nale8y!d&8y.!do:!

o tworzenia,! w! miar%! mo8liwo/ci,! terenów! zieleni! ogólnodost%pnej! ;skwerów,!
ziele(ców,!alei!drzew<,!w!celu!tworzenia!miejsc!przestrzeni!publicznych;!

o po#&czenia! zespo#ów! zabudowy! mieszkaniowej! z! terenami! zieleni! i! obiektami!
sportowo!�!rekreacyjnymi!za!pomoc&!ci&gów!pieszo-rowerowych!z!du8ym!udzia#em!
zieleni;!

o ograniczania!dog%szczania!zabudowy!kosztem!terenów!zieleni>!
o zachowania,!uzupe#nienia!i!nasadzenia!szpalerów!drzew!i!pasów!zieleni!wzd#u8!ulic>!
o rewaloryzacji!historycznych!uk#adów!zieleni!oraz!zachowania!przybli8onego!sk#adu!

gatunkowego!drzew.!

- na!terenach!zabudowy!mieszkaniowej!wielorodzinnej!o!charakterze!blokowym!nale8y!d&8y.!
do:!

o zachowania! i! podniesienia! jako/ci! terenów! zieleni,! w! tym! w! szczególno/ci!
wyposa8enia! zieleni! osiedlowej! w! urz&dzenia! do! rekreacji! dla! ró8nych! grup!
wiekowych;!

o ograniczania!dog%szczania!zabudowy!kosztem!terenów!zieleni!osiedlowej>!
o uzupe#nienia! i! nasadzenie! szpalerów! drzew! i! pasów! zieleni! wzd#u8! ulic! oraz! na!

ziele(cach!mi%dzyblokowych>!
o po#&czenia!zabudowy!mieszkaniowej!z!kompleksami!zieleni!i!obiektami!sportowo! -!

rekreacyjnym! znajduj&cymi! si%! poza! osiedlami! na! terenach! przyrodniczych! czy!
ogrodów!dzia#kowych.!

- na!terenach!zabudowy!mieszkaniowej!wielorodzinnej!innej!ni8!blokowa,!nale8y!d&8y.!do:!
o tworzenia! terenów! zieleni! oraz! wyposa8enia! ich! w! urz&dzenia! do! rekreacji! dla!

ró8nych!grup!wiekowych>!
o po#&czenia!zabudowy!mieszkaniowej!z!kompleksami!zieleni!i!obiektami!sportowo!-!

rekreacyjnymi!np4!ci&gami!zadrzewie(>!
o tworzenia! przestrzeni! publicznych! i! zieleni! wzd#u8! ulic! z! wykorzystaniem! drzew!!

i!krzewów!;szpalery,!aleje,!place<4!

- na!terenach!us#ugowych!nale8y!d&8y.!do:!
o tworzenia! zieleni! zapewniaj&cej! naturaln&! retencj%! oraz! lokalizowanie! zieleni! na!

dachach!i!na!/cianach!budynków>!
o tworzenia!otwartych!i!ogólnodost%pnych!przestrzeni!zieleni!urz&dzonej>!
o zapewnienia!po#&czenia!ci&gami!zieleni!z!innymi!obszarami!zieleni,!w!tym!z!lasami>!
o wprowadzenia!zadrzewie(!wzd#u8!ulic>!
o podniesienia!jako/ci!zieleni!towarzysz&cej!us#ugom4!

- na!terenach!zabudowy!przemys#owej!nale8y!d&8y.!do:!
o oddzielenia! obiektów! przemys#owych! od! terenów!mieszkaniowych! wielopi%trow&!

zieleni&!izolacyjn&>!
o wykorzystania! rzek,! cieków! i! zbiorników!wodnych!na! terenach!przemys#owych!do!

celów!kompozycyjnych!i!nadanie!im!funkcji!retencyjnych>!
o nasadzenia!szpalerów!drzew!i!pasów!zieleni!wzd#u8!ulic!wewn&trz!obszarów>!
o tworzenia! ci&gów! zieleni! umo8liwiaj&cych! przej/cie! przez! obszary! przemys#owe,!

zw#aszcza!na!ich!styku!z!terenami!le/nymi>!
o uzupe#nienia!zieleni!i!podniesienia!jako/ci!jej!urz&dzenia4!
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- na!terenach!rekreacyjno-wypoczynkowych!nale8y!d&8y.!do:!
o po#&czenia!systemu!zieleni!z!istniej&cymi!i!nowymi!terenami!sportowymi>!
o przypisania!roli!rekreacyjno-wypoczynkowej!nadrzecznym!terenom.!

V4!Polityka!kszta#towania!rolniczej!przestrzeni!produkcyjnej!�!kierunki:!

- obj%cie!ochron&!przed!zmian&!na!cele!nierolnicze!terenów!szczególnie!cennych!dla!rozwoju!
rolnictwa;!

- wspieranie! prawid#owego! u8ytkowania! gleb! i! ich! ochrona! przed! wprowadzaniem!

niew#a/ciwych!zabiegów!technicznych>!

- utrzymanie! i! zwi%kszanie! bioró8norodno/.! obszarów! wiejskich! poprzez! prowadzenie!
prawid#owej! produkcji! rolnej! uwzgl%dniaj&cej! wymogi! ochrony! /rodowiska! oraz! przez!
wprowadzanie! ekstensywnych! form! gospodarowania,! takich! jak! rolnictwo! ekologiczne!!

i!zintegrowane;!

- wzbogacanie! terenów! rolniczej! przestrzeni! produkcyjnej! zadrzewieniami! /ródpolnymi,!
wiatrochronnymi! oraz! realizacj&! zieleni! wzd#u8! ci&gów! komunikacyjnych! oraz! cieków!
wodnych!i!wód!powierzchniowych,!które!zapobiegn&!erozji!oraz!zanieczyszczeniu!wód!oraz!
gleb;!

- utrzymania!zadrzewie(!i!zakrzewie(!/ródpolnych,!przydro8nych,!nadwodnych,!mokrade#>!

- utrzymania!u8ytków!zielonych!w!dolinach!cieków>!

- prowadzeniu!produkcji!rolniczej!dostosowanej!do!warunków!glebowych,!przy!uwzgl%dnieniu!
wymogów! ochrony! /rodowiska! i! rachunku! ekonomicznego,! a! tak8e! przeciwdzia#aniu!
ponadnormatywnej!intensyfikacji!produkcji!rolniczej!zw#aszcza!na!obszarach!gleb!najwy8szej!
jako/ci>!

- prowadzeniu!odpowiedniej,!dostosowanej!do!okre/lonych!wymogów,!gospodarki!rolnej!na!
obszarach!podlegaj&cych!ochronie!prawnej,!w!tym!ograniczenie!chemizacji!rolnictwa>!

- wspieraniu!rozwoju!agroturystyki! i! innych!form!rekreacji!na!obszarach!wiejskich,!ochronie!

dziedzictwa!kulturowego,!a!tak8e!specyficznego!charakteru!krajobrazu!i!tradycji!dolno/l&skiej!
wsi;!

- kszta#towania! proekologicznego! rolnictwa! z! ograniczonym! wykorzystaniem! chemicznych!
/rodków!ochrony!ro/lin>!

- ograniczenia!lokalizowania!dzia#alno/ci!powoduj&cej!pogorszenie!stosunków!wodnych!oraz!
uruchamianie!procesów!erozyjnych>!

- kszta#towania!krajobrazu!rolniczego!z!zachowaniem!ró8norodno/ci!ekosystemów,!zw#aszcza!
na!obszarach!chronionych!i!posiadaj&cych!walory!kulturowe>!

- ograniczania!wysokotowarowego!rolnictwa!i!hodowli;!

- ograniczenia! stosowania! nawozów! sztucznych! i! /rodków! ochrony! ro/lin! w! najbli8szym!
s&siedztwie!uj%.!wody!pitnej!�!tereny!te!powinny!by.!u8ytkowane!jako!#&ki!;koszone<>!

- dla!obszarów!wyst%powania!gleb!o!niskich!klasach!bonitacyjnych!;_-_I<!ze!wzgl%du!na!fakt,!i8!
produkcja! rolnicza! jest! znacznie! mniej! op#acalna! wskazane! jest! przeznaczenie! na! u8ytki!
zielone! lub! zagospodarowanie! pozarolnicze,! zw#aszcza! tworzenie! zalesie(! lub! zadrzewie(!
/ródpolnych,!zw#aszcza!w!otoczeniu!cieków!wodnych4!

- dla!obszarów!wyst%powania!gleb!o!wysokich!klasach!bonitacyjnych!(II!�!IV!klasa!bonitacyjna)!
produkcja!rolnicza!powinna!by.!ukierunkowana!na!funkcj%!rolnicz&>!
jako!alternatyw%!dla!gospodarstw!indywidualnych!proponuje!si%!rozwój!agroturystyki4!

Fród#o:!opracowanie!w#asne4!

Realizacja!przedsi%wzi%.!zaplanowanych!w!ramach!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!

na!lata!2022-2030!wp#ynie!pozytywnie!na!osi&gni%cie!celów!operacyjnych!i!strategicznych!wskazanych!

w!powy8szych!dokumentach4!Zapisy!GPR!pozostaj&!spójne!z!zapisami!przeanalizowanych!dokumentów!

programowych!i!strategicznych.!!
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7. Opis!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

Przedsi%wzi%cia! rewitalizacyjne! s&! zaplanowanymi,! d#ugofalowymi! dzia#aniami,! zmierzaj&cymi! do!

poprawy!jako/ci!8ycia!mieszka(ców!obszaru!rewitalizacji4!Istotnym!ich!aspektem!jest!przeciwdzia#anie!

wykluczeniu! spo#ecznemu,! wzrost! poczucia! przynale8no/ci! lokalnej! oraz! rozwi&zywanie! innych!

problemów!sfery!spo#ecznej4!!

Przedsi%wzi%cia! rewitalizacyjne! w! "arowie! zosta#y! zaplanowane! w! taki! sposób,! aby! ich! realizacja!

zmierza#a! do! poprawy! sytuacji! na! obszarze! rewitalizacji,! w! szczególno/ci! w! sferze! spo#ecznej,! a! nie!

wy#&cznie!do!poprawy!estetyki!przestrzeni!czy!modernizacji!zdegradowanych!obiektów4!Zaplanowano!

szeroki!katalog!dzia#a(,!na!który!sk#ada!si%!pi%.!podstawowych!projektów!zintegrowanych!oraz!siedem!

projektów!uzupe#niaj&cych4!Projekty!podstawowe!to!te,!które!w!zasadniczy!sposób!przyczyni&!si%!do!

odwrócenia! negatywnych! trendów! na! obszarze,! natomiast! projekty! uzupe#niaj&ce! maj&! charakter!

g#ównie! infrastrukturalny! i! techniczny,! jednak! ich! realizacja! wp#ynie! pozytywnie! na! osi&gni%cie!

za#o8onych!celów!rewitalizacji4!!

Projekty!zintegrowane!to!grupy!powi&zanych!ze!sob&!tematycznie!dzia#a(,!zarówno!infrastrukturalnych!

jak!i!nieinfrastrukturalnych,!które!s#u8&!realizacji!wspólnego!celu4!Tworz&!one!mikroprogramy,!w!ramach!

których! modernizacja! kubatury! i! przestrzeni! stworzy! warunki! do! zapobiegania! zanikowi! niektórych!

funkcji!;np4!funkcji!us#ugowych!czy!funkcji!rekreacyjnych!przestrzeni!publicznych!w!centrum!"arowa<,!

umo8liwi! wprowadzenie! nowych! funkcji! spo#ecznych,! sprzyja.! b%dzie! budowaniu! wi%zi! spo#ecznych!

i!przywróceniu! równowagi! 8ycia! spo#ecznego4! Projekty! zintegrowane! realizowane!b%d&!przez!Gmin%!

"arów!we!wspó#pracy!z!interesariuszami!rewitalizacji4!Na!tym!etapie!zakres!projektów,!a!tak8e!katalog!

potencjalnych!partnerów!zosta#y!zdefiniowane!w!sposób!generalny4!Po!zako(czeniu!procesu!konsultacji!

spo#ecznych!projektu!GPR!i!uwzgl%dnieniu!ewentualnych!uwag,!planuje!si%!niezw#oczne!przyst&pienie!

do!realizacji!fazy!przygotowawczej!projektów!zintegrowanych4!W!szczególno/ci!planowane!s&!spotkania!

z! potencjalnymi! partnerami! projektów,! w! celu! zapewnienia! ich! udzia#u! w! planowaniu,! a! docelowo!

w!realizacji!projektów!zintegrowanych4!Wówczas!zostan&!doprecyzowane!za#o8enia!projektów!w!taki!

sposób,!8eby!by#y!one!realizowane!dla!mieszka(ców!i!z!mieszka(cami!;przedsi%biorcami,!organizacjami!

spo#ecznymi,!lokalnymi!liderami,!beneficjentami!ko(cowymi!procesu!rewitalizacji<4!!

!

7.1. Lista!planowanych!podstawowych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

Tabela!8.!Opis!projektu!zintegrowanego!nr!1.!

PROJEKT!ZINTEGROWANY!NR!1!

Zapewnienie!wysokiej!jako/ci!us#ug!publicznych!na!rzecz!aktywizacji!spo#eczno/ci!lokalnej!
!i!rozwoju!przedsi%biorczo/ci!

Nazwa!wnioskodawcy!! !

Gmina!"arów!

Potencjalni!partnerzy!!

Stowarzyszenia!dzia#aj&ce!na!terenie!Gminy!"arów!!
]Raz!Dwa!Trzy]!Spó#dzielnia!Socjalna!
Lokalna!Grupa!Dzia#ania!�Szlakiem!Granitu�!
"arowskie!Stowarzyszenie!�Edukacja�!
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Urz&d!Pracy!
Prywatni!przedsi%biorcy!

Lokalizacja!przedsi%wzi%cia!!

ul4!Zamkowa!1,!"arów!

Opis!problemu!jaki!ma!rozwi&za.!realizacja!przedsi%wzi%cia!

Jednym!z!problemów!zidentyfikowanych!na!obszarze!rewitalizacji,!a!maj&cym!du8y!wp#yw!na!jako/.!
8ycia!mieszka(ców!jest!stan!techniczny!okre/lonych!obiektów!publicznych!oraz!ich!niewystarczaj&ce!
dostosowanie!do!pe#nionych!funkcji4!Jednym!z!takich!obiektów!jest!Urz&d!Miejski,!który!obecnie!ma!
swoj&!siedzib%!w!zabytkowej!willi4!G#ównym!problemem!zwi&zanym!z!funkcjonalno/ci&!tego!obiektu!
jest! jego! niedostosowanie! pod! wzgl%dem! dost%pno/ci! dla! osób! ze! szczególnymi! potrzebami4!
Obserwuje! si%! równie8!pogarszaj&cy! si%! stan! techniczny! obiektu,! co!wynika! z!ponad!160-letniego!
wieku!budowli4!Brak!dostosowania!obiektu!do!potrzeb!mieszka(ców,!a!tak8e!zbyt!ma#a!przestrze(!dla!
pracowników!znacz&co!obni8a!zarówno! jako/.!us#ug!publicznych,! jak! i! rzutuje!na!wizerunek!w#adz!
samorz&dowych4!!

Sprawna! obs#uga! interesantów! oraz! pomoc! mieszka(com! w! ramach! funkcjonuj&cego! Urz%du!
Miejskiego! wp#ywa! pozytywnie! na! polepszenie! jako/ci! 8ycia! spo#eczno/ci! gminnej4! Poprawa!
warunków! dla! pracowników! i! interesariuszy! Urz%du! oraz! umo8liwienie! bezpiecznego! korzystania!
z!placówki! przez! osoby! ze! szczególnymi! potrzebami,!wp#yn&! na! skuteczno/.! prowadzenia! dzia#a(!
rewitalizacyjnych,!a!w!konsekwencji!ograniczenie!negatywnych!zjawisk!spo#ecznych4!

Ponadto!na!obszarze!rewitalizacji!zdiagnozowano!szczególne!problemy!w!sferze!gospodarczej,!które!
dotycz&! zarówno! kwestii! zatrudnienia,! jak! i! rozwoju! dzia#alno/ci! gospodarczych4! Ograniczone!
mo8liwo/ci! zatrudnienia! w! centrum! miasta! s&! wynikiem! niewielkiej! liczby! oraz! zró8nicowania!
prowadzonych! przedsi%biorstw,! co! wynika! m4in4! z! konkurencyjno/ci! funkcjonuj&cej! strefy!
inwestycyjnej4! Zwrócono! uwag%! tak8e! na! niedostateczn&! wspó#prac%! sektora! przedsi%biorców!
z!samorz&dem!lokalnym4!Brak!odpowiedniej!wiedzy!o!mo8liwo/ciach!zak#adania!czy!te8!prowadzenia!
w#asnego! biznesu! skutkuje! znacznym! obni8eniem! atrakcyjno/ci! centrum! miasta! pod! wzgl%dem!
ulokowania!swojej!dzia#alno/ci!gospodarczej4!!

Powy8szy! problem!wymaga! stworzenia! odpowiedniej! przestrzeni,! która! sprzyja#aby! nawi&zywaniu!
korzystnych! relacji! pomi%dzy! w#adzami! Gminy,! a! przedsi%biorcami! �! zarówno! obecnymi,! jak!
i!potencjalnymi4!Prze#o8y#oby!si%!to!na!budowanie!wizerunku!gminy!jako!atrakcyjnej!dla!prowadzenia!
biznesu,!rozwoju!lokalnych!firm,!a!w!konsekwencji!�!szersze!mo8liwo/ci!znalezienia!pracy!i!redukcji!
bezrobocia,!które!z!kolei!przyczyni#oby!si%!do!redukcji! innych!niepo8&danych!problemów!w!sferze!
spo#ecznej4!!

Nowy!budynek!Urz%du!Miejskiego!stworzy!tak8e!szans%!na!utworzenie!wysokiej!jako/ci!przestrzeni!
do! aktywizacji!m#odzie8y! gminnej4! Diagnoza! pog#%biona! wy#oni#a! tak8e! problem! zwi&zany! z! nisk&!
aktywno/ci&! m#odych! mieszka(ców,! brakiem! perspektyw! rozwojowych! i! brakiem! poczucia!
odpowiedzialno/ci! za! przestrzenie! wspólne,! czego! efektem! mog&! by.! np4! akty! wandalizmu! na!

obszarze!rewitalizacji4!Zaanga8owanie!grupy!m#odzie8owej!w!dzia#ania!na!rzecz!spo#eczno/ci!lokalnej!
mo8e! przyczyni.! si%! do! zwi%kszenia! poczucia! wspó#odpowiedzialno/ci! za! najbli8sze! otoczenie,! co!
mo8e! przynie/.! wymierne! skutki! w! postaci! redukcji! niepo8&danych! zachowa(! w! przestrzeni!
publicznej.!!

Cel!przedsi%wzi%cia!
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Realizacja!przedsi%wzi%cia!ma!przyczyni.!si%!do:!!

· podniesienia! jako/ci! us#ug! Urz%du! Miejskiego! w! "arowie! oraz! zwi%kszenia! estetyki!
i!funkcjonalno/ci!w!dost%pno/ci!przedmiotowego!budynku!dla!mieszka(ców,!

· stworzenia!przestrzeni!s#u8&cej!budowaniu!relacji!pomi%dzy!gmin&!a!przedsi%biorcami,!!

· zwi%kszenia! liczby! i! ró8norodno/ci! przedsi%biorstw! prowadzonych! w! centrum!Miasta,! co!

prze#o8y!si%!na!zwi%kszenie!liczby!miejsc!pracy!i!zmniejszenie!bezrobocia,!

· w#&czenia!m#odzie8y!gminnej!w!procesy!planowania!dzia#a(!na!rzecz!rozwoju!lokalnego,!co!
przyczyni!si%!do!zwi%kszenia!poczucia!odpowiedzialno/ci!za!przestrzenie!publiczne4!

Zakres!realizowanych!zada(!

Modu#!I!�!Adaptacja!budynku!przy!ul.!Zamkowej!1!na!cele!administracji!publicznej!

Budynek! przy! ul.! Zamkowej! 1,! dawniej! zwany!Vill'! Treutler! lub!Vill'! Schl6sser,! zosta#! zbudowany!!
w! stylu! eklektycznym!ok.! 1870! roku.! Jest! to!murowany!obiekt!dwukondygnacyjny! z!mezzaninem.!

Budynek! jest! tynkowany! z! tynkowanym! detalem! architektonicznym.! Powierzchnia! zabudowy!

budynku!wynosi!ok.!400!m24!Obiekt!zosta#!uj%ty!w!Gminnej!Ewidencji!Zabytków4!!!

Zakres!prac!realizowanych!w!ramach!Modu#u!I!obejmowa#!b%dzie!dzia#ania!infrastrukturalne,!maj&ce!
na! celu! popraw%! stanu! technicznego! budynku! przy! ul4! Zamkowej! 1,! a! tak8e! dzia#ania! zwi&zane!
z!wyborem!i!zakupem!wyposa8enia!obiektu4!Dzi%ki!temu!budynek!zostanie!dostosowany!do!pe#nienia!
nowych!funkcji!�!m4in4!ma!tu!si%!znajdowa.!nowoczesna!sala!/lubów,!przeniesiony!zostanie!Urz&d!
Stanu!Cywilnego,!a!docelowo!równie8!niektóre!referaty!Urz%du!Miejskiego!w!"arowie4!

Przyst%puj&c! do! realizacji! projektu! niezb%dne! jest! przeprowadzenie! dzia#a(! przygotowawczych,!
obejmuj&cych! opracowanie! dokumentacji! projektowej! dotycz&cej! przebudowy,! rozbudowy!
i!modernizacji!obiektu!oraz!audytu!energetycznego!w!celu!zapewnienia!odpowiedniej!efektywno/ci!
energetycznej!budynku.!!

Prace!budowlano-remontowe!b%d&!obejmowa#y:!!

- kompleksowy!remont!wszystkich!pomieszcze(!w!budynku,!w!tym!wszystkich!istniej&cych!
instalacji!wraz!z!wprowadzeniem!energooszcz%dnych!rozwi&za(!oraz!wymiana!stolarki!
okiennej!i!drzwiowej!na!energooszcz%dn&,!

- docieplenie!/cian!zewn%trznych!wraz!z!remontem!elewacji,!

- pokrycie!dachowe!do!remontu!w!ca#o/ci!wraz!z!monta8em!orynnowania!i!rur!spustowych,!

- naprawa!kominów,!

- osuszanie!fundamentów,!

- remont!holu!wej/ciowego!i!klatki!schodowej!w!ca#o/ci!;biegi!schodowe!wraz!z!balustradami,!
spoczniki!oraz!naprawa!i!malowanie!/cian<,!

- zagospodarowanie! terenu! przy! budynku! wraz! z! budow&! doj/cia! pieszego! oraz! miejsc!
postojowych!w!tym!dla!osób!niepe#nosprawnych,!

- wymiana!5ród#a!ciep#a!na!energooszcz%dne!

- uzgodnienia!z!Wojewódzkim!Konserwatorem!Zabytków4!

Modu#!II!�!Utworzenie!przestrzeni!aktywizacji!zawodowej!i!rozwoju!przedsi%biorczo/ci!

W! nowopowsta#ej! siedzibie! Urz%du! Miejskiego! w! "arowie! utworzona! zostanie! przestrze(!
dedykowana! zarówno! aktywizacji! zawodowej,! jak! i! budowaniu! relacji! na! p#aszczy5nie! samorz&d!
lokalny!�!przedsi%biorcy4!Realizacja!tego!dzia#ania!b%dzie!opiera#a!si%!na!partycypacji!spo#ecznej!na!
ka8dym! jego! etapie4! Projekty! tworzenia! nowych!przestrzeni! i! ich!wyposa8enia! b%d&!odbywa#y! si%!
wspólnie! z! jednostkami,! które! b%d&! odbiorcami! poszczególnych! dzia#a(4! W! proces! zostan&!
zaanga8owane! równie8! organizacje! pozarz&dowe! czy! spó#dzielnie! socjalne,! co! dodatkowo!umocni!
wspó#prac%!pomi%dzy!tymi!jednostkami!a!w#adz&!lokaln&4!!

W! ramach! modu#u! utworzony! zostanie! punkt! konsultacyjno-informacyjny,! w! którym! mieszka(cy!
i!przedsi%biorcy!b%d&!mogli!zaczerpn&.!informacji!w!zakresie:!
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- aktualnych!ofert!pracy,!!

- doradztwa!zawodowego,!

- doradztwa!w!zakresie!zak#adania!lub!prowadzenia!przedsi%biorstwa,!

- mo8liwo/ci!pozyskiwania!/rodków!na!rozpocz%cie!lub!prowadzenie!dzia#alno/ci!gospodarczej4!

B%dzie! to! równie8! przestrze(! do! organizacji! wszelkich! spotka(! organizacyjnych! i! informacyjnych!
o!tematyce! przedsi%biorczo/ci,! aktywizacji! zawodowej,! a! tak8e! szkole(! i! warsztatów! s#u8&cych!
nabywaniu!lub!doskonaleniu!kompetencji!mi%kkich,!skierowanych!zarówno!do!poszukuj&cych!pracy!
;m4in4! symulacje! rozmów! kwalifikacyjnych,! testy! kompetencji,! konsultacje! poda(! o! prac%<! jak!
i!prowadz&cych!przedsi%biorstwa!;m4in4!rozwój!kompetencji!zarz&dzania!zespo#em,!motywowania!do!
pracy,!rozwi&zywania!konfliktów<4!

Zakres!tego!modu#u!obejmowa#!b%dzie:!

- ankietyzacj%! i! przeprowadzenie! wywiadu! w/ród! mieszka(ców! oraz! przedsi%biorców!
prowadz&cych! dzia#alno/.! gospodarcz&! na! obszarze! rewitalizacji! na! rzecz! stworzenia! listy!
potrzeb,!

- zakup!niezb%dnego!wyposa8enia!sali!;m4in4!projektory!multimedialne,!tablice!interaktywne,!
komputery!i!inny!sprz%t!biurowy,!sto#y,!krzes#a,!artyku#y!papiernicze!i!biurowe<!

- opracowanie!materia#ów!informacyjnych!w!postaci!broszur,!ulotek,!plakatów!itp4!

- stworzenie!regulaminu!i!harmonogramu!korzystania!z!wydzielonej!przestrzeni.!

Nad! sprawnym! funkcjonowaniem! lokalnego! punktu! informacyjno-konsultacyjnego! czuwa.! b%d&!
pracownicy! Urz%du! Miejskiego4! Wszystkie! aktualno/ci,! harmonogramy! oraz! zmiany! w! dy8urach!
przedstawicieli! poszczególnych! instytucji,! b%d&! przekazywane! mieszka(com! poprzez! utworzon&!
zak#adk%!na!stronie!internetowej!Urz%du!Miejskiego!w!"arowie4!!

Modu#!III!�!Utworzenie!M#odzie8owej!Rady!Miejskiej!!

M#odzie8owa! rada! funkcjonuj&ca! przy! samorz&dzie! lokalnym! to! fakultatywny! organ! o! charakterze!
konsultacyjnych,! doradczym! i! inicjatywnym,! którego! zadaniem! jest! reprezentowanie! interesów!
m#odzie8y!gminnej!oraz!wsparcie!w#adz!lokalnych!w!rozpoznawaniu!oraz!odpowiadaniu!na!potrzeby!
m#odych!mieszka(ców4!W! sk#adzie!m#odzie8owej! rady! znajduj&! si%! reprezentanci!wybierani! przez!
m#odzie8!w!drodze!wyborów!demokratycznych!�!cz%sto!organizowanych!w!szko#ach!na!terenie!gminy4!
Nowelizacja!ustawy!o!samorz&dzie!gminnym!w!2021!r4!wzmocni#a!pozycj%!m#odzie8owej!rady!oraz!
nada#a! jej! nowe! kompetencje,!m4in4! prawo!wnioskowania! o! podj%cie! inicjatywy! uchwa#odawczej,!
prawo!opiniowania!projektów!uchwa#!dot4!m#odzie8y,!udzia#!w!tworzeniu!i!monitorowaniu!strategii!

polityki!wobec!m#odych!mieszka(ców!oraz!prawo!do!inicjowania!w#asnych!dzia#a(!na!rzecz!m#odzie8y4!
Ustawa! zobowi&za#a! tak8e! jednostki! samorz&du! terytorialnego! do! wsparcia! dzia#alno/ci!
m#odzie8owych! rad! w! formie! pokrywania! kosztów! oraz! zwrotu! wydatków! poniesionych! przez!
radnego,!dzi%ki!czemu!równie8!radni!o!nieco!s#abszej!kondycji!finansowej!zyskali!szans%!dla!rozwijania!
si%!w!strukturach!m#odzie8owej!rady4!!!

Willa! zaadaptowana! na! cele! publiczne! w! ramach! modu#u! I! stworzy! mo8liwo/.! organizacji!
nowoczesnej! przestrzeni,!w! której!mogliby! spotyka.! si%! cz#onkowie!M#odzie8owej! Rady!Miejskiej4!
Realizacja!modu#u!III!przyczyni!si%!do!pobudzenia!aktywno/ci!spo#ecznej!w/ród!jednej!z!kluczowych!
dla! rozwoju! gminy! grupy! spo#ecznej,! jak&! jest! m#odzie84! Budowanie! poczucia! odpowiedzialno/ci!
i!sprawczo/ci! w/ród! przedstawicieli! lokalnej! m#odzie8y! przyczyni! si%! do! wykreowania! innych!
pozytywnych!postaw!w/ród!m#odych!mieszka(ców!gminy,!jak!np4!przedsi%biorczo/.4!

!Zakres!tego!modu#u!obejmowa#!b%dzie:!

- przeprowadzenie! w! szko#ach! na! terenie! gminy! spotka(! informacyjnych! oraz! ankietyzacji!

w!celu! poznania! opinii! m#odzie8y! oraz! jej! ch%ci! i! potrzeb! w! zakresie! dzia#alno/ci!
samorz&dowej,! w! szczególno/ci! w/ród! samorz&du! uczniowskiego,! a! tak8e! przy!
zaanga8owaniu!organizacji!pozarz&dowych!ukierunkowanych!na!aktywizacj%!m#odzie8y,!

- wsparcie!zainteresowanej!grupy!w!zakresie!z#o8enia!wniosku!o!powo#anie!m#odzie8owej!rady,!
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- powo#anie!opiekuna!rady!m#odzie8owej!w!uzgodnieniu!z!zainteresowan&!grup&,!

- opracowanie!projektu!statutu!rady!m#odzie8owej,!

- podj%cie!uchwa#y!o!utworzeniu!rady!m#odzie8owej,!

- wy#onienie!cz#onków!rady!m#odzie8owej!w!drodze!wyborów!zgodnie!z!nadanym!statutem,!

- wy#onienie!spo/ród!cz#onków!rady!m#odzie8owej!przewodnicz&cego!oraz!zast%pcy,!

- wyznaczenie!w!przestrzeni!nowopowsta#ego!budynku!Urz%du!Miejskiego!sali!dedykowanej!
spotkaniom!rady!m#odzie8owej4!

Dostosowanie!do!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!

Realizacja! niniejszego! projektu! #&czy! dzia#ania! infrastrukturalne! i! nieinfrastrukturalne4! Priorytetem!
jest,! aby! nowa! siedziba! Urz%du! Miejskiego,! a! tak8e! pozosta#e! przestrzenie! i!us#ugi! /wiadczone!
w!budynku,!zapewnia#y!dost%pno/.!we!wszystkich!mo8liwych!wymiarach.!!

Podczas! realizacji! Modu#u! I! zostan&! g#ównie! zastosowane! rozwi&zania! z! zakresu! dost%pno/ci!
architektonicznej!;m4in4!umiejscowienie!Sali!Obs#ugi!Interesantów!na!parterze,!podjazdy,!parkingi!dla!
osób!z!niepe#nosprawno/ciami,!winda<4!Realizacja!Modu#u!II!oraz!III,!a!tak8e!funkcjonowanie!ca#ego!
obiektu!b%dzie!ponadto!zgodne!z!zasadami!dost%pno/ci!informacyjno-komunikacyjnej!oraz!cyfrowej!

;m4in4!dostosowanie!strony!internetowej!Urz%du!do!standardów!dost%pno/ci,!stosowanie!rozwi&za(!
pozwalaj&cych! na! obs#ug%! osób! o! ró8nych! umiej%tno/ciach,! mo8liwo/ciach,! wiedzy! oraz! osób!
z!ró8nego!rodzaju!niepe#nosprawno/ciami,!w!tym!ruchowymi!czy!intelektualnymi<4!!

Powi&zanie!przedsi%wzi%cia!z!celami!rewitalizacji!

Realizacja!przedsi%wzi%cia!wp#ynie!na!realizacj%!nast%puj&cych!celów!i!kierunków!dzia#a(:!
CEL!1.!Aktywna!i!zintegrowana!spo#eczno/.!lokalna!!
Kierunek!1414!Wzrost!integracji!mi%dzys&siedzkiej!i!mi%dzypokoleniowej!
Kierunek!1424!Przeciwdzia#anie!wykluczeniu!spo#ecznemu!
Kierunek!1434!Szersze!zaanga8owanie!mieszka(ców!w!procesy!decyzyjne!na!rzecz!rozwoju!lokalnego,!
ze!szczególnym!uwzgl%dnieniem!m#odzie8y!
Kierunek!14\4!Pobudzanie!aktywno/ci!mieszka(ców!na!rzecz!najbli8szego!otoczenia!
CEL!24!Rozkwit!lokalnej!przedsi%biorczo/ci!
Kierunek!2.1.!Aktywizacja!lokalnych!przedsi%biorców!oraz!kreowanie!postaw!przedsi%biorczych!w/ród!
mieszka(ców!
Kierunek!2424!Wzmacnianie!wspó#pracy!pomi%dzy!samorz&dem!a!lokalnymi!przedsi%biorcami!!
Kierunek!2434!Wsparcie!rozwoju! lokalnych!dzia#alno/ci!gospodarczych,!w!tym!tworzenie!warunków!
dla!lokowania!nowych!us#ug!
Kierunek! 24\4! Aktywizacja! osób! bezrobotnych! oraz!wspó#praca!w! tym! zakresie! pomi%dzy! ró8nymi!
instytucjami!

CEL!34!Atrakcyjna!i!przyjazna!ka8demu!przestrze(!do!8ycia!
Kierunek! 3414! Podniesienie! standardów! obs#ugi! mieszka(ców! oraz! komfortu! pracowników!
w!instytucjach!publicznych,!w!tym!zwi%kszenie!dost%pno/ci!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!
Kierunek!34\4!Poprawa! funkcjonalno/ci! i! estetyki!przestrzeni!publicznych!oraz!eliminowanie!barier!
architektonicznych!

Ramy!realizacji!przedsi%wzi%cia!

Szacowana!warto/.!
przedsi%wzi%cia!

Mo8liwe!5ród#a!
finansowania!

Ramy!czasowe!realizacji!

przedsi%wzi%cia!

Modu#!I:!240004000,00!z#!
Modu#!II:!146004000,00!z#!
Modu#!III:!604000,00!z#!
$&cznie:!3!550!000,00!z#!
;szczegó#owe!kwoty!podane!
zostan&!na!etapie!opracowania!
dokumentacji!projektowej)!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!
m.in.:!fundusze!

europejskie,!dotacje!

krajowe,!/rodki!w#asne!
partnerów,!po8yczki,!
kredyty,!/rodki!W[O'iGW!
oraz!N[O'iGW<!

Modu#!I:!202\-2026!
Modu#!II:!2027-2029!
Modu#!III:!2027-2029!
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Prognozowane!rezultaty!wraz!ze!sposobem!ich!oceny!w!odniesieniu!do!celów!rewitalizacji!!

· Poprawa!jako/ci!obs#ugi!interesantów!oraz!warunków!pracy!pracowników!Urz%du!Miejskiego!
w!"arowie,!

· zapewnienie!pe#nej!dost%pno/ci!wszystkim!mieszka(com!do!us#ug!/wiadczonych!w!Urz%dzie!
Miejskim!w!"arowie,!

· wzrost!atrakcyjno/ci!centrum!miasta!poprzez!dzia#alno/.!ró8norodnych!przedsi%biorstw,!

· aktywizacja!zawodowa!bezrobotnych!oraz!wzrost!przedsi%biorczo/ci,!

· wzrost!poczucia!odpowiedzialno/ci!m#odzie8y!za!dobro!wspólne,!

· poprawa!stanu!technicznego!i!efektywno/ci!energetycznej!budynku,!co!pozytywnie!wp#ynie!
na!funkcjonalno/.!obiektu,!estetyk%!oraz!jako/.!/rodowiska4!

Wska5niki!produktu! Warto/.!i!jednostka!miary! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!budynków!adaptowanych!
do!pe#nienia!nowych!funkcji!

1!szt.! Protokó#!odbioru!

Liczba!obiektów!poddanych!
procesowi!termomodernizacji!

1!szt.! Protokó#!odbioru!

$&czna!liczba!godzin!
funkcjonowania!punktu!

informacyjno-konsultacyjnego!

=0!h@miesi&c!

Ewidencja!czasu!pracy,!

harmonogramy!

ogólnodost%pnych!dy8urów!na!
stronie!internetowej!Urz%du!

Liczba!podj%tych!uchwa#!o!
powo#aniu!m#odzie8owej!rady!!

1!szt.! Rejestr!uchwa#!Rady!Miejskiej!

Wska5niki!rezultatu! Warto/.! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Poprawa!efektywno/ci!
energetycznej!obiektu!�!
zmniejszenie!zu8ycia!energii!

Minimum!25%!
Dokumentacja!projektowa,!

audyt!energetyczny!

Poziom!zadowolenia!klientów!
Urz%du!Miejskiego!

Ocena!jako/ciowa!�!wzrost!
poziomu!zadowolenia!

Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!!
w!roku!

Spadek!liczby!osób!bezrobotnych! o!2!os./rok!

Dane!z!Powiatowego!Urz%du!
Pracy!w!'widnicy!oraz!z!O/rodka!
Pomocy!Spo#ecznej!w!"arowie!

Liczba!podmiotów!gospodarczych!
zarejestrowanych!na!obszarze!

rewitalizacji!po!utworzeniu!

punktu!konsultacyjno-

informacyjnego!

6!przedsi%biorstw@rok!
Dane!z!Urz%du!Miejskiego,!
Rejestr!Przedsi%biorców!KRS!

Liczba!cz#onków!rady!
m#odzie8owej!

minimum!10!os./rok! Dane!z!Urz%du!Miejskiego!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!informacji!z!prowadzonego!naboru!przedsi%wzi%.4!

! !
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Tabela!9.!Opis!projektu!zintegrowanego!nr!2.!

PROJEKT!ZINTEGROWANY!NR!2!

Zielona!infrastruktura!ku!integracji!spo#eczno/ci!lokalnej!-!przywrócenie!funkcji!rekreacyjno-
wypoczynkowych!zielonym!przestrzeniom!w!centrum!Miasta!

Nazwa!wnioskodawcy!!

Gmina!"arów!

Potencjalni!partnerzy!!

Stowarzyszenia!dzia#aj&ce!na!terenie!Gminy!"arów!!
Zak#ad!Wodoci&gów!i!Kanalizacji!w!"arowie!Sp4!z!o4o4!
Podmioty!prywatne!

Spó#ka!odpowiedzialna!za!odbiór!i!zagospodarowanie!odpadów!komunalnych!na!terenie!gminy!

Lokalizacja!przedsi%wzi%cia!!

Park!Miejski!w!"arowie,!skwery!zlokalizowane!przy!ul4!Dworcowej!i!Armii!Krajowej!

Opis!problemu!jaki!ma!rozwi&za.!realizacja!przedsi%wzi%cia!

Pog#%biona! analiza! sfery! przestrzenno-funkcjonalnej! na! obszarze! rewitalizacji! wykaza#a!
niedostateczn&!liczb%!obiektów!o!funkcji!rekreacyjno-wypoczynkowej!oraz!degradacj%!istniej&cych4!
W!zwi&zku!z!brakiem!wytyczonego!w!uk#adzie!urbanistycznym!"arowa!rynku!zachodzi!konieczno/.!
organizacji! mniejszych! przestrzeni,! które! stanowi#yby! lokalne! centra! aktywno/ci! spo#ecznej!
i!wypoczynku.!!

Z#y!stan!techniczny!przestrzeni!publicznych!przyczynia!si%!do!znacz&cego!spadku!ich!atrakcyjno/ci!dla!
mieszka(ców4!Obiekty!te!s&!niekiedy!za/miecane!oraz!nosz&!akty!wandalizmu,!a!ich!ogólny!wygl&d!
sprzyja! nagromadzeniu! negatywnych! zjawisk! spo#ecznych! �!np4! spo8ywania! alkoholu!w!miejscach!

publicznych4!W!konsekwencji!przestrzenie!te!przestaj&!by.!traktowane!przez!lokaln&!spo#eczno/.!jako!
miejsca! wypoczynku,! s&!mniej! ucz%szczane! i! trac&! swoje! pierwotne! funkcje! �! cz%sto! równie8! s&!
postrzegane! jako! miejsca! niebezpieczne! w! zwi&zku! z! nagromadzeniem! si%! osób! spo8ywaj&cych!
alkohol.! Istnienie! takich! miejsc! w! przestrzeni! publicznej! wp#ywa! ponadto! na! znaczne! obni8enie!
atrakcyjno/ci!ca#ego!obszaru,!co!jest!szczególnie!niekorzystne!bior&c!pod!uwag%!fakt,!i8!obszar!ten!
stanowi!centrum!Miasta.!!

Szczególne!problemy!zaobserwowane!w!takich!przestrzeniach!jak!Park!Miejski!czy!skwery!lub!place!
zlokalizowane! na! obszarze! rewitalizacji! to:! degradacja! zieleni,! akty! wandalizmu,! za/miecanie,!
spo8ywanie!alkoholu,!niedostateczna!liczba!obiektów!ma#ej!architektury!b&d5!ich!z#y!stan!techniczny,!
brak!dostosowania!rozwi&za(!przestrzennych!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami4!!
Na! obszarze! rewitalizacji! zaobserwowano! tak8e! problem! z! odpadami,! których! gromadzenie! si%!
w!przestrzeni!publicznej!jest!skutkiem!wielu!funkcjonuj&cych!tzw4!gniazd!do!segregacji!odpadów,!czyli!
miejsc,!w!których!ustawione!s&!zró8nicowane!kolorystycznie!pojemniki!przeznaczone!do!segregacji!
poszczególnych! frakcji! odpadów4!Miejsca! te!nie! s&! kontrolowane!ani!monitorowane,! a!w! zwi&zku!
z!brakiem!odpowiedniej!segregacji!odpadów!przez!mieszka(ców!przeistoczy#y!si%!w!mikrowysypiska!

/mieci4! Bior&c! pod!uwag%!narastaj&cy!problem! z! odpadami!w!przestrzeni!miejskiej,! a! tak8e:! stale!
wzrastaj&cy!wymagany!od!gmin!poziom!odzysku!odpadów!komunalnych!oraz!brak!osi&gania!przez!
gmin%! "arów! wymaganych! procentów! odzysku! poszczególnych! frakcji! odpadów! zbieranych!
selektywnie,! zachodzi! potrzeba! zwi%kszenia! /wiadomo/ci! mieszka(ców! w!zakresie! gospodarki!
odpadami4! Celem! zredukowania! tego! zjawiska! nale8y! podj&.! dzia#ania! w! kierunku! podniesienia!
/wiadomo/ci!ekologicznej!mieszka(ców4!!

!

!

!
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Cel!przedsi%wzi%cia!

Niniejszy! projekt! zintegrowany! ma! na! celu! przywrócenie! funkcji! rekreacyjno-wypoczynkowych!
istniej&cym! przestrzeniom! publicznym,! w! szczególno/ci! terenom! zielonym! oraz! zapewnienie!
mieszka(com! przestrzeni! do! sp%dzania! wolnego! czasu4! Realizacja! projektu! przyczyni! si%! do!
podniesienia!estetyki!i!jako/ci!przestrzeni!miejskiej,!co!w!konsekwencji!poskutkuje!o8ywieniem!8ycia!
spo#ecznego! w! centrum! miasta! i! zredukuje! negatywne! zjawiska! spo#eczne! obserwowane!
w!przestrzeniach!publicznych.!!!

Zakres!realizowanych!zada(!

Realizacja!projektu!b%dzie!polega#a!na!rewitalizacji!istniej&cych!terenów!zielonych!w!centrum!"arowa!
�!Parku!Miejskiego!oraz!skwerów!zlokalizowanych!przy!ul4!Dworcowej! i!Armii!Krajowej.!Dodatkowo!

w!ramach!projektu!zrealizowana!b%dzie!/cie8ka!edukacyjna!w!Parku!Miejskim4!!

Po!wykonaniu!prac!rewitalizacyjnych!obiekty!te!b%d&!stanowi#y!przestrze(!do!wypoczynku!i!rekreacji!
przyjazn&!dla!wszystkich!mieszka(ców4!!

Zakres!projektu!obejmuje!3!modu#y:!

Modu#!I!�!Zielony!raj!4arowa!-!przywrócenie!historycznej!/wietno/ci!Parku!Miejskiego!w!"arowie!!

Historia! powstania! Parku! Miejskiego! w! "arowie! si%ga! po#owy! XIX! w4,! w! czasach! najbardziej!
dynamicznego!rozwoju!"arowa4!Przed!II!Wojn&!'wiatow&!Park!by#!okre/lany!przez!spo#eczno/.!lokaln&!
�Zielonym!rajem�4!Na!uwag%!zas#uguje!bogactwo!cennych!gatunków!drzew,!których!znajduje!si%!tu!
a8! 614! Park! Miejski! w! "arowie! znajduje! si%! w! /cis#ym! centrum! miasta! i! powinien! stanowi.!
równocze/nie!jego!wizytówk%4!Warto!zaznaczy.,! i8!Park!Miejski! jest!obiektem!zabytkowym!i!zosta#!
uj%ty!w!Rejestrze!Zabytków!;nr!A@6230@12\0@W#!z!dnia!26407419==<4!

Obecnie!cz%/.!parku!stanowi!niezagospodarowana!przestrze(,!która!nie!posiada!funkcji!u8ytkowych4!
Na! terenie! Parku! znajduj&! si%! równie8! pozosta#o/ci! po! dawnym! amfiteatrze,! które! obecnie! s&!
w!wi%kszo/ci! zdewastowane! �! odpadaj&ce! tynki,! po#amane! lub! spróchnia#e! #awki,! pop%kana!
betonowa! p#yta! amfiteatru,! niszczej&ce! betonowe! schodki! prowadz&ce! na! scen%! oraz!
niezabezpieczona!scena!na!podwy8szeniu,!która!stanowi!du8e!niebezpiecze(stwo!w!razie!upadku.!!

Aby! przywróci.! funkcje! rekreacyjne! Parku! Miejskiego! i! nada.! mu! wysokie! walory! przyrodnicze,!
wypoczynkowe,!spo#eczne,!krajobrazowe!i!turystyczne,!zakres!prac!b%dzie!obejmowa#!nast%puj&ce!
dzia#ania:!

- uporz&dkowanie! istniej&cej! zieleni! poprzez! m4in4! usuni%cie! cz%/ci! samosiejek! drzew!
i!krzewów!oraz!nowe!nasadzenia,!

- niwelacja!gruntu,!

- wytyczenie! przestrzeni! funkcjonalnych! takich! jak! przestrzenie! zielone,! rekreacyjne,!

wypoczynkowe,!edukacyjne,!

- wyeksponowanie!najbardziej!warto/ciowych!okazów!drzew!i!krzewów!poprzez!odpowiednie!
oznakowanie!;tabliczki!informacyjne<!oraz!zabezpieczenie!ich!najbli8szego!otoczenia,!

- monta8!elementów!ma#ej!architektury!tj4!#awki,!kosze!na!/mieci,!o/wietlenie,!pergole,!altanki!
itp.,!

- monta8!tablic!edukacyjno-informacyjnych!(m.in.!plan!parku!i!jego!historyczne!dzieje),!

- monta8!kamer!monitoringu!na!s#upach!o/wietleniowych,!

- wytyczenie! utwardzonych! ci&gów! pieszych! przystosowanych! dla! osób! ze! szczególnymi!

potrzebami!oraz!zastosowanie!rozwi&za(!u#atwiaj&cych!poruszanie!si%!osobom!niewidomym!
;pasy!prowadz&ce,!pola!uwagi,!p#yty!ostrzegawcze!itp4<!

- dostosowanie! obiektów! ma#ej! architektury! dla! osób! ze! szczególnymi! potrzebami,! m4in4!
dostosowanie!tablic!informacyjnych!dla!osób!niedowidz&cych,!

- zagospodarowanie! terenu! po! by#ym! amfiteatrze,! obejmuj&ce! likwidacj%! obiektów!
stwarzaj&cych!niebezpiecze(stwo,!
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- budowa!toalety!publicznej!dostosowanej!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami,!

- budowa!systemu!wodno-kanalizacyjnego,!

- uzgodnienia! w! zakresie! ochrony! konserwatorskiej! z! w#a/ciwym! Wojewódzkim!
Konserwatorem!Zabytków4!

Modu#!II!�!Kieszonkowe!parki!miejskie!

W! ramach! tego! modu#u! planowane! jest! przywrócenie! i! rozwini%cie! funkcji! rekreacyjno-
wypoczynkowej!ma#ym!przestrzeniom!zielonym!zlokalizowanym!w!centrum!miasta4!Modu#!obejmuje!
odnowienie! skwerów! przy! ul4! Dworcowej! i! Armii! Krajowej! ! w! tym!modernizacj%! poszczególnych!
elementów!tych!przestrzeni!;np4!fontann,!placów!zabaw<4!

Modu#!sk#ada!si%!z!3!etapów:!

Etap!1.!Rewitalizacja!skweru!przy!ul.!Dworcowej!(dz.!ew.!nr!102/2)!

Zakres!prac!obejmuje:!

- modernizacj%! fontanny,! w! tym:! budow%! odp#ywu! wody,! wymian%! dysz! wodnych!
i!pod/wietlenia,!monta8!systemu!dezynfekcji!wody,!

- urz&dzenie! terenu! poprzez! piel%gnacj%! istniej&cej! zieleni! oraz! nowe! nasadzenia! krzewów!
i!bylin,!

- monta8!obiektów!ma#ej!architektury!�!#awek!i!koszy!na!/mieci,!!

- uzupe#nienie!o/wietlenia!z!wykorzystaniem!lamp!LED4!

Etap!2.!Rewitalizacja!skweru!przy!ul.!Armii!Krajowej!(dz.!ew.!nr!97/4!i!98/10).!!

Zakres!prac!obejmuje:!!

- rozbiórk%!istniej&cej,!przestarza#ej!fontanny,!

- monta8! fontanny! typu! Dry! Plaza! (tzw.! mokry! chodnik,! fontanna! bez! lustra! wody)! wraz!

z!monta8em!o/wietlenia!i!systemem!dezynfekcji!wody,!

- przebudow%!zasilania!i!odp#ywu!wody,!

- dostosowanie!chodnika!wokó#!fontanny!dla!osób!z!niepe#nosprawno/ci&!ruchow&,!

- przygotowanie!terenu!pod!nowe!nasadzenia,!!

- wykonanie!nowych!nasadze(!drzew!i!krzewów,!

- wykonanie!obrze8y,!kwietników!i!palisad!wytyczaj&cych!granice!ci&gów!pieszych!i!przestrzeni!
zielonych,!

- wykonanie!prac!piel%gnacyjnych!przy!istniej&cej!zieleni,!

- monta8!obiektów!ma#ej!architektury!;m4in4!#awki,!stoliki,!kosze!na!/mieci<,!

- dostosowanie!ci&gów!pieszych!i!wjazdu!na!skwer!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami,!

- uzupe#nienie!o/wietlenia!z!wykorzystaniem!lamp!LED.!

Modu#! III! �! Utworzenie! /cie8ki! historycznej! /ladem! dawnej! bocznicy! kolejowej! wraz!
z!zagospodarowaniem!przyleg#ych!terenów4!

W!ramach!tego!modu#u!powstanie!/cie8ka!historyczna!w!miejscu!dawnej!bocznicy!kolejowej4!Celem!
jej!utworzenia!jest!integracja!przestrzeni!Miasta!poprzez!nadanie!nowej!funkcji!terenom!po!dawnej!

bocznicy!kolejowej!oraz!podniesienie!estetyki!i!funkcjonalno/ci!przyleg#ych!terenów!zielonych!;skwer!
Krasi(skiego,!skwer!u!zbiegu!ulic!Mickiewicza!i!Krasinskiego<4!!!

'cie8ka!b%dzie!ponadto!wyposa8ona!w!tablice! informacyjno-edukacyjne,!które!b%d&!prezentowa#y!
tre/ci!zwi&zane!z!przesz#o/ci&!Miasta!np4!o!g#ównych!zak#adach!przemys#owych,!dawny!mo/cie!na!
rzece!Strzegomce-!pierwszym!w!kontynentalnej!Europie!mo/cie!8eliwnym4!!

W! prace! nad! utworzeniem! /cie8ki! zaanga8owani! b%d&! partnerzy,! m4in4,! Zak#ad! Wodoci&gów!
i!Kanalizacji!w!"arowie!Sp4!z!o4o4,! ,!spó#ka!odpowiedzialna!za!odbiór! i!zagospodarowanie!odpadów!
komunalnych!na!terenie!gminy,!a!tak8e!podmioty!prywatne4!!

Zakres!prac!obejmowa#!b%dzie:!
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- monta8!V-8!pionowych!tablic!informacyjnych!w!formie!infografik,!

- monta8!niezb%dnej!infrastruktury!;o/wietlenie,!monitoring<,!

- zapewnienie! udogodnie(! ww4! infrastruktury! dla! osób! ze! szczególnymi! potrzebami! ;m4in4!
udogodnienia!dla!osób!niedowidz&cych<!

- zapewnienie! dost%pno/ci! tablic! poprzez! ulokowanie! ich! wzd#u8! ogólnodost%pnego!
i!utwardzonego! ci&gu! pieszo-jezdnego! oraz! zastosowanie! rozwi&za(! u#atwiaj&cych!
poruszanie!si%!osobom!niewidomym!;pasy!prowadz&ce,!pola!uwagi,!p#yty!ostrzegawcze!itp4<4!

!

Wszystkie!prace!prowadzone!w!ramach!modu#ów!b%d&!prowadzone!z!uwzgl%dnieniem!partycypacji!
spo#ecznej4! Na! etapie! koncepcyjnym! oraz! wdro8eniowym! projektu! planowana! jest! wspó#praca!
z!lokalnymi!liderami!oraz!mieszka(cami4!Planuje!si%,!aby!przekazywane!tre/ci!by#y!dostosowane!do!
ró8nych!grup!odbiorców,!np4!dzieci,!m#odzie8y,!seniorów!czy!turystów4!

Dostosowanie!do!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!

Realizacja!poszczególnych!modu#ów!projektu!zintegrowanego!odb%dzie!si%!w!sposób!zapewniaj&cy!
dost%pno/.! we! wszystkich! mo8liwych! wymiarach,! zarówno! na! p#aszczy5nie! inwestycyjnej,! jak!
i!nieinwestycyjnej4! ! Przestrzenie! zrewitalizowane!w! ramach! omówionych! powy8ej!modu#ów! b%d&!
zawiera#y! rozwi&zania! umo8liwiaj&ce! swobodne! korzystanie! i! uczestnictwo,! zarówno! osobom!
z!ró8nymi! formami! niepe#nosprawno/ci,! jak! i! osobom! starszym,! osobom! z! wózkami! dzieci%cymi,!
ci%8kim!baga8em!itp4!!

Powi&zanie!przedsi%wzi%cia!z!celami!rewitalizacji!

Realizacja!przedsi%wzi%cia!wp#ynie!na!realizacj%!nast%puj&cych!celów!i!kierunków!dzia#a(:!
CEL!14!Aktywna!i!zintegrowana!spo#eczno/.!lokalna!
Kierunek!1414!Wzrost!integracji!mi%dzys&siedzkiej!i!mi%dzypokoleniowej!
Kierunek!1424!Przeciwdzia#anie!wykluczeniu!spo#ecznemu!
CEL!24!Rozkwit!lokalnej!przedsi%biorczo/ci!
Kierunek!2464!Podniesienie!atrakcyjno/ci!wizualnej!otoczenia!na!rzecz!przyci&gni%cia!nowych!
przedsi%biorców!
CEL!34!Atrakcyjna!i!przyjazna!ka8demu!przestrze(!do!8ycia!
Kierunek!3434!Wzrost!bezpiecze(stwa!mieszka(ców!
Kierunek!34\4!Poprawa! funkcjonalno/ci! i! estetyki!przestrzeni!publicznych!oraz!eliminowanie!barier!
architektonicznych!!

Kierunek!3464!Rozwój!infrastruktury!sportowej!i!rekreacyjnej!
Kierunek!34V4!Poprawa!jako/ci!/rodowiska!na!obszarze!rewitalizacji!

Ramy!realizacji!przedsi%wzi%cia!

Szacowana!warto/.!
przedsi%wzi%cia!

Mo8liwe!5ród#a!finansowania!
Ramy!czasowe!realizacji!

przedsi%wzi%cia!

Modu#!I:!140004000,00!z#!
Modu#!II:!3!500!000,00!z#!
Modu#!III:!2!000!000,00!z#!!
$&cznie:!6!500!000,00!z#!
;szczegó#owe!kwoty!podane!
zostan&!na!etapie!opracowania!
dokumentacji!projektowej)!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!
m.in.:!fundusze!europejskie,!

dotacje!krajowe,!/rodki!w#asne!
partnerów,!po8yczki,!kredyty,!
PPP,!/rodki!Konserwatora!
Zabytków<!

Modu#!I:!202\-2026!
Modu#!II:!2027-2029!
Modu#!III:!2027-2029!

Prognozowane!rezultaty!wraz!ze!sposobem!ich!oceny!w!odniesieniu!do!celów!rewitalizacji!!
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· zabezpieczenie!zieleni!miejskiej!przed!degradacj&,!

· poprawa!trwa#o/ci,!wygl&du!i!estetyki!przestrzeni!publicznych,!

· zapewnienie! miejsc! do! aktywnego! sp%dzania! czasu! wolnego,! w! sposób! akceptowalny!
spo#ecznie,! g#ównie! dla! m#odzie8y,! a! tak8e! zmniejszenie! liczby! aktów! wandalizmu!
i!przeciwdzia#anie!na#ogom,!

· wzrost!integracji!spo#ecznej!i!o8ywienie!przestrzeni!publicznych,!

· poprawa!jako/ci!/rodowiska!poprzez!zwi%kszenie!ilo/ci!zieleni!w!Mie/cie4!

Wska5niki!produktu! Warto/.! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!przestrzeni!publicznych!

poddanych!rewitalizacji!

4!szt.!!
Protoko#y!odbioru!

Liczba!utworzonych!/cie8ek!
edukacyjnych!

1!szt.!
Protoko#y!odbioru!

Liczba!tablic!informacyjno-

edukacyjnych!

8!szt.!
Protoko#y!odbioru!

Liczba!obiektów!ma#ej!
architektury!zamontowanych!w!

ramach!realizacji!modu#ów!I-III!

50!szt./rok!

Protoko#y!odbioru!

Liczba!fontann!poddanych!

modernizacji!

2!szt.!!
Protoko#y!odbioru!

Wska5niki!rezultatu! Warto/.! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!osób!odwiedzaj&cych!
Park!Miejski!

6300!os./rok!! Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!
w!roku!

Liczba!osób!korzystaj&cych!z!
nowej!infrastruktury!na!terenie!

zrewitalizowanych!skwerów!

6300!os./rok! Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!
w!roku!

Liczba!oddzia#ów!
poszczególnych!jednostek!
o/wiatowych!korzystaj&cych!w!
sposób!zorganizowany!ze!
/cie8ki!historycznej!przy!udziale!
pedagoga!zapewniaj&cego!
rozwini%cie!edukacyjne!
proponowanych!na!tablicach!

tre/ci!

40!szt./rok! Dane!przedszkoli!i!szkó#!z!
terenu!gminy!"arów!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!informacji!z!prowadzonego!naboru!przedsi%wzi%.4!

Tabela!10.!Opis!projektu!zintegrowanego!nr!3.!

PROJEKT!ZINTEGROWANY!NR!3!

Podniesienie!estetyki!tkanki!miejskiej!na!rzecz!wykreowania!wizualnej!to8samo/ci!lokalnej!

Nazwa!wnioskodawcy!!

Gmina!"arów,!Wspólnoty!Mieszkaniowe!

Potencjalni!partnerzy!!

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 71



Wspólnoty!Mieszkaniowe:!!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!1!maja!13!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!27!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!29!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!\0!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!\0A!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!\3!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!\6!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!\9!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!60!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul.!Armii!Krajowej!51!

Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!69-63!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!V0!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!V9!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Armii!Krajowej!7V-80!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul.!Cichej!4-4a!

Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Dworcowej!2!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Hutniczej!3!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Kopernika!2!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Kopernika!6!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Kopernika!6!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Kopernika!7!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Krasi(skiego!\!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Krasi(skiego!V!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Mickiewicza!1-11!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Mickiewicza!2!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul.!Mickiewicza!10!

Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Mickiewicza!12!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Mickiewicza!17!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Mickiewicza!19!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Mickiewicza!21!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Mickiewicza!27!

Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Ogrodowej!\-4a!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Ogrodowej!1\!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Ogrodowej!1V!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Ogrodowej!1=!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Ogrodowej!2V!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Plac!Wolno/ci!\!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Plac!Wolno/ci!7!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Plac!Wolno/ci!=!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Puszkina!1!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Puszkina!3!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Sikorskiego!2!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Sikorskiego!6-7!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Sportowej!3!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Sportowej!V!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Wojska!Polskiego!3!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Wojska!Polskiego!6!
Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul.!Wojska!Polskiego!22!

Wspólnota!Mieszkaniowa!przy!ul4!Zamkowej!7-15!
Zak#ad!Gospodarki!Lokalowej!Sp4!z!o4o4!

Lokalizacja!przedsi%wzi%cia!!
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Obszar!rewitalizacji,!centrum!"arowa!

Opis!problemu!jaki!ma!rozwi&za.!realizacja!przedsi%wzi%cia!

W!sferze!przestrzenno-funkcjonalnej,! jak! i! technicznej!obserwuje! si%! stopniow&!degradacj%! tkanki!
miejskiej4!Przejawia!si%!to!przede!wszystkim!w!z#ym!stanie!technicznym!wielorodzinnych!budynków!
mieszkalnych,!które!stanowi&!wi%kszo/.!zabudowy!w!centrum!Miasta4!Ze!wzgl%du!na!znaczne!koszty!
modernizacji! budynków!wielorodzinnych,!wspólnoty!mieszkaniowe!nie! s&!w! stanie! przeprowadzi.!
gruntownych!remontów!budynków!ze!wzgl%du!na!ograniczone!mo8liwo/ci!finansowe4!Nieestetyczne!
elewacje!oraz!niezagospodarowane!podwórka!zdecydowanie!obni8aj&!atrakcyjno/.!centrum!Miasta!!

i!zniech%caj&!do!zamieszkania!w!tym!obszarze4!Wi%kszo/.!budynków!mieszkalnych!cechuje!nie!tylko!
niska!estetyka!elewacji,!ale!tak8e!z#y!stan!techniczny!�!m4in4!przestarza#a!stolarka!okienna!i!drzwiowa,!
zniszczone! i! nieszczelne!pokrycia!dachowe,!brak!odpowiedniej! izolacji! i!ocieplenia,!wskutek! czego!

budynki!te!odznaczaj&!si%!nisk&!efektywno/ci&!energetyczn&!i!du8ymi!stratami!ciep#a4!Takie!warunki!
mieszkalne! nie! tylko! obni8aj&! jako/.! 8ycia! lokatorów,! ale! równie8! generuj&! ogromne! koszty,!
ponoszone!w!zwi&zku!z!konieczno/ci&!dogrzewania!budynku4!Z#y!stan!techniczny!dotyczy!tak8e!wn%trz!
budynków! �! cz%/ci! wspólne! bywaj&! zaniedbane,! nie! maj&! wind! ani! podjazdów,! przez! co! ich!
dost%pno/.! w! szczególno/ci! dla! osób! z! niepe#nosprawno/ci&! ruchow&! czy! matek! z! dzieci%cymi!
wózkami!jest!powa8nie!ograniczona4!!

Niezagospodarowane! i! nieestetyczne! podwórka! po/ród! kamienic! sprzyjaj&! dodatkowo! rozwojowi!
negatywnych! zjawisk! spo#ecznych4! Wi%kszo/.! podwórek! jest! zaniedbana,! pod#o8e! jest!
nieutwardzone,! co! dodatkowo! utrudnia! poruszanie! si%! przez! osoby! starsze! b&d5! osoby!
z!niepe#nosprawno/ci&!ruchow&4!Takie!podwórka!pe#ni&!najcz%/ciej!rol%!prowizorycznego!parkingu!
lub!miejsca! sk#adowania!odpadów4!Na! ich! terenie!cz%sto! spo8ywany! jest!alkohol,! a!pod!wp#ywem!
substancji!psycho-aktywnych!niszczone!jest!mienie!publiczne!b&d5!prywatne4!Brak!zagospodarowania!
podwórek!wp#ywa! te8!na!pog#%bienie! izolacji! spo#ecznej! i!nie!sprzyja!nawi&zywaniu! relacji!mi%dzy!
s&siadami4!!
Z#a! kondycja! zabudowy! mieszkalnej! oraz! towarzysz&cych! jej! wspólnych! podwórek! przyczynia! si%!
równie8!do!swego!rodzaju!stygmatyzacji!zarówno!ca#ej!przestrzeni,!jak!i!osób!w!niej!zamieszkuj&cych4!!

Cel!przedsi%wzi%cia!

Celem! projektu! jest! poprawa! warunków! i! komfortu! 8ycia! mieszka(ców! obszaru! rewitalizacji4! Cel!
zostanie!osi&gni%ty!przez!realizacj%!dzia#a(!zwi&zanych!z!odnowieniem!budynków!wielorodzinnych4!!
Z! kolei! zagospodarowanie! podwórek! umo8liwi! s&siadom! nawi&zywanie! pozytywnych! relacji,! co!
prze#o8y!si%!na!budowanie!poczucia!wspó#odpowiedzialno/ci!za!cz%/ci!wspólne!przestrzeni!miejskiej4!
Celem! d#ugoterminowym! jest! zwi%kszenie! atrakcyjno/ci! centrum! "arowa! w! oczach! mieszka(ców!
i!odwiedzaj&cych!oraz!wykreowanie!pozytywnego!wizerunku!obszaru,!s#u8&cego!mieszka(com!jako!
element!identyfikacji!z!miejscem!zamieszkania.!

Zakres!realizowanych!zada(!

Przedmiotem!projektu! jest!podniesienie! jako/ci!przestrzeni!publicznej!w!centrum!"arowa!poprzez!
popraw%!estetyki!i!funkcjonalno/ci!tkanki!urbanistycznej,!a!tak8e!zagospodarowanie!podwórek,!które!
docelowo! b%d&! pe#ni.! rol%! lokalnych!mikro-centrów!aktywno/ci! spo#ecznej! i! nawi&zywania! relacji!
mi%dzys&siedzkich4!

Zakres!projektu!zintegrowanego!obejmuje!trzy!powi&zane!ze!sob&!modu#y:!

Modu#!I!�!Modernizacja!budynków!mieszkalnych!w!centrum!"arowa!

Modu#! obejmuje! popraw%! bezpiecze(stwa,! estetyki,! funkcjonalno/ci! oraz! efektywno/ci!
energetycznej! budynków! wielorodzinnych! w! centrum! "arowa4! Podczas! prac! infrastrukturalnych!
dotycz&cych! remontów!dachów,!elewacji! i! pozosta#ych! cz%/ci!wspólnych! budynków,! zastosowane!
zostan&! równie8! rozwi&zania! z! zakresu! termomodernizacji,! co! zmniejszy! koszty! utrzymania!
budynków,!a!tym!samym!koszty!ponoszone!przez!lokatorów,!a!ponadto!wp#ynie!pozytywnie!na!jako/.!
powietrza!w!obszarze!rewitalizacji.!!

W!ramach!przedsi%wzi%cia!przewiduje!si%!realizacj%!nast%puj&cych!zada(:!
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- docieplenie!i!remont!elewacji,!

- docieplenie!i!remont!pokry.!dachowych,!

- wymiana!5róde#!ciep#a,!

- monta8! lub!modernizacja! instalacji! wewn%trznych! ;m4in4! gazowych,! elektrycznych,! ciep#ej!
wody!u8ytkowej,!odgromowych<,!

- przeprowadzenie! remontów! cz%/ci! wspólnych! we! wn%trzach! budynków! ;g#ównie! klatek!
schodowych,!piwnic,!poddaszy),!

- monta8! systemów! osuszania! budynków! ;izolacji! i! drena8y! s#u8&cych! odprowadzaniu! wód!
gruntowych!i!opadowych,!wymiana!orynnowania),!

- modernizacja!infrastruktury!wodno-kanalizacyjnej,!

- modernizacja!ci&gów!pieszych!przy!budynkach,!

- wzmocnienie!konstrukcji!no/nych,!

- w!przypadku!konieczno/ci!uzgodnienia!z!odpowiednim!organem!konserwatorskim4!
Modernizacji!poddane!zostan&!kamienice!po#o8one!przy!ulicach:!

§ 1!maja,!

§ Armii!Krajowej,!

§ Cicha,!

§ Dworcowa,!

§ Hutnicza,!

§ Kopernika,!

§ Krasi(skiego,!
§ Mickiewicza,!

§ Ogrodowa,!

§ Plac!Wolno/ci,!
§ Puszkina,!

§ Sikorskiego,!

§ Sportowa,!

§ Wojska!Polskiego,!

§ Zamkowa.!

§ S#owackiego!
§ Kwiatowa!!

Modu#!II!�!Zagospodarowanie!podwórek!przy!budynkach!wielorodzinnych!w!centrum!"arowa!

W!ramach!projektu!przeprowadzone!zostan&!prace!porz&dkowe!i!infrastrukturalne,!maj&ce!na!celu!
zagospodarowanie! zaniedbanych! podwórek! w! obszarze! rewitalizacji4! Obecnie! podwórka! nie! s&!
utwardzone,! nie! s&! wytyczone! ci&gi! piesze,! miejsca! parkingowe! oraz! inne! miejsca! sprzyjaj&ce!
integracji! lokalnej! spo#eczno/ci4! Realizacja! przedsi%wzi%cia! poskutkuje! popraw&! bezpiecze(stwa!
mieszka(ców! obszaru! rewitalizacji,! dostosowaniu! miejsc! publicznych! do! osób! ze! szczególnymi!
potrzebami,!a!tak8e!zwi%kszeniem!estetyki!i!funkcjonalno/ci!podwórek4!Przewidziane!do!realizacji!s&!
równie8!rozwi&zania!sprzyjaj&ce!/rodowisku,!w!tym!retencjonowaniu!wód!opadowych4!!
Zakres!prac!b%dzie!obejmowa#:!

- cz%/ciowe!utwardzenie!i!odwodnienie!terenu!podwórek,!

- wytyczenie! przestrzeni! dla! poszczególnych! funkcji! ;chodniki! dostosowane! do! osób! ze!
szczególnymi!potrzebami,!miejsca!parkingowe,!miejsca!dla!odpoczynku!i!integracji,!miejsca!
przeznaczone!dla!dzieci),!

- zamontowanie! rozwi&za(! sprzyjaj&cych! ochronie! /rodowiska,! w! tym! elementów! ma#ej!
retencji,!

- zamontowanie!energooszcz%dnego!o/wietlenia,!

- wprowadzenie!elementów!ma#ej!architektury!oraz!zieleni4!
Rewitalizacji!poddane!zostan&!podwórka!znajduj&ce!si%!przy!budynkach!wielorodzinnych!b%d&cych!
pod!zarz&dem!wspólnot!mieszkaniowych,!w!ci&gach!nast%puj&cych!ulic:!
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§ 1!maja,!

§ Armii!Krajowej!(w!granicach!obszaru!rewitalizacji),!

§ Cicha,!

§ Dworcowa,!

§ Hutnicza,!

§ Kopernika,!

§ Krasi(skiego,!
§ Mickiewicza!(w!granicach!obszaru!rewitalizacji),!

§ Ogrodowa,!

§ Plac!Wolno/ci,!
§ Puszkina,!

§ Sikorskiego,!

§ Sportowa,!

§ Wojska!Polskiego,!

§ Zamkowa,!

§ S#owackiego!!

Modu#!III!�!Integracja!od!podwórka!

Niniejszy!modu#!obejmowa#!b%dzie!ró8nego!rodzaju!formy!wsparcia!Wspólnot!Mieszkaniowych,!które!
w! oparciu! o! odnowion&! infrastruktur%! postanowi&! wyj/.! z!inicjatyw&! oddoln&! nakierowan&! na!
integracje!pomi%dzy!s&siadami4!!
W!ramach!projektu,!Wspólnoty!Mieszkaniowe!b%d&!mog#y!stara.!si%!o!wsparcie!m4in4!w!zakresie:!

- dofinansowania!do!elementów!ma#ej!architektury!;piaskownice,!sto#y,!krzes#a,!donice!i!inne!
elementy!architektury!ogrodowej),!!

- dofinansowanie! b&d5! wsparcie! profesjonalisty! w! zaplanowaniu! i! zaprojektowaniu!
przydomowych!ogródków!kwiatowo-warzywnych,!o!które!mieszka(cy!b%d&!dalej!dbali!we!
w#asnym!zakresie,!

- dofinansowania!cz%/ci!kosztów!wydarze(,!imprez!i!spotka(!mi%dzys&siedzkich,!!

- oddelegowania! animatora! z! instytucji! kultury! funkcjonuj&cych! w! gminie,! który! pomo8e!
zagospodarowa.!aktywnie!czas!dzieciom!i!m#odzie8y,!szczególnie!w!okresie!wakacyjnym4!!

Powy8sze! formy! wsparcia! stanowi&! katalog! otwarty! �!wsparcie! b%dzie! odpowiedzi&! na! aktualne!
zapotrzebowanie! mieszka(ców4! Dodatkowo! przewiduje! si%,! 8e! w! ramach! up#ywu! czasu! lokalna!
spo#eczno/.! b%dzie! w! stanie! organizowa.! si%! we! w#asnym! zakresie,! bez! wi%kszego! wsparcia!
z!zewn&trz4!!

Dostosowanie!do!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!

Realizacja! projektu! ma! na! celu! zwi%kszenie! dost%pno/ci! przestrzeni! publicznych! dla! osób!
z!niepe#nosprawno/ci&!ruchow&,!poprzez!stworzenie!chodników!o!odpowiedniej!szeroko/ci,!a!tak8e!
innych!stosownych!rozwi&za(!architektonicznych4!Realizacja!projektów!mi%dzys&siedzkich!pozwoli!na!
w#&czenie! wszystkich! mieszka(ców! w! 8ycie! spo#eczne! danej! wspólnoty,! bez! wzgl%du! na! wiek,!
sprawno/.!ruchow&!czy!intelektualn&,!status!ekonomiczny,!p#e.,!wyznanie,!orientacj%!seksualn&!itd4!!

Powi&zanie!przedsi%wzi%cia!z!celami!rewitalizacji!

Realizacja!przedsi%wzi%cia!wp#ynie!na!realizacj%!nast%puj&cych!celów!i!kierunków!dzia#a(:!
CEL!14!Aktywna!i!zintegrowana!spo#eczno/.!lokalna!
Kierunek!1414!Wzrost!integracji!mi%dzys&siedzkiej!i!mi%dzypokoleniowej!
Kierunek!1424!Przeciwdzia#anie!wykluczeniu!spo#ecznemu!
Kierunek!14\4!Pobudzanie!aktywno/ci!mieszka(ców!na!rzecz!najbli8szego!otoczenia!
CEL!24!Rozkwit!lokalnej!przedsi%biorczo/ci!
Kierunek! 2464! Podniesienie! atrakcyjno/ci! wizualnej! otoczenia! na! rzecz! przyci&gni%cia! nowych!
przedsi%biorców!
CEL!3.!Atrakcyjna!i!przyjazna!ka8demu!przestrze(!do!8ycia!
Kierunek!3424!Podniesienie!jako/ci!infrastruktury!technicznej!
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Kierunek!3434!Wzrost!bezpiecze(stwa!mieszka(ców!
Kierunek!34\4!Poprawa! funkcjonalno/ci! i! estetyki!przestrzeni!publicznych!oraz!eliminowanie!barier!
architektonicznych!!

Kierunek!3464!Rozwój!infrastruktury!sportowej!i!rekreacyjnej!
Kierunek!34V4!Poprawa!jako/ci!/rodowiska!na!obszarze!rewitalizacji!
Kierunek! 3474! Poprawa! stanu! technicznego,! funkcjonalno/ci! i! estetyki! budynków!wielorodzinnych!
z!uwzgl%dnieniem!efektywno/ci!energetycznej!

Ramy!realizacji!przedsi%wzi%cia!

Szacowana!warto/.!
przedsi%wzi%cia!

Mo8liwe!5ród#a!finansowania!
Ramy!czasowe!realizacji!

przedsi%wzi%cia!

Modu#!I:!1=46004000!z#!
Modu#!II:!V40004000,00!z#!
Modu#!III:!240004000,00!z#!
$&cznie:!2V46004000,00!z#!
;szczegó#owe! kwoty! podane!
zostan&!na!etapie!opracowania!
dokumentacji!projektowej)!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!prywatne!wspólnot!
mieszkaniowych!

-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!
m.in.:!fundusze!europejskie,!

dotacje!krajowe,!/rodki!w#asne!
partnerów,!po8yczki,!kredyty,!
/rodki!W[O'iGW!oraz!
N[O'iGW,!PPP<!!

Modu#!I:!202\-2026!
Modu#!II:!202\-2026!
Modu#!III:!2027-2029!
!

!

Prognozowane!rezultaty!wraz!ze!sposobem!ich!oceny!w!odniesieniu!do!celów!rewitalizacji!!

· Pobudzenie!aktywno/ci!spo#ecznej!w/ród!mieszka(ców!obszaru!rewitalizacji,!!

· tworzenie!poczucia!przynale8no/ci!do!danego!miejsca!i!grupy!spo#ecznej,!

· budowanie!poczucia!wspó#odpowiedzialno/ci!za!utrzymanie!przestrzenie!publicznych,!!

· poprawa!wygl&du,!estetyki!i!trwa#o/ci!budynków!w!centrum!"migrodu,!

· poprawa!stanu!/rodowiska,!w!tym:!poprawa!jako/ci!powietrza!poprzez!zmniejszenie!niskiej!
emisji! dzi%ki! lepszej! efektywno/ci! energetycznej! i! wymianie! 5róde#! ciep#a! oraz! poprawa!
stosunków!wodnych!poprzez!stosowanie!ma#ej!retencji4!

Wska5niki!produktu! Warto/.! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!budynków!
wielorodzinnych!i!u8ytkowych!
poddanych!modernizacji!!

54!szt.!
Protoko#y!odbioru,!
dokumentacja!fotograficzna!

Liczba!zagospodarowanych!

podwórek!!
20!szt.!

Protoko#y!odbioru,!
dokumentacja!fotograficzna!

Liczba!obiektów!ma#ej!
architektury!stworzonych!

w!ramach!modu#u!�Integracja!
od!podwórka�!

15!szt.! Dokumentacja!fotograficzna!

Wska5niki!rezultatu! Warto/.! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!wspólnot!
mieszkaniowych,!w!których!
poprawi#a!si%!jako/.!8ycia!dzi%ki!
realizacji!przedsi%wzi%.!
rewitalizacyjnych!

50!szt.!

Dane!na!podstawie!

przeprowadzonych!ankiet!

w/ród!mieszka(ców!obj%tych!
projektem!

Liczba!zorganizowanych!

wydarze(!we!wspó#pracy!
s&siedzkiej!!

20!wydarze(@rok!

Dane!na!podstawie!

przeprowadzonych!ankiet!

w/ród!mieszka(ców!obj%tych!
projektem!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!informacji!z!prowadzonego!naboru!przedsi%wzi%.4!
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Tabela!11.!Opis!projektu!zintegrowanego!nr!4.!

PROJEKT!ZINTEGROWANY!NR!4!

Integracja!poprzez!sport!-!rozwój!infrastruktury!sportowo-rekreacyjnej!na!rzecz!aktywizacji!
mieszka(ców!

Nazwa!wnioskodawcy!! !

Gmina!"arów!

Potencjalni!partnerzy!!

Klub!Sportowy!,,ZJEDNOCZENI�!"arów!
Towarzystwo!Krzewienia!Kultury!Fizycznej!,,CHEMIK''!

Gminny!Ludowy!Klub!Sportowy!,,GONIEC^^!w!"arowie!
Klub!Sportowy!SILESIA!!

Uczniowski!Ludowy!Klub!Sportowy!,,PIAST!200=�!
Gminne!Centrum!Kultury!i!Sportu!w!"arowie!
Dolno/l&ski!Zwi&zek!$uczniczy!

Lokalizacja!przedsi%wzi%cia!!

Stadion!Miejski!przy!ul.!Sportowej!

Place!zabaw!przy!ul.!Zamkowej!i!Wojska!Polskiego!!

Sala!widowiskowo-sportowa!przy!ul.!Armii!Krajowej!60A!

Opis!problemu!jaki!ma!rozwi&za.!realizacja!przedsi%wzi%cia!

Jedn&! z! przyczyn! narastaj&cych! problemów! sfery! spo#ecznej! na! obszarze! rewitalizacji! jest! brak!
przestrzeni!do!s#u8&cych!rekreacji!i!integracji,!co!szczególnie!dotyczy!m#odzie8y4!Brak!alternatywnych!
mo8liwo/ci!sp%dzania!wolnego!czasu!sk#ania!m#ode!osoby!do!si%gania!po!alkohol!lub!inne!substancje!
psychoaktywne,!których!spo8ywanie!zaczyna!stanowi.!jedn&!z!g#ównych!form!rozrywki4!Poszukiwanie!
form!aktywno/ci!objawia!si%!równie8!innymi!negatywnymi!zjawiskami!w!przestrzeni,!takimi!jak!akty!

wandalizmu!(np.!graffiti!na!murach)!czy!niszczenie!mienia!publicznego!dla!zabawy,!co!jest!dodatkowo!

nasilone! po! spo8yciu! u8ywek4! Brak! interesuj&cych! obiektów,! gdzie!mo8na! sp%dza.! aktywnie! czas!!
w! mie/cie! obni8a! równie8! znacz&co! atrakcyjno/.! zamieszkiwanego! obszaru,! czego! efektem! jest,!
równie8! zdiagnozowany!w! "arowie,! odp#yw!m#odzie8y,! poszukuj&cych! nie! tylko! lepszej! pracy,! ale!!
i! mo8liwo/ci! spo8ytkowania! czasu! wolnego4! Zagospodarowanie! w! przestrzeni! miejskiej! obiektów!
zach%caj&cych!do!aktywno/ci!sportowej! jest!du8ym!wyzwaniem!dla! samorz&du,!bior&c!pod!uwag%!!
w! szczególno/ci! odczuwane! przez! m#odzie8! do! dzi/! skutki! niedawnego! okresu! pandemii4! Ryzyko!
zdrowotne! i! konieczno/.!wdro8enia! nauki! zdalnej! przyczyni#o! si%! do! nat%8enia! izolacji! spo#ecznej,!
dlatego!tak!istotne!jest!stworzenie!miejsc,!które!pobudz&!m#odzie8!i!zach%c&!do!wspólnego!sp%dzania!
czasu!oraz!nawi&zywania!wi%zi4!

Niedostatecznie! rozwini%ta! infrastruktura! rekreacyjna! jest! równie8!problemem! z! uwagi!na!wysoki!
udzia#!rodzin!wielopokoleniowych!i!wielodzietnych!zamieszkuj&cych!obszar!rewitalizacji4!Efektem!jest!
wzrastaj&ce!zapotrzebowanie!na!miejsca,!w!których!rodzice!mogliby!sp%dzi.!czas!z!dzie.mi4!Istniej&ca!
infrastruktura! rekreacyjna! jest! niewystarczaj&ca! dla! zapewnienia! komfortowego! jej! u8ytkowania,!
a!wi%kszo/.! urz&dze(! znajduj&cych! si%! na! placach! zabaw! jest! przestarza#a,! przez! co! nie! tylko! nie!
zach%ca!do!korzystania,!ale!równie8!stwarza!zagro8enie!bezpiecze(stwa!dzieci4!!

Na! obszarze! rewitalizacji! znajduj&! si%! obiekty,! w! których! drzemie! bardzo! du8y! potencja#,! jednak!
wymagaj&!one!odpowiedniego! zagospodarowania4! Jednym!z! takich!obiektów! jest! Stadion!Miejski,!
którego! poszczególne! komponenty! wymagaj&! modernizacji4! W! z#ym! stanie! technicznym! jest!
w!szczególno/ci!budynek!starej!szatni,!a!tak8e!ogrodzenie!stadionu4!Brakuje!równie8!obiektów!ma#ej!
architektury,! w! tym! #awek! i! koszy! na! /mieci,! o/wietlenia,! toalety! dla! kibiców4! Brakuje! równie8!
koniecznego!wyposa8enia!jak!np4!nag#o/nienia!czy!tablicy!wyników4!!

Interwencji!wymaga!równie8!teren!bezpo/rednio!przyleg#y!do!stadionu4!Przed!wej/ciem!na!stadion!
znajduje!si%!du8y,!niezagospodarowany!teren,!który!jest!wykorzystywany!jako!prowizoryczny!parking.!
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Wokó#!stadionu!biegnie!Aleja!D%bowa,!uj%ta!w!Rejestrze!Zabytków!;nr!A@6231@1322@W#<4!

z! dnia! 0740341991]! Oba! tereny! nie! s&! zagospodarowane!w! 8aden! sposób4! Brakuje! utwardzonych!
ci&gów!pieszych,!przez!co!korzystanie!z!tego!obszaru!jest!utrudnione,!a!w!przypadku!opadów!deszczu!
wr%cz! niemo8liwe! z! uwagi! na! podmok#y! grunt4! Nie! ma! tak8e! 8adnych! obiektów! infrastruktury!
wypoczynkowej,! brakuje! równie8! koszy! na! /mieci! czego! wynikiem! s&! /mieci! porozrzucane!
w!przestrzeni4!Dodatkowo!tu8!przy!wej/ciu!na!stadion!stoj&!kontenery!do!segregacji!odpadów,!wokó#!
których! zalegaj&! /mieci,! a! budynek! przy! bramie! wjazdowej! nosi! /lady! wandalizmu4! Wszystkie!
omówione!powy8ej! aspekty!powoduj&,! 8e! stadion! traci! na!atrakcyjno/ci! i! przestaje!pe#ni.! funkcj%!
reprezentacyjn&4! Otoczenie! nie! zach%ca! do! korzystania! z! obiektu,! a! niezagospodarowany! teren!
sprzyja!gromadzeniu!si%!patologii4!!

Cel!przedsi%wzi%cia!

Realizacja!projektu!ma!przyczyni.!si%!do!zwi%kszenia!komfortu!i!atrakcyjno/ci!przestrzeni!sportowo-
rekreacyjnych! w! gminie! "arów,! a! tak8e! stworzy.! okolicznym! mieszka(com! miejsca! integracji!
wielopokoleniowej,! bezpiecznych! dla! dzieci! i! atrakcyjnych! dla! m#odzie8y! i! doros#ych4! Dzia#ania!
zaplanowane! w! projekcie!maj&! przyczyni.! si%! do! o8ywienia! 8ycia! w!mie/cie,! poprawy! warunków!
zdrowotnych!mieszka(ców!oraz!wytworzenia!w!przestrzeni!miejskiej!o/rodków!lokalnych!s#u8&cych!
nawi&zywaniu!wi%zi!spo#ecznych4!

Zakres!realizowanych!zada(!

W! ramach! projektu! wykonane! zostan&! kompleksowe! prace! na! rzecz! modernizacji! Stadionu!
Miejskiego! w! "arowie! wraz! z! zagospodarowaniem! terenów! przyleg#ych! i! utworzeniem! strzelnicy!
#uczniczej,! a! tak8e! modernizacja! infrastruktury! sportowo-rekreacyjnej! w! postaci! placów! zabaw!
w!centrum!miasta4!Ponadto!utworzona!zostanie!/cie8ka!dydaktyczna!wzd#u8!zabytkowej!Alei!D%bowej!
okalaj&cej!Stadion!Miejski4!!!

Projekt!obejmuje!\!powi&zane!tematycznie!modu#y:!

Modu#!I!�!Podniesienie!jako/ci!i!funkcjonalno/ci!Stadionu!Miejskiego!oraz!terenów!przyleg#ych!

Etap!1.!Modernizacja!Stadionu!Miejskiego!

Zakres!prac!obejmuje:!

- wykonanie!koncepcji!projektowej,!

- kompleksowy!remont!budynku!dawnej!szatni,!w!tym!wymiana!wszystkich!instalacji,!

- przystosowanie! pomieszcze(! pod! salk%! gimnastyczno-rekreacyjn&,! si#owni%! i! saun%! wraz!
z!niezb%dnym!wyposa8eniem,!!

- monta8!ogrodzenia,!!

- doposa8enie!obiektu!w!instalacj%!nag#o/nieniow&!i!o/wietleniow&,!!

- monta8!elektronicznych!tablic!wyników,!

- monta8!monitoringu,!

- zakup!infrastruktury!sportowej!;m4in4!bramki,!pi#kochwyty),!

- doposa8enie!stadionu!w!obiekty!ma#ej!architektury!;m4in4!#awki,!kosze!na!/mieci,!wiaty!dla!
zawodników<!

- remont!parkingu!wraz!z!wykonaniem!odwodnienia,!

- budowa!toalety!dla!kibiców!dostosowanej!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami,!

- zastosowanie!rozwi&za(!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami,!

- dzia#ania!promocyjne!na!rzecz!podniesienia!rozpoznawalno/ci!obiektu4!

Etap!24!Zagospodarowanie!terenu!wokó#!Stadionu!wraz!z!utworzeniem!/cie8ki!dydaktycznej!�Aleja!
D%bów�!!
Zakres!prac!obejmuje:!

- opracowanie!koncepcji!projektowej!wraz!z!uzgodnieniem!prac!z!w#a/ciwym!Wojewódzkim!
Konserwatorem!Zabytków,!

- wyrównanie!nawierzchni!oraz!budow%!ci&gu!pieszo-rowerowego!dostosowanego!dla!osób!ze!
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szczególnymi!potrzebami,!

- monta8! obiektów! ma#ej! architektury! ;m4in4! #awki,! kosze! na! /mieci,! tablice! informacyjne,!
kwietniki)!

- uporz&dkowanie! terenu!przy!wej/ciu!na! stadion,!w! tym! likwidacja! kontenerów!na! /mieci,!
wytyczenie!utwardzonych!ci&gów!pieszych,!!

- uporz&dkowanie!istniej&cej!zieleni!poprzez!prace!piel%gnacyjne,!

- wykonanie!nowych!nasadze(!krzewów!i!bylin,!

- utworzenie! /cie8ki! dydaktycznej! �Aleja! D%bów�,! w! tym:! zabezpieczenie! okazów! drzew,!
wykonanie! opisów! poszczególnych! okazów,! oznakowanie! przystanków! edukacyjnych! za!
pomoc&! tabliczek! informacyjnych,! zastosowanie!rozwi&za(!umo8liwiaj&cych!korzystanie! ze!
/cie8ki!osobom!ze!szczególnymi!potrzebami4!

Modu#!II!�!Utworzenie!strzelnicy!#uczniczej!oraz!strefy!do!.wicze(!ogólnorozwojowych!!

W! ramach! modu#u! powstanie! strzelnica! #ucznicza! na! niezagospodarowanym! dotychczas! gruncie!
po#o8onym! naprzeciw! Stadionu! Miejskiego4! $ucznictwo! w! Polsce! cieszy! si%! coraz! wi%ksz&!
popularno/ci&! zarówno! jako! sport! zawodowy,! jak! i! aktywno/.! rekreacyjna4! Pomys#! na! rozwój! tej!
aktywno/ci!sportowej!w!"arowie!wywodzi!si%!z!dzia#alno/ci! jednej!z!mieszkanek!"arowa,!mistrzyni!
#ucznictwa!�!Wioletty!Bezusa,!wielokrotnej!zdobywczyni!nagród!m4in4!Mistrzostwach!Polski,!której!
pomys#em!by#o!utworzenie!sekcji!#uczniczej!w!"arowie4!!

Du8&!zalet&!#ucznictwa!jest!mo8liwo/.!jego!praktykowania!niezale8nie!od!wieku4!Zorganizowanie!na!
obszarze! rewitalizacji! obiektu! tego! typu! przyczyni! si%! do! aktywizacji! sportowej! nie! tylko! dzieci!
i!m#odzie8y,!ale!równie8!seniorów,!co!prze#o8y!si%!na!pozytywne!skutki!zdrowotne4!!

Oprócz!tradycyjnej!strzelnicy!powstanie!równie8!strefa!do!.wicze(!ogólnorozwojowych,!która!b%dzie!
zach%ca#a!do!aktywno/ci!sportowej!na!powietrzu4!!

Realizacja!zada(!z!zakresu!modu#u!I!i!II!przyczyni!si%!do!stworzenia!nowoczesnego!i!wielofunkcyjnego!
kompleksu!sportowo-rekreacyjnego,!który!b%dzie!stanowi#! jeden!z!g#ównych!o/rodków!aktywno/ci!
lokalnej!zarówno!miasta!"arów,!jak!i!ca#ej!gminy4!

Zakres!prac!w!ramach!modu#u!obejmuje:!!

- uporz&dkowanie!terenu!oraz!wyrównanie!gruntu,!

- budow%!wa#u!ziemnego!w!formie!strza#ochwytu!zabezpieczaj&cego!strzelnice,!

- zakup!celów@mat!tarczowych,!

- oznaczenie!linii!strzela(,!

- zakup!wiaty!namiotowej!umo8liwiaj&cej!treningi!podczas!z#ej!pogody!oraz!w!zimie,!

- zorganizowanie!wypo8yczalni!sprz%tu!#uczniczego,!!

- monta8! obiektów! ma#ej! architektury! ;m4in4! #awki,! kosze! na! /mieci,! stoliki,! wiaty! dla!
zawodników,!altany!wypoczynkowe,!miejsca!na!ognisko,!ogrodzenia<,!

- wytyczenie! utwardzonych! ci&gów! pieszych! dostosowanych! dla! osób! ze! szczególnymi!
potrzebami,!

- opracowanie!regulaminu!korzystania!z!obiektu,!

- organizowanie! warsztatów! #uczniczych! dla! ch%tnych! prowadzonych! przez!
wykwalifikowanego!trenera,!

- wyznaczenie! strefy!do! .wicze(!ogólnorozwojowych!wraz! z! zakupem!niezb%dnego! sprz%tu!
dostosowanego!zarówno!do!korzystania!przez!dzieci!i!m#odzie8,!jak!i!seniorów4!

Modu#!III!�!Modernizacja!miejskiej!infrastruktury!sportowo-rekreacyjnej!!

Modu#! zak#ada! popraw%! funkcjonalno/ci! i! jako/ci! infrastruktury! sportowo-rekreacyjnej! poprzez!
modernizacj%! i! doposa8enie! istniej&cych! obiektów! sportowo-rekreacyjnych! na! terenie! Miasta,! tj.!

placów!zabaw4!Ide&!modu#u!jest!utworzenie!w!przestrzeni!miejskiej!mikrocentrów!sportu!i!rekreacji,!
atrakcyjnych! zarówno! dla! dzieci! i! m#odzie8y! jak! i! doros#ych,! które! przyczyni&! si%! do! aktywizacji!
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i!integracji!wielopokoleniowej!oraz!o8ywienia!spo#ecznego!centrum!Miasta.!!

Zakres!prac!zaplanowanych!do!realizacji!w!ramach!modu#u!obejmuje!nast%puj&ce!dzia#ania:!

- wymiana!wyeksploatowanych!urz&dze(!i!nawierzchni,!

- monta8!elementów!ma#ej!architektury!;m4in4!kosze!na!/mieci,!#awki,!stoliki!do!gry!w!szachy,!
ogrodzenia!lub!8ywop#oty<,!

- monta8!urz&dze(!zabawowych!dedykowanych!poszczególnym!kategoriom!wiekowym,!m.in.!

hu/tawki,! piaskownice,! bujaki,! karuzele,! domki! zabawowe,! zje8d8alnie,! urz&dzenia! do!
wspinaczki,!tablice!aktywno/ci,!

- monta8!nawierzchni!przyjaznej!dzieciom!i!amortyzuj&cej!upadek,!

- monta8!o/wietlenia!LED!wraz!z!monitoringiem,!

- uporz&dkowanie!istniej&cej!zieleni!oraz!nowe!nasadzenia!krzewów,!bylin,!traw!ozdobnych4!

Modu#!I_!�!Modernizacja!i!poprawa!funkcjonalno/ci!sali!widowiskowo-sportowej!!

Sala!widowiskowo-sportowa!zlokalizowana!w!/cis#ym!centrum!"arowa,!przy!ul4!Armii!Krajowej!V0A!to!
jednokondygnacyjny!obiekt!z!pocz&tku!XX!w4,!o!powierzchni!ok4!3=6,30!m2.!Obiekt!wykorzystywany!

jest!do!celów!sportowych!oraz!jest!to!miejsce!organizowania!spotka(!i!wydarze(!gminnych,!m4in4!sesji!
Rady! Miejskiej,! konsultacji! spo#ecznych! czy! innych! wydarze(! naukowych4! Stan! obiektu! jednak!
wymaga! interwencji!�!z! zewn%trznej!elewacji!odpada! tynk,!budynek!wymaga! równie8!docieplania!
i!wymiany! instalacji! grzewczych4!Wn%trza! budynku! s&! zaniedbane! i!wymagaj&! remontu4!Wymiany!
wymaga! równie8! przestarza#e!wyposa8enie! i! infrastruktura! sportowa.! Pomieszczenia! gospodarcze!

i!toalety!nie!s&!przystosowane!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami4!Z!tego!wzgl%du!obiekt!wymaga!
kompleksowej! odnowy,! aby! móg#! w! pe#ni! realizowa.! swoje! funkcje4! Stworzenie! nowoczesnego!
obiektu! sportowo-rekreacyjnego,! zlokalizowanego!w! /cis#ym! centrum!miasta! dodatkowo! poprawi!
obraz!wizualny!tego!obszaru.!

Zakres!prac!w!ramach!modu#u!obejmuje:!

- kompleksowy!remont!wszystkich!pomieszcze(!w!budynku,!

- modernizacj%!istniej&cych!instalacji,!

- wymian%!stolarki!okiennej!i!drzwiowej!na!energooszcz%dn&,!

- docieplenie!/cian!zewn%trznych!wraz!z!remontem!elewacji,!

- ca#kowita!wymiana!pokrycia!dachowego,!

- monta8!niskoemisyjnego!5ród#a!ciep#a!w!budynku,!

- zakup!nowoczesnej!infrastruktury!sportowej,!

- zastosowanie!rozwi&za(!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami4!!

Dostosowanie!do!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!

Niniejszy! projekt! zintegrowany! zostanie! zrealizowany! z! uwzgl%dnieniem! zasad! dost%pno/ci! we!
wszystkich! mo8liwych! wymiarach4! Modernizacja! Stadionu! oraz! zastosowane! rozwi&zania! s#u8&ce!
zagospodarowaniu! terenu! przyleg#ego! zaplanowane! zostan&! zgodnie! z! projektowaniem!
uniwersalnym4!Planowane!rozwi&zania!umo8liwi&!korzystanie!z!obiektów!publicznych!przez!osoby!ze!
szczególnymi!potrzebami,!w!tym!osoby!z!niepe#nosprawno/ci&!ruchow&!czy!niewidome4!!!

Powi&zanie!przedsi%wzi%cia!z!celami!rewitalizacji!

Realizacja!przedsi%wzi%cia!wp#ynie!na!realizacj%!nast%puj&cych!celów!i!kierunków!dzia#a(:!
CEL!14!Aktywna!i!zintegrowana!spo#eczno/.!lokalna!
Kierunek!1.1.!Wzrost!integracji!mi%dzys&siedzkiej!i!mi%dzypokoleniowej!
Kierunek!1424!Przeciwdzia#anie!wykluczeniu!spo#ecznemu!
CEL!24!Rozkwit!lokalnej!przedsi%biorczo/ci!
Kierunek! 2464! Podniesienie! atrakcyjno/ci! wizualnej! otoczenia! na! rzecz! przyci&gni%cia! nowych!
przedsi%biorców!
CEL!3.!Atrakcyjna!i!przyjazna!ka8demu!przestrze(!do!8ycia!
Kierunek!3424!Podniesienie!jako/ci!infrastruktury!technicznej!
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Kierunek!3434!Wzrost!bezpiecze(stwa!mieszka(ców!
Kierunek!34\4!Poprawa! funkcjonalno/ci! i! estetyki!przestrzeni!publicznych!oraz!eliminowanie!barier!
architektonicznych!!

Kierunek!3464!Rozwój!infrastruktury!sportowej!i!rekreacyjnej!

Ramy!realizacji!przedsi%wzi%cia!

Szacowana!warto/.!
przedsi%wzi%cia!

Mo8liwe!5ród#a!finansowania!
Ramy!czasowe!realizacji!

przedsi%wzi%cia!

Modu#!I:!346004000,00!z#!
Modu#!II:!140004000,00!z#!
Modu#!III:!6004000!z#!
Modu#!I_:!240004000,00z#!
$&cznie:!740004000,00!z#!
;szczegó#owe! kwoty! podane!
zostan&!na!etapie!opracowania!
dokumentacji!projektowej)!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!
m.in.:!fundusze!europejskie,!

dotacje!krajowe,!po8yczki,!
kredyty)!!

Modu#!I:!202\-2026!
Modu#!II:!2027-2029!
Modu#!III:!202\-2026!
Modu#!I_:!202\-2026!

Prognozowane!rezultaty!wraz!ze!sposobem!ich!oceny!w!odniesieniu!do!celów!rewitalizacji!!

· Utworzenie!sportowego!centrum!aktywno/ci!lokalnej,!

· podniesienie!jako/ci!i!dost%pno/ci!stref!zabawy!i!relaksu,!!

· wzrost!aktywno/ci!sportowej!i!poprawa!warunków!zdrowotnych!mieszka(ców,!

· o8ywienie!i!uatrakcyjnienie!przestrzeni!miejskiej,!

· aktywizacja!i!integracja!spo#eczno/ci!lokalnej4!

Wska5niki!produktu! Warto/.!i!jednostka!miary! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!stadionów!poddanych!
modernizacji!!

1!szt.! Protoko#y!odbioru!

Liczba!utworzonych!strzelnic!

#uczniczych!
1!szt.! Protoko#y!odbioru!

Liczba!placów!zabaw!
poddanych!modernizacji!!

2!szt.! Protoko#y!odbioru!!

Liczba!utworzonych!/cie8ek!
dydaktycznych!

1!szt.! Protoko#y!odbioru!

Wska5niki!rezultatu! Warto/.! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!osób!korzystaj&cych!ze!
stadionu!miejskiego!!

6300!os./rok!
Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!
w!roku!

Liczba!osób!korzystaj&cych!ze!
strzelnicy!#uczniczej!

3200!os./rok!
Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!
w!roku!

Liczba!osób!korzystaj&cych!ze!
zmodernizowanych!placów!
zabaw!

6300!os./rok!
Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!
w!roku!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!informacji!z!prowadzonego!naboru!przedsi%wzi%.4!

Tabela!12.!Opis!projektu!zintegrowanego!nr!5.!

PROJEKT!ZINTEGROWANY!NR!5!

Wzbogacenie!i!podniesienie!jako/ci!oferty!kulturalnej!na!rzecz!zapewnienia!wysokiej!jako/ci!us#ug!
centrotwórczych!

Nazwa!wnioskodawcy!! !

Gmina!"arów!

Potencjalni!partnerzy!!
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Gminne!Centrum!Kultury!i!Sportu!

O/rodek!Pomocy!Spo#ecznej!
Organizacje!pozarz&dowe!
!

Lokalizacja!przedsi%wzi%cia!!

"arów,!ul4!Armii!Krajowej!\0!;dawny!"arowski!O/rodek!Kultury<!i!ul4!Zamkowa!17a!;Teatr!Bezdomny<!

Opis!problemu!jaki!ma!rozwi&za.!realizacja!przedsi%wzi%cia!

Brak!wystarczaj&cych!mo8liwo/ci!sp%dzania!wolnego!czasu!oraz!brak!ciekawych!atrakcji!oferowanym!
mieszka(com!to!jeden!z!g#ównym!problemów!zdiagnozowanych!na!obszarze!rewitalizacji4!Problem!
ten! przenika! si%! z! innym! negatywnym! zjawiskiem,! jakim! jest! niska! jako/.! kapita#u! spo#ecznego4!
Zjawisko! to! jest! wynikiem! odp#ywu! m#odych! mieszka(ców! z! terenu! gminy4! M#odzi! ludzie! maj&!
tendencj%! do! ucieczki! z! mniejszych! miast,! co! jest! zwi&zane! z! brakiem! zarówno! perspektyw!
zawodowych,!jak!i!perspektyw!do!sp%dzania!czasu!wolnego!oraz!brakiem!atrakcji!w!mie/cie,!przez!co!
obszar!przestaje!by.!odpowiednim!/rodowiskiem!do!8ycia!dla!m#odych!i!ambitnych!osób4!!

Na!obni8on&!jako/.!kapita#u!spo#ecznego!ma!wp#yw!tak8e!zwi%kszaj&ca!si%!liczba!ludno/ci!w!wieku!
poprodukcyjnym4! Wzrost! liczby! osób! w! wieku! senioralnym! b%dzie! skutkowa#! zwi%kszonym!
zapotrzebowaniem!na!us#ugi!spo#eczne4!Jednym!z!kluczowych!dzia#a(!jest!podj%cie!próby!aktywizacji!
tej!cz%/ci!spo#eczno/ci,!aby!unikn&.!negatywnych!konsekwencji! jak!rosn&ce!wykluczenie!spo#eczne!
i!izolacja4! Osoby! starsze! cz%sto! borykaj&! si%! z! brakiem! motywacji! czy! te8! potrzeby! wychodzenia!
z!domu4!Niska! aktywno/.! fizyczna!wraz! z! post%puj&cym! izolowaniem! si%! od! reszty! spo#ecze(stwa!
sprzyjaj&!post%powaniu!procesów!chorobowych!oraz!niekorzystnie!wp#ywaj&!na!psychik%4!Konieczne!
jest!zatem!podj%cie!dzia#a(!na!rzecz!w#&czenia!tych!osób!w!8ycie!lokalne,!co!poprawi!ich!kondycj%!
psychiczn&!i!fizyczn&!oraz!przyczyni!si%!do!ogólnego!wzrostu!jako/ci!8ycia4!!

Skutkiem!odp#ywu! ludno/ci!w!m#odym!wieku!oraz!wzrostu!osób!w!wieku!poprodukcyjnym!b%dzie!
systematyczne!wyludnianie! si%! zarówno!obszaru! rewitalizacji,! jak! i! ca#ego!Miasta! i!Gminy.!W!celu!

przerwania! negatywnych! trendów! demograficznych! konieczne! jest! równie8! podj%cie! dzia#a(! dla!
zapewnienia! m#odszym! grupom! wiekowym! odpowiednich! miejsc! pracy! oraz! infrastruktury! do!
sp%dzania!czasu!wolnego4!!

Cel!przedsi%wzi%cia!

Realizacja! przedsi%wzi%cia! ma! na! celu! rozwój! oferty! kulturalnej! poprzez! utworzenie! lokalnego!
o/rodka!rozrywkowego!�!atrakcji!przyci&gaj&cej!osoby!w!ka8dym!wieku,!a!tak8e!s#u8&cej!zaspokajaniu!
potrzeb! kulturalnych! i! towarzyskich.! Ponadto! projekt! ma! na! celu! przeciwdzia#anie! izolacji!
i!marginalizacji!osób!starszych!oraz!ich!aktywizacj%4!!

Zakres!realizowanych!zada(!

W!ramach!projektu!wykonane!zostan&!kompleksowe!prace!na!rzecz!modernizacji!dawnego!budynku!
"arowskiego!O/rodka!Kultury,!wcze/niejszego!kina!�'wit�.!Celem!projektu!jest!utworzenie!centrum!

rozrywkowo-kulturalnego,!który!nie!tylko!przyczyni#by!si%!do!o8ywienia!spo#eczno/ci!zamieszkuj&cej!
obszar!rewitalizacji,!ale!tak8e!da#by!szans%!na!nowe!miejsca!pracy4!!

Projekt!obejmuje!2!modu#y:!

Modu#!I!�!Modernizacja!i!adaptacja!na!cele!kulturalno-rozrywkowe!budynku!dawnego!"arowskiego!
O/rodka!Kultury!!

W!ramach! tego!modu#u!modernizacji!poddany!zostanie!budynek!po!dawnym!"arowskim!O/rodku!
Kultury4!Ze!wzgl%du!na!dawne!historyczne!znaczenie!tego!budynku,!w!którym!mie/ci#o!si%!Kino!�'wit�,!
pozostaj&ce!w!pami%ci!wielu!mieszka(ców!zdecydowano!si%!przywróci.!dawn&!/wietno/.!obiektu4!
Obecnie!niewielk&!przestrze(!w!budynku!zajmuje!"arowska!Izba!Historyczna,!jednak!znaczna!cz%/.!
budynku!pozostaje!niewykorzystana!i!niszczeje.!Budynek!znajduje!si%!w!/cis#ym!centrum!miasta,!tu8!
obok!dworca!kolejowego,!zatem!jest!on!w!doskona#ej!lokalizacji!i!ma!potencja#!reprezentacyjny4!

W!zmodernizowanym!obiekcie!powstanie!m4in4!sala!kinowa,!wydzielony!zostanie!lokal!pod!kawiarni%!
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lub!inne!drobne!us#ugi,!a!tak8e!inne!przestrzenie!s#u8&ce!organizacji!spotka(!czy!wydarze(4!!

Zakres!prac!w!ramach!modu#u!obejmuje:!

- remont!wszystkich!pomieszcze(,!

- dostosowanie!pomieszcze(!do!pe#nienia!nowych!funkcji,!

- wymian%!stolarki!okiennej!i!drzwiowej,!!

- wymian%! instalacji:! wodno-kanalizacyjnej,! wentylacyjnej,! klimatyzacyjnej,! grzewczej,!

elektrycznej,!

- wymian%!starego!kot#a!grzewczego!na!energooszcz%dne!5ród#o!ciep#a,!

- monta8!nowego!o/wietlenia!w!technologii!LED,!!

- wymian%!instalacji!sygnalizacji!po8aru!i!sygnalizacji!alarmowej,!

- zakup!i!monta8!wyposa8enia!sceny!i!widowni!tj4!ekran!kinowy,!krzes#a!dla!widowni,!kurtyny,!
systemy!nag#o/nienia!i!o/wietlenia,!

- dostosowanie! wszelkich! rozwi&za(! dla! osób! ze! szczególnymi! potrzebami,! w! tym!monta8!
windy!oraz!podjazdów!dla!osób!o!ograniczonej!mobilno/ci!

- dzia#ania!promocyjne!na!rzecz!przyci&gni%cia!inwestorów4!

Modu#!II!�!Utworzenie!Klubu!Seniora!!

Ze!wzgl%du!na!rosn&cy!udzia#!mieszka(ców!w!wieku!poprodukcyjnym!w!ogólnej!strukturze!wiekowej!
konieczne! jest! podj%cie! dzia#a(! aktywizacyjnych! na! rzecz! seniorów4! Jednym! z! takich! dzia#a(! jest!
utworzenie! Klubu! Seniora,! dla! którego! dzia#alno/ci! wydzielona! zostanie! przestrze(!na! parterze!
w!zmodernizowanym! obiekcie.! Koncepcja! projektowa! przestrzeni! dla! Klubu! Seniora! b%dzie!
konsultowana! z! grup&! docelow&,! dla! której! b%dzie! przeznaczona,! w! my/l! zasad! partycypacji!
spo#ecznej!i!zaanga8owania!szerokiego!grona!interesariuszy4!Z!kolei!w!organizacj%!formalno-prawn&!
Klubu!b%d&!zaanga8owani!partnerzy,!m4in4!O/rodek!Pomocy!Spo#ecznej!czy!Gminne!Centrum!Kultury!
i!Sportu.!

Zakres!prac!obejmuje:!

- przygotowanie! pomieszcze(! na! potrzeby! Klubu:! sala! spotka(,! aneks! kuchenny,! #azienka,!
szatnia!dla!seniorów,!pomieszczenie!do!zaj%.!rehabilitacyjno-ruchowych,!

- zakup!i!monta8!niezb%dnego!wyposa8enia!;mebli,!sprz%tu<,!

- opracowanie!oferty!zaj%.!dla!seniorów,!m4in4:!warsztaty,!spotkania! i!wyjazdy! integracyjne,!
organizacja!wydarze(,!zaj%.!gimnastycznych,!!

- zatrudnienie! animatora! senioralnego,! którego! rol&! b%dzie! wspieranie! klubu! wiedz&!
i!motywowaniem!do!rozwoju,!a!tak8e!rozwi&zywanie!trudno/ci!oraz!promowanie!klubu,!!

- wyznaczenie! jednostki! lub! osoby! odpowiedzialnej! za! prowadzenie! nadzoru! formalno-

merytorycznego!nad!funkcjonowaniem!klubu,!

- przeprowadzenie!naboru!cz#onków!klubu4!

Modu#!III!�!Podniesienie!funkcjonalno/ci!siedziby!Teatru!Bezdomnego!

Teatr! Bezdomny! funkcjonuje!w! "arowie! od! 1999! r4! Pierwotn&! siedzib&! Teatru! by#a! plebania! przy!
8arowskim!ko/ciele,!natomiast!obecnie!funkcjonuje!on!w!budynku!przy!ul4!Zamkowej,!tu8!przy!Parku!
Miejskim.!Teatr!dzia#a!aktywnie!na!rzecz!upowszechniania!kultury!i!sztuki!w/ród!spo#eczno/ci!lokalnej,!
jednak!aby! zachowa#! swoj&! funkcjonalno/.! i!przyczynia#! si%!do!coraz! lepszego!rozwijania!m#odych!
talentów,! nale8y! zadba.! o! nale8yty! stan! techniczny! pomieszcze(! i! komfort! zarówno! aktorów,! jak!
i!widzów4!Obecnie!budynek,!w!którym!funkcjonuje!Teatr!jest!w!z#ym!stanie!technicznym!oraz!wymaga!
gruntownego! remontu! pomieszcze(4!Warto! zaznaczy.,! 8e! budynek! ten! bezpo/rednio!przylega! do!
Parku!Miejskiego,!dlatego!jego!modernizacja!wp#ynie!na!ogóln&!popraw%!funkcjonalno/ci!i!estetyki!
tego!obszaru.!

Zakres!prac!w!ramach!modu#u!obejmuje:!
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- kompleksowy!remont!wszystkich!pomieszcze(!w!budynku,!

- modernizacja!wszystkich!istniej&cych!instalacji!oraz!wymiana!stolarki!okiennej!i!drzwiowej!na!
energooszcz%dn&,!

- docieplenie!/cian!zewn%trznych!z!coko#em!wraz!z!remontem!elewacji,!

- remont!pokrycia!dachowego!wraz!z!monta8em!orynnowania!i!rur!spustowych,!

- osuszanie!fundamentów!i!usuni%cie!przyczyny!ich!zawilgocenia,!

- wymiana!lub!zakup!niezb%dnego!wyposa8enia!Teatru,!

- zagospodarowanie! terenu! przy! budynku! wraz! z! budow&! doj/cia! pieszego! oraz! miejsc!
postojowych,!

- zastosowanie!rozwi&za(!umo8liwiaj&cych!korzystanie!z!obiektu!przez!osoby!ze!szczególnymi!
potrzebami.!

Dostosowanie!do!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!

Niniejszy! projekt! zintegrowany! zostanie! zrealizowany! z! uwzgl%dnieniem! zasad! dost%pno/ci! we!
wszystkich! mo8liwych! wymiarach4! Modernizacja! budynku! zostanie! przeprowadzona! zgodnie!
z!projektowaniem! uniwersalnym.! Planowane! rozwi&zania! umo8liwi&! korzystanie! z! obiektu!
publicznych!przez!osoby!ze!szczególnymi!potrzebami,!w!tym!osoby!z!niepe#nosprawno/ci&!ruchow&,!
niewidome,!matki!z!wózkami!dzieci%cymi4!

Powi&zanie!przedsi%wzi%cia!z!celami!rewitalizacji!

Realizacja!przedsi%wzi%cia!wp#ynie!na!realizacj%!nast%puj&cych!celów!i!kierunków!dzia#a(:!
CEL!14!Aktywna!i!zintegrowana!spo#eczno/.!lokalna!
Kierunek!1414!Wzrost!integracji!mi%dzys&siedzkiej!i!mi%dzypokoleniowej!
Kierunek!1424!Przeciwdzia#anie!wykluczeniu!spo#ecznemu!
Kierunek!1.4.!Pobudzanie!aktywno/ci!mieszka(ców!na!rzecz!najbli8szego!otoczenia!
CEL!24!Rozkwit!lokalnej!przedsi%biorczo/ci!
Kierunek!2434!Wsparcie!rozwoju! lokalnych!dzia#alno/ci!gospodarczych,!w!tym!tworzenie!warunków!
dla!lokowania!nowych!us#ug!
Kierunek! 2.5.! Podniesienie! atrakcyjno/ci! wizualnej! otoczenia! na! rzecz! przyci&gni%cia! nowych!
przedsi%biorców!
CEL!34!Atrakcyjna!i!przyjazna!ka8demu!przestrze(!do!8ycia!
Kierunek! 3414! Podniesienie! standardów! obs#ugi! mieszka(ców! oraz! komfortu! pracowników!
w!instytucjach!publicznych,!w!tym!zwi%kszenie!dost%pno/ci!dla!osób!ze!szczególnymi!potrzebami!
Kierunek!34\4!Poprawa! funkcjonalno/ci! i! estetyki!przestrzeni!publicznych!oraz!eliminowanie!barier!
architektonicznych!!

Kierunek!3464!Rozwój!infrastruktury!sportowej!i!rekreacyjnej!

Ramy!realizacji!przedsi%wzi%cia!

Szacowana!warto/.!
przedsi%wzi%cia!

Mo8liwe!5ród#a!finansowania! Ramy!czasowe!realizacji!

przedsi%wzi%cia!

Modu#!I:!2!000!000,00!z#!
Modu#!II:!6004000,00!z#!
Modu#!III:!34760,000,00!z#!
$&cznie:!V42604000,00!z#!
;szczegó#owe! kwoty! podane!

zostan&!na!etapie!opracowania!
dokumentacji!projektowej)!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!
m.in.:!fundusze!europejskie,!

dotacje!krajowe,!po8yczki,!
kredyty)!!

Modu#!I:!202\-2026!
Modu#!II:!2027-2029!
Modu#!III:!202\-2026!

Prognozowane!rezultaty!wraz!ze!sposobem!ich!oceny!w!odniesieniu!do!celów!rewitalizacji!!

· efektywne!wykorzystanie!nieruchomo/ci!gminnej!dla!rozwoju!nowych!funkcji,!

· zwi%kszenie!dost%pu!do!us#ug!spo#ecznych,!

· aktywizacja!i!wzmocnienie!pozycji!seniorów!w!lokalnym!/rodowisku,!

· poszerzenie!oferty!kulturalnej,!

· zwi%kszenie!atrakcyjno/ci!obszaru!dla!lokowania!nowych!dzia#alno/ci!gospodarczych,!
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· rozwój!przedsi%biorczo/ci4!

Wska5niki!produktu! Warto/.!i!jednostka!miary! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!budynków!poddanych!
modernizacji!!

2!szt.! Protoko#y!odbioru!

Liczba!utworzonych!sal!

kinowych!
1!szt.! Protoko#y!odbioru!

Liczba!utworzonych!Klubów!
Seniora!!

1!szt.! Protoko#y!odbioru!!

Wska5niki!rezultatu! Warto/.! Sposób!oceny!i!5ród#o!danych!

Liczba!osób!korzystaj&cych!ze!
zmodernizowanych!obiektów!

6300!os./rok!
Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!
w!roku!

Liczba!cz#onków!Klubu!Seniora! min!20!os./rok!

Dane!Urz%du!Miejskiego!w!
"arowie@O/rodka!Pomocy!
Spo#ecznej!w!"arowie!

Liczba!zorganizowanych!

spotka(!klubu!seniora!
100!szt./rok!

Ankietyzacja!mieszka(ców!raz!
w!roku!

Liczba!zarejestrowanych!

dzia#alno/ci!gospodarczych!z!
siedzib&!w!zmodernizowanym!
obiekcie!

3!szt.!

Rejestr!podmiotów!
gospodarczych,!dane!Urz%du!
Miejskiego!w!"arowie!

Liczba!powsta#ych!miejsc!pracy!
w!zmodernizowanym!obiekcie!

przy!ul.!Armii!Krajowej!40!

20!szt.!

Portale!internetowe!z!ofertami!

pracy,!dane!podmiotów!
prowadz&cych!dzia#alno/.!!
w!obiekcie!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!informacji!z!prowadzonego!naboru!przedsi%wzi%.4!

! !
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7.2. Charakterystyka!pozosta#ych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

Tabela!134!Charakterystyka!pozosta#ych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych4!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

1.!Budowa!noclegowni!!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

ul4!Chemików,!"arów!

Opis!przedsi%wzi%cia!

Projekt! polega! na! przekszta#ceniu! jednego! z! budynków! po! dawnych! zak#adach! chemicznych!
�Organika�,! znajduj&cych! si%! przy! ul4! Chemików,! na! noclegowni%! dla! osób! bezdomnych! wraz!
z!zagospodarowaniem!terenu!przyleg#ego4!Przedsi%wzi%cie! jest!odpowiedzi&!na!zidentyfikowany!na!
obszarze!rewitalizacji!problem!bezdomno/ci!i!ubóstwa4!Obiekt!zapewni!schronienie,!wsparcie!i!pomoc!
dla!minimum!60!osób4!Oprócz!samej!noclegowni!zatrudnieni!zostan&!tak8e!tzw4!streetworkerzy,!czyli!
osoby,!których! zadaniem! jest!pomoc!osobom!bezdomnym,!narkomanom,!alkoholikom!oraz! innym!

osobom! dotkni%tym! patologiami! spo#ecznymi! bezpo/rednio! w! miejscu! ich! przebywania! �! np.! na!
ulicach! czy! w! pustostanach4! Streetworkerzy! pe#ni&! równie8! funkcj%! pedagogów,! poprzez!
u/wiadamianie! osób! potrzebuj&cych,! 8e! ich! sytuacja! 8yciowa! mo8e! ulec! poprawie4! Do! zada(!
streetworkerów! nale8y! m4in4! monitorowanie! opuszczonych! obiektów,! nawi&zywanie! pierwszych!
kontaktów! z! osobami! bezdomnymi! oraz! informowanie! ich! o! miejscach,! w! których! mog&! szuka.!
pomocy,!motywacja!do!zmiany!sytuacji!8yciowej!oraz!wsparcie!w!trudnych!sytuacjach4!!
Noclegownia! przeznaczona! b%dzie! dla! osób! w! trudnej! sytuacji! 8yciowej! i! nieposiadaj&cych!
schronienia,! które! obok! wsparcia! ;m4in4! w! zakresie! potrzeb! 8ywieniowych,! zdrowotnych,!
piel%gnacyjnych<,! b%d&! mia#y! zapewnion&! mo8liwo/.! godnego! funkcjonowania! na! miar%! swoich!
potrzeb4!Us#ugi!prowadzone!w!noclegowni!b%d&!ró8norodne!i!dostosowane!dla!osób!potrzebuj&cych!
tak,!aby!zapewnia#y!uczestnikom!poczucie!bezpiecze(stwa,!komfortu!i!odpoczynku4!Streetworkerzy!
dzia#aj&cy!w!ramach!funkcjonowania!obiektu!dodatkowo!b%d&!s#u8yli!wsparciem!w!celu!aktywizacji!
osób!potrzebuj&cych!poprzez!anga8owanie!w!pracach!spo#ecznie!u8ytecznych!;jak!np4!porz&dkowanie!
zieleni! miejskiej<4! Partnerami! w! realizacji! projektu! b%d&! O/rodek! Pomocy! Spo#ecznej! w! "arowie,!
Spó#dzielnia! Socjalna! �RAZ! DWA! TRZY�! oraz! organizacje! pozarz&dowe! ukierunkowane! na! walk%!
z!wykluczeniem!spo#ecznym4!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

2.!Modernizacja!budynku!przy!ul.!Zamkowej!2!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

"arów,!ul4!Zamkowa!2!

Opis!przedsi%wzi%cia!

Celem!przedsi%wzi%cia!jest!podniesienie!jako/ci!us#ug!spo#ecznych!na!terenie!miasta!"arów!poprzez!
popraw%! funkcjonalno/ci! budynku! Urz%du! miejskiego! w! "arowie! oraz! dostosowanie! go! pod!
dzia#alno/.! O/rodka! Pomocy! Spo#ecznej! w! "arowie4! W! ramach! projektu! w! uzgodnieniu!
z!Wojewódzkim!Konserwatorem!Zabytków!przeprowadzone!zostan&!nast%puj&ce!prace:!

- kompleksowy! remont! wszystkich! pomieszcze(! w! budynku,! w! tym! wszystkich! istniej&cych!
instalacji!oraz!wymiana!stolarki!okiennej!i!drzwiowej!na!energooszcz%dn&,!

- docieplenie!/cian!zewn%trznych!wraz!z!remontem!elewacji,!

- remont!pokrycia!dachowego!wraz!z!monta8em!orynnowania!i!rur!spustowych,!
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- naprawa!kominów,!

- osuszanie!fundamentów,!

- remont!holu!wej/ciowego!i!klatki!schodowej!oraz!malowanie!/cian,!

- zagospodarowanie! terenu! przy! budynku! w! tym! m4in4! ! miejsca! postojowe! ! dla! osób!
niepe#nosprawnych4!

- Wymiana!5ród#a!ciep#a!na!nowe!energooszcz%dne!!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

34!Poprawa!jako/ci!infrastruktury!drogowej!w!centrum!Miasta!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

obszar!rewitalizacji!

Opis!przedsi%wzi%cia!

Projekt!b%dzie!odpowiedzi&!na!zauwa8alny!w!centrum!miasta!problem!z#ego!stanu!technicznego!lub!
wybrakowanej! infrastruktury! drogowej,! m.in.! zniszczonych! nawierzchni! asfaltowych,!

niedostosowanych!ci&gów!pieszych,!braku!/cie8ek!rowerowych,!oznakowania!drogowego!i!urz&dze(!
bezpiecze(stwa! ruchu! drogowego4! Projekt!ma!pos#u8y.! tak8e! rozwi&zaniu! problemu!braku!miejsc!
parkowania!samochodów,!a!tak8e!ma!przyczyni.!si%!do!wzrostu!bezpiecze(stwa!mieszka(ców!oraz!
ograniczenia!liczby!wypadków!drogowych4!!

Zakres!prac!w!ramach!projektu!obejmuje:!

- przebudow%!dróg!gminnych,!tj4:!ul4!Armii!Krajowej,!ul4!Hutnicza,!ul4!Kwiatowa,!ul4!Ogrodowa,!
ul4!Chemików,!ul4!Mickiewicza,!ul4!Rzemie/lnicza,!ul4! Sportowa,!ul4!Cicha,!ul4!Przemys#owa,!
ul.!Fabryczna,! ul.! Ceramiczna,! 1! maja,! Parkowa! w! tym:! wymiana! nawierzchni,! wymiana!

instalacji! wodno-kanalizacyjnych! i! kanalizacji! deszczowej,! a! tak8e! wykonanie! projektów!
budowlanych!oraz!dzia#ania!promocyjne,!

- remont@budowa!chodników!znajduj&cych!si%!przy!ulicach!Wojska!Polskiego,!1!Maja,!Parkowa,!

Sikorskiego,!Mickiewicza,!Hutniczej,!Cichej! i!Ogrodowej!wraz!z! infrastruktur&!towarzysz&c&!
i!wykonaniem!projektów!budowlanych,!

- modernizacja!i!uzupe#nienie!o/wietlenia!ulicznego!w!rejonie!ulic!Armii!Krajowej,!Zamkowej,!
Cichej,! Chemików,! Sportowej,! Rzemie/lniczej,! Wojska! Polskiego,! 1! Maja,! Sikorskiego,!
Dworcowej,! Mickiewicza,! Krasi(skiego,! Kwiatowej,! Puszkina,! Hutniczej,! S#owackiego,!
Kopernika!wraz!z!wykonaniem!dokumentacji!projektowej,!oraz!ul4!Nadbrze8nej!

- zwi%kszenie! ilo/ci! i! funkcjonalno/ci! dróg! rowerowych! w! centrum!miasta,! w! szczególno/ci!
w!rejonie! ulic:! Armii! Krajowej,! Hutnicza,! Kwiatowa,! Ogrodowa,! Chemików,! Rzemie/lnicza,!
Cicha,!Przemys#owa,![abryczna,!Ceramiczna,!

- przebudow%! parkingów! w! rejonie! ulic! Sikorskiego,! Rzemie/lniczej,! Dworcowej,! Zamkowej!
i!Wojska!Polskiego,!

- uzupe#nienie!oznakowania!i!zwi%kszenie!liczby!urz&dze(!typu!BRD4!

Efektem! realizacji! przedsi%wzi%cia! b%dzie! poprawa! jako/ci! nawierzchni! dróg,! co! zwi%kszy! komfort!!
i!bezpiecze(stwo!okolicznych!mieszka(ców!oraz!u8ytkowników!dróg,!a!tak8e!ograniczy!emisj%!spalin4!!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

34!Wymiana!5róde#!ciep#a!w!szko#ach!na!terenie!miasta!"arów!!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

obszar!rewitalizacji!
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Opis!przedsi%wzi%cia!

Celem!przedsi%wzi%cia!jest!wyeliminowanie!niekorzystnego!wp#ywu!istniej&cego!sposobu!ogrzewania!
budynków!publicznych!na!jako/.!powietrza4!Przedsi%wzi%cie!jest!odpowiedzi&!na!narastaj&cy!problem!
niskiej!emisji,!który!dotyczy!ca#ego!miasta!"arów4!W!ramach!projektu!w!trzech!szko#ach!znajduj&cych!
si%!w!centrum!miasta!zastosowane!zostan&!niskoemisyjne!5ród#a!ciep#a4!

Zakres!prac!w!ramach!przedsi%wzi%cia!obejmie!monta8!niskoemisyjnego!5ród#a!ciep#a!wraz!z!wymian&!
instalacji!i!urz&dze(!grzewczych!wraz!z!elementami!uzupe#niaj&cymi!w!nast%puj&cych!obiektach:!!

- Zespó#!Szkó#!im4!J%drzeja!'niadeckiego!w!"arowie!przy!ul4!Zamkowej!10,!

- Szko#a!Podstawowa!w!"arowie!przy!ul4!1-go!Maja!2,!

- budynek!oddzia#u!�0�!w!"arowie!przy!ul4!Ogrodowej4!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

\4!Redukcja!zanieczyszcze(!/rodowiska!na!terenie!miasta!"arów!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

ul4!Ceramiczna,!"arów!;dz4!ew4!nr!37=@106<!!

Opis!przedsi%wzi%cia!

W/ród!zdiagnozowanych!problemów!/rodowiskowych!na!obszarze!rewitalizacji!znajduj&!si%!odpady!
znajduj&ce! si%! w! przestrzeni! publicznej,! a! tak8e! zanieczyszczenia! zwi&zane! z! pozosta#o/ciami! po!
dawnych! zak#adach! chemicznych4! Istniej&cy! system! gospodarki! odpadami!w!mie/cie! "arów! dzia#a!
w!oparciu!o!zlokalizowane!w!przestrzeni!miejskiej!gniazda!do!segregacji!odpadów,!które!trac&!swoj&!
funkcj%! i! przekszta#caj&! si%! w! mikrowysypiska! /mieci4! Aby! zapobiec! temu! zjawisku,! w! ramach!
przedsi%wzi%cia!przewiduje!si%!zmian%!systemu!gospodarowania!odpadami!w!mie/cie!"arów!poprzez!
likwidacj%!istniej&cych!gniazd!do!segregowania!odpadów,!a!w!zamian!-!stworzenie!Punktu!Selektywnej!
Zbiórki!Odpadów!Komunalnych!przy!ul4!Ceramicznej4!Nowy!PSZOK!b%d&cy!w#asno/ci&!Gminy!"arów!
mo8e! mie.! kluczowe! znaczenie! równie8! w! obni8eniu! stawek! za! zagospodarowanie! odpadów!
komunalnych!w!"arowie4!

Innym!problemem!/rodowiskowym!znacz&co!pogarszaj&cym!jako/.!8ycia!mieszka(ców!s&!zbiorniki!po!
dawnej! oczyszczalni! /cieków! w! zak#adach! chemicznych,! stwarzaj&ce! zagro8enie! w! postaci!
przedostania!si%!szkodliwych!substancji!do!s&siednich!rowów!melioracyjnych,!co!skutkuje!uci&8liwym!
zapachem4! Dzia#ania! w! zakresie! poprawienia! jako/ci! /rodowiska! w! rejonach! dawnych! zak#adów!
chemicznych!b%d&!polega#y!na!wykonaniu!prac! zwi&zanych! z! zabezpieczeniem! istniej&cych! rowów!
celem! zapobiegni%ciu! przedostawania! si%! ze! zbiorników! szkodliwych! substancji,! a! tak8e! poprawa!
walorów!rekreacyjnych!wzd#u8!rowów4!!

Oczekiwanym! skutkiem! przedsi%wzi%cia! jest! poprawa! warunków! 8ycia! mieszka(ców! poprzez!
minimalizacj%!ilo/ci!odpadów!znajduj&cych!si%!w!przestrzeni!publicznej,!a!tak8e!redukcj%!uci&8liwo/ci!
zwi&zanych!z!pozosta#o/ciami!po!zak#adach!chemicznych.!!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

5.!Rozbudowa!systemu!kanalizacji!sanitarnej!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

"arów,!ul4!Dworcowa,!Kwiatowa,!Przemys#owa,![abryczna,!!od!ul4!Wiejskiej!do!oczyszczalni!

Opis!przedsi%wzi%cia!

Celem! przedsi%wzi%cia! jest! unormowanie! gospodarki! /ciekowej! w! zakresie! bezpiecze(stwa!
odprowadzania!/cieków!poprzez!popraw%!rozwi&za(!sanitarnych!oraz!zwi%kszenie!ilo/ci!i!mo8liwo/ci!
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odbioru!/cieków!sanitarnych4!Obecnie!funkcjonuj&ca!kanalizacja!na!obszarze!rewitalizacji!od!lat!nie!
by#a!modernizowana,!przez!co!jest!w!bardzo!z#ym!stanie!technicznym4!Infrastruktura!cechuje!si%!zbyt!
ma#ymi! przekrojami,! co! uniemo8liwia! w#a/ciwy! odbiór! /cieków! sanitarnych4! Sytuacj%! dodatkowo!
pogorszy#a! degradacja! terenów! po! dawnych! zak#adach! chemicznych4! Budowa! nowej! sieci! odci&8y!
w!du8ym!stopniu!istniej&cy!system!kanalizacyjny!oraz!przyczyni!si%!do!znacznej!poprawy!warunków!
8ycia!mieszka(ców4!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

V4!Modernizacja!budynku!Ochotniczej!Stra8y!Po8arnej!w!"arowie!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

"arów,!ul4!Armii!Krajowej!66!

Opis!przedsi%wzi%cia!

Celem! przedsi%wzi%cia! jest! podniesienie! funkcjonalno/ci! budynku! OSP! w! "arowie! poprzez!
przeprowadzenie! kompleksowych! prac! remontowo-modernizacyjnych,! które! doprowadz&! do!
poprawy!stanu!technicznego!budynku!i!podniesienia!estetyki,!a!tak8e!poprawy!warunków!spo#eczno-
socjalnych!druhów!z!Jednostki!Ochotniczej!Stra8y!Po8arnej!w!"arowie4!Projekt!odpowiada!na!problem!
stanu! technicznego! budynków! u8yteczno/ci! publicznej! na! obszarze! rewitalizacji,! a! jego! realizacja!
przyczyni!si%!do!zwi%kszenia!efektywno/ci!dzia#ania!jednostki!po8arniczej,!co!prze#o8y!si%!na!wzrost!
bezpiecze(stwa!mieszka(ców4!

Zakres!prac!obejmuje:!

- docieplenie!budynku!wraz!z!zastosowaniem!projektowanej!kolorystyki,!

- wymian%!cz%/ci!stolarki!okiennej!i!drzwiowej,!

- obróbki!blacharskie!i!wymian%!orynnowania,!

- wydzielenie!odr%bnego!wej/cia!do!budynku,!

- wykonanie!wiat,!

- prace!towarzysz&ce4!

Numer!i!nazwa!pozosta#ych!dopuszczalnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

74!Modernizacja!budynku!plebanii!Parafii!p4w4!Naj/wi%tszego!Serca!Pana!Jezusa!w!"arowie!

Podmiot!realizuj&cy!

Gmina!"arów!

Lokalizacja!!

"arów,!ul4!Adama!Mickiewicza!=!!

Opis!przedsi%wzi%cia!

Budynek!Plebani!Parafii!p4w4!Naj/wi%tszego!Serca!Pana!Jezusa!w!"arowie!pe#ni!funkcje!publiczne!dla!
mieszka(ców!"arowa!m4in4!przy!organizacji!/lubów,!komunii,!pogrzebów!czy!innych!spotka(!w!ramach!

uczestnictwa!we!wspólnocie!katolickiej4!Obecnie!budynek!jest!w!z#ym!stanie!technicznym!;zarówno!
konstrukcje,! jak! i! wn%trza<! i! ulega! post%puj&cej! degradacji,! b%d&cej! skutkiem! braku! /rodków!
finansowych4!Budynek!jest!tak8e!przestarza#y!pod!wzgl%dem!norm!energetycznych,!co!powoduje!du8e!
utraty!ciep#a!i!wi%ksz&!szkodliwo/.!dla!/rodowiska,!a!tym!samym!konieczno/.!ponoszenia!wy8szych!
kosztów!finansowych!na!utrzymanie!budynku4!Obiekt!nie!jest!w!pe#ni!przystosowany!do!potrzeb!osób!
niepe#nosprawnych! na! wózkach! oraz! dla! osób! o! ograniczonej! mobilno/ci4! W! celu! zachowania!
funkcjonalno/ci!obiektu! i! zapewnienia!odpowiednich!standardów!dost%pno/ci!planuje!si%!wykona.!
nast%puj&ce!dzia#ania:!

- wykonanie!dokumentacji!projektowej!

- wykonanie!robót!ogólnobudowlanych!oraz!termomodernizacyjnych,!
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- modernizacja!instalacji!wewn&trz!budynku,!

- zapewnienie!obs#ugi!formalno-prawnej!projektu!;m4in4!nadzór!inwestorski,!rozliczenia<!

- promocja!projektu.!
Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!informacji!z!prowadzonego!naboru!przedsi%wzi%.4!

!

8. Mechanizmy!integrowania!dzia#a(!oraz!przedsi%wzi%.!
rewitalizacyjnych!

8.1. Kompleksowo/.!programu!

Przez! rewitalizacj%! nale8y! rozumie.! proces! wyprowadzania! ze! stanu! kryzysowego! obszarów!

zdegradowanych,!prowadzony!w!sposób!kompleksowy,!poprzez!zintegrowane!dzia#ania!szczególnie!na!

rzecz!lokalnej!spo#eczno/ci,!przestrzeni!i!gospodarki4!Proces!ten!jest!skoncentrowany!terytorialnie!oraz!

prowadzony!przez!interesariuszy!rewitalizacji!zgodnie!z!przyj%tym!programem!rewitalizacji4!Za#o8eniami!

procesu!rewitalizacji!s&:!interdyscyplinarno/.,!kompleksowo/.,!partnerstwo!oraz!reakcja!na!kryzys4!

Kompleksowo! prowadzone! dzia#ania! uwzgl%dniaj&! projekty! rewitalizacyjne! wspó#finansowane! ze!

/rodków!unijnych!oraz!innych!publicznych!lub!prywatnych,!które!skupione!s&!na!aspekcie!spo#ecznym!

z!uwzgl%dnieniem! rozwoju! gospodarczego,! przestrzenno-funkcjonalnego,! technicznego! lub!

/rodowiskowego4!Planowane!przedsi%wzi%cia!uwzgl%dniaj&!najpilniejsze!potrzeby!obszaru!rewitalizacji!

i!ich!d#ugofalowe!oddzia#ywanie4!

8.2. Koncentracja!programu!

Na!etapie! delimitacji! obszaru! zdegradowanego!na!wyznaczonym!obszarze! rewitalizacji! gminy! "arów!

zdiagnozowano! koncentracj%! negatywnych! zjawisk,!w!szczególno/ci!w!sferze! spo#ecznej,! ale! równie8!

w!sferze! przestrzenno-funkcjonalnej.! Z!kolei! diagnoza! pog#%biona! obszaru! rewitalizacji! pozwoli#a! na!

identyfikacj%!negatywnych!zjawisk!równie8!w!sferze!gospodarczej,!/rodowiskowej!i!technicznej4!!!

Obszar! rewitalizacji! obejmuje! /cis#e! centrum!miasta,! co! warunkuje! nagromadzenie! w! tym! obszarze!

wi%kszo/ci! istotnych! lokalnych! potencja#ów4! Istniej&ce! zasoby! stanowi&! wystarczaj&c&! baz%! dla!

realizowania! przedsi%wzi%.! rewitalizacyjnych,! dlatego! wszystkie! zaplanowane! dzia#ania! b%d&!

realizowane!w!granicach!obszaru!rewitalizacji.!!

8.3. Komplementarno/.!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!

Dzia#ania! zaplanowane! w! Gminnym! Programie! Rewitalizacji! dla! Gminy! "arów! na! lata! 2022-2030!

wspieraj&! proces! rewitalizacji! w! sposób! zaplanowany,! skoordynowany,! komplementarny! oraz!

zintegrowany! wewn%trznie! i! zewn%trznie4! Komplementarno/.! przedsi%wzi%.! rewitalizacyjnych! jest!

widoczna! w! obecnie! wdra8anych! dzia#aniach! o!charakterze! rewitalizacyjnym! lub! planowanych! do!

realizacji.!

Zaplanowane! w! programie! rewitalizacji! przedsi%wzi%cia! s&! komplementarne! w!nast%puj&cych!

wymiarach:! przestrzennym,! problemowym,! proceduralno-instytucjonalnym,! mi%dzyokresowym! oraz!

w!zakresie!5róde#!finansowania4!
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Ka8de! podstawowe! przedsi%wzi%cie! rewitalizacyjne! sk#ada! si%! z! kilku! powi&zanych! ze! sob&! dzia#a(!

;modu#ów<!maj&cych!charakter!zarówno!infrastrukturalny,!jak!i!mi%kki,!tworz&c!w!ten!sposób!projekt!

zintegrowany4! Dodatkowo! istniej&! powi&zania! pomi%dzy! projektami! zintegrowanymi,! co! zwi%ksza!

komplementarno/.!zaplanowanych!do!realizacji!dzia#a(4!

!

! !

KOMPLEMENTARNOŚĆ

PROBLEMOWA

PROCEDURALNO-
INSTYTUCJAONALNA

MIĘDZYOKRESOWAFINANSOWA

PRZESTRZENNA

Id: 9D4E52EB-8B28-4606-95CF-66657A3EADBE. Uchwalony Strona 91



!

Tabela!144!Powi&zania!planowanych!podstawowych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych4!

!

PZ!nr!1:!!

Zapewnienie!

wysokiej!jako/ci!
us#ug!publicznych!
na!rzecz!aktywizacji!

spo#eczno/ci!
lokalnej!i!rozwoju!

przedsi%biorczo/ci!

PZ!nr!2:!!

Zielona!

infrastruktura!ku!

integracji!

spo#eczno/ci!
lokalnej!-!

przywrócenie!
funkcji!rekreacyjno-

wypoczynkowych!

zielonym!

przestrzeniom!w!

centrum!miasta!

PZ!nr!3:!

Podniesienie!

estetyki!tkanki!

miejskiej!na!rzecz!

wykreowania!

wizualnej!

to8samo/ci!lokalnej!

PZ!nr!4:!!

Integracja!poprzez!

sport!-!rozwój!
infrastruktury!

sportowo-

rekreacyjnej!na!

rzecz!aktywizacji!

mieszka(ców!

PZ!nr!5:!!

Wzbogacenie!!

i!podniesienie!

jako/ci!oferty!
kulturalnej!na!rzecz!

zapewnienia!

wysokiej!jako/ci!
us#ug!
centrotwórczych!

PZ!nr!1! ! ! ! !

!

PZ!nr!2! ! ! ! !

!

PZ!nr!3! ! ! ! !

!

PZ!nr!4! ! ! ! !

!

PZ!nr!5! ! ! ! !

!

Fród#o:!opracowanie!w#asne4!

!

8.3.1. Komplementarno/.!problemowa!

!

Prowadzone!dzia#ania!rewitalizacyjne!w!ramach!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!na!

lata! 2022-2030!maj&! d&8y.! do! za#o8onej! w! Programie! wizji! oraz! przyczynia.! si%! do! realizacji! celów!

rewitalizacji4! Dzia#ania! te! zosta#y! opracowane! w! my/l! wzajemnego! oddzia#ywania! i! dope#nienia!

tematycznego4! W! rezultacie! zrealizowane! projekty! rewitalizacyjne! b%d&! stanowi#y! odpowied5! na!
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wyst%puj&ce! problemy! w! sferze! spo#ecznej,! gospodarczej,! /rodowiskowej,! technicznej! oraz!

przestrzenno-funkcjonalnej.!!

Komplementarno/.!problemow&!przedsi%wzi%.!powinno!si%!zapewnia.!stosuj&c!mechanizm!powi&zania!

dzia#a(! rewitalizacyjnych! ze! strategicznymi! decyzjami!Gminy!w!innych! sferach,! co!wp#ywa!na! lepsz&!

koordynacj%!tematyczn&!oraz!sprawn&!organizacj%!dzia#a(4!!

Tabela!154!Komplementarno/.!problemowa!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych4!

Nr! Nazwa!projektu!

Oddzia#ywanie!na!problemy!w!sferze:!

sp
o
#e
cz
n
ej
!

g
o
sp
o
d
a
rc
ze
j!

p
rz
e
st
rz
e
n
n
o
-

fu
n
kc
jo
n
a
ln
e
j!

te
ch
n
ic
zn
e
j!

/r
o
d
o
w
is
ko
w
ej
!

PZ!nr!1!

Zapewnienie!wysokiej!jako/ci!
us#ug!publicznych!na!rzecz!

aktywizacji!spo#eczno/ci!lokalnej!

! ! ! ! !

PZ!nr!2!

Zielona!infrastruktura!ku!

integracji!spo#eczno/ci!lokalnej!-!
przywrócenie!funkcji!

rekreacyjno-wypoczynkowych!

zielonym!przestrzeniom!w!

centrum!miasta!

! ! ! ! !

PZ!nr!3!

Podniesienie!estetyki!tkanki!

miejskiej!na!rzecz!wykreowania!

wizualnej!to8samo/ci!lokalnej!

! ! ! ! !

PZ!nr!4!

Integracja!poprzez!sport!-!

rozwój!infrastruktury!sportowo-
rekreacyjnej!na!rzecz!aktywizacji!

mieszka(ców!

! ! ! ! !

PZ!nr!5!

Wzbogacenie!i!podniesienie!

jako/ci!oferty!kulturalnej!na!
rzecz!zapewnienia!wysokiej!

jako/ci!us#ug!centrotwórczych!

! ! ! ! !

Fród#o:!opracowanie!w#asne4!

!

8.3.2. Komplementarno/.!proceduralno-instytucjonalna!

!

W!celu!zapewniania!komplementarno/ci!proceduralno-instytucjonalnej!Gminny!Program!Rewitalizacji!

zosta#!poddany!weryfikacji!poszczególnych!organów,!o!których!mowa!w!art4!17,!ust4!2,!pkt!\!ustawy!

o!rewitalizacji!(Dz.!U4!z!2021!r4!poz4!\=64<4!Gminny!Program!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!na!lata!2022-

2030!zosta#!zaopiniowany!przez:!

§ Zarz&d!Powiatu!'widnickiego,!

§ Zarz&d!Województwa!Dolno/l&skiego,!

§ Wojewod%!Dolno/l&skiego,!

§ w#a/ciwe!organy!wojskowe,!ochrony!granic!oraz!bezpiecze(stwa!pa(stwa,!

§ Komendanta!Miejskiej!Pa(stwowej!Stra8y!Po8arnej!w!'widnicy,!
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§ Pa(stwowego!Wojewódzkiego!Inspektora!Sanitarnego!we!Wroc#awiu,!

§ Gminn&!Komisj%!Urbanistyczno-Architektoniczn&!w!"arowie,!

§ operatorów!sieci!uzbrojenia!terenu,!w!tym!zarz&dców!dróg!oraz!linii!i!terenów!kolejowych,!

§ Krajowy! Zasób! Nieruchomo/ci,! o! którym!mowa! w! ustawie! z! dnia! 20! lipca! 2017! r4! o!Krajowym!

Zasobie!Nieruchomo/ci!;Dz4!U4!z!2020!r4!poz4!1100!i!2127!oraz!z!2021!r4!poz4!11!i!223<4!

Ze! wzgl%du! na! specyfik%! obszaru! rewitalizacji,! o! charakterze! historyczno-kulturowym! oraz!

przyrodniczym,!dokument!zosta#!równie8!zaopiniowany!przez:!

§ Regionalnego!Dyrektora!Ochrony!'rodowiska!we!Wroc#awiu,!

§ Wojewódzkiego!Konserwatora!Zabytków!we!Wroc#awiu,!

§ Dyrektora! ! Regionalnego! Zarz&du! Gospodarki! Wodnej! Pa(stwowego! Gospodarstwa! Wodnego!

Wody!Polskie.!!

Komplementarno/.!proceduralno-instytucjonalna!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!

na!lata!2022-2030!zostanie!zapewniona!równie8!dzi%ki!wspó#pracy!i!dzia#aniu!osób!odpowiedzialnych!za!

poszczególne! elementy! programu! w! ramach! Komitetu! Rewitalizacji,! na! którego! czele! b%dzie! sta#!

Przewodnicz&cy4!!

Dodatkowo,! w! ramach! komplementarno/ci! proceduralno-instytucjonalnej! zadbano! o! to,! aby!

przewidziane! przedsi%wzi%cia! rewitalizacyjne! by#y! zgodne! z! zapisami! dokumentów! wy8szego! rz%du,!

w!szczególno/ci!z!Planem!zagospodarowania!przestrzennego!województwa!dolno/l&skiego4!Wdra8anie!

poszczególnych! dzia#a(! b%dzie! si%! odbywa#o! w!zgodzie! z! wytycznymi! w! zakresie! planowania!

przestrzennego! wskazanych! w! Planie! w!odniesieniu! do! gminy! "arów,! ale! równie8! Wa#brzyskiego!

Obszaru! Funkcjonalnego,! obszaru! funkcjonalnego! cennego! przyrodniczo! oraz! Sudeckiego!

i!Przygranicznego! Obszaru! [unkcjonalnego4! Realizacja! projektów! zintegrowanych! oraz! pozosta#ych!

przedsi%wzi%.! wp#ynie! m4in4! na! realizacj%! zapisów! Planu! zagospodarowania! przestrzennego!

województwa!dolno/l&skiego,!dotycz&cych!gminy!"arów!takich!jak!np4!integracja!szlaków!wodnych!ze!

szlakami! pieszymi,! rowerowymi! i!konnymi! w! ich! otoczeniu! ;wzd#u8! rzek! o! sezonowej! zmienno/ci!

poziomu! wód<! czy! dzia#ania! zwi&zane! z! integracj&! w! ramach! korytarzy! ekologicznych! i! elementów!

zielonej!infrastruktury.!!

!

8.3.3. Komplementarno/.!mi%dzyokresowa!

!

Zgodno/.! ci&g#o/ci! programowej! zostanie! zachowana! dzi%ki! kontynuacji! lub! rozwijaniu! wsparcia!

z!polityki! spójno/ci,! która! w! procesie! rewitalizacji! ma! kluczowe! znaczenie4! Dzia#ania! rewitalizacyjne!

w!niniejszym! programie! s&! komplementarne! z! dzia#aniami! prowadzonymi! w! perspektywach!

finansowych! Unii! Europejskiej! w! latach! 2004-2006,! 2007-2013! oraz! 2014-2020! oraz! kolejnej!

perspektywie.!!!

Ponadto,!komplementarno/.!mi%dzyokresowa!zostanie!zapewniona!dzi%ki!poszerzeniu!katalogu!dzia#a(!

rewitalizacyjnych! prowadzonych!w! ramach! Lokalnego! Programu! Rewitalizacji! Miasta! "arów! na! lata!

2011-20204!!Wskazuje!to!na!kompleksowe!i!d#ugofalowe!podej/cie!samorz&du!do!procesu!rewitalizacji4!

Planuj&c! podejmowanie! inicjatyw!w! perspektywie! do! 2030! roku,! starano! si%! uwzgl%dni.! pozytywne!

efekty,!które!przynios#a!realizacja!poprzedniego!dokumentu!oraz!projektów!w!nim!zawartych!i!uzupe#ni.!

zaplanowany! uprzednio! kierunek! rozwoju! gminy4! W! poni8szej! tabeli! przedstawiono! projekty!
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realizowane!na!terenie!gminy!w!perspektywach!finansowych!2004-2006,!2007-2013!oraz!2014-2020.!

Przedstawione!projekty!wynika#y!z!zapisów!Lokalnego!Programu!Rewitalizacji!lub!pozytywnie!wp#ywa#y!

na!efekty!rewitalizacji,!cho.!nie!by#y!przewidziane!w!programach4!!

Tabela!16.!Zestawienie!kluczowych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!realizowanych!w!poszczególnych!perspektywach!
finansowych!Unii!Europejskiej.!

Perspektywa!finansowa!2004-2006!

Lp.!! Nazwa!zrealizowanego!projektu!
Warto/.!
projektu!

Dofinansowanie!

UE!
Beneficjent!

1.!

Budowa!drogi!#&cz&cej!drogi!
powiatowe!nr!3396D!i!2880D,!

cz%/.!I!
2!\\2!21\,00!z#! 1!V13!277,72!z#! Gmina!"arów!

Perspektywa!finansowa!2007-2013!

Lp.!! Nazwa!zrealizowanego!projektu!
Warto/.!
projektu!

Dofinansowanie!

UE!
Beneficjent!

1.!

Odnowa!wielorodzinnych!

budynków!mieszkalnych!w!
ramach!rewitalizacji!miasta!

"arów!

=1\!=\6,3=!z#! 613!63=,V1!z#! Gmina!"arów!

2.! Nasze!dzieci! 200!2=6,00!z#!! 170!2\2,26!z#! Gmina!"arów!

3.!

Przygotowanie!Planu!

Gospodarki!Niskoemisyjnej!

Gminy!"arów!
\2!\36,00!z#!! 3V!0V9,76!z#!! Gmina!"arów!

4.!

WIP!�!WIARA!W!INTEGRACJ+!
POKOLENIOW)!
! !

7V0!76\,07!z#!! V\V!V\0,9V!z#!

Gmina!

"arów@O/rodek!
Pomocy!

Spo#ecznej!!
w!"arowie!

5.! Jeste/my!Cz%/ci&!Ca#o/ci! \9!999,9V!z#!! \2!\99,97!z#!!

Gmina!

"arów@O/rodek!
Pomocy!

Spo#ecznej!!
w!"arowie!

Perspektywa!finansowa!2014-2020!

Lp.! Nazwa!zrealizowanego!projektu!
Warto/.!
projektu!

Dofinansowanie!

UE!
Beneficjent!

1.!

Uporz&dkowanie!gospodarki!
/ciekowej!na!terenie!
Aglomeracji!"arów!poprzez!
budow%!kanalizacji!sanitarnej!!
w!miejscowo/ci!$a8any!

24!539!640,44!

z#!!
12!701!001,9\!z#!! Gmina!"arów!

2.!

Rewitalizacja!zdegradowanych!

obszarów!na!terenie!miasta!
"arów!poprzez!remont!dróg!
oraz!zagospodarowanie!

terenów!i!przestrzeni!
publicznych!w!celu!

przywrócenia!lub!nadania!im!
nowych!funkcji!spo#ecznych,!
edukacyjnych!i!rekreacyjnych!

7!7=7!=2V,2\!z#!! \!V=0!20\,19!z#!! Gmina!"arów!
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3.!

Wdra8anie!Strategii!
Niskoemisyjnych!�!budowa!
zintegrowanego!centrum!

przesiadkowego!w!"arowie!oraz!
budowa!dróg!rowerowych,!
ci&gów!pieszych!wraz!!
z!o/wietleniem!na!terenie!
miasta!"arów!

6!\6\!V23,77!z#!! \!3\7!19=,99!z#!! Gmina!"arów!

4.!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych!w!"arowie!

6!00\!=\=,V3!z#!! 2!999!637,12!z#!! Gmina!"arów!

5.!

Rozbudowa!przedszkola!

Miejskiego!w!"arowie!!
o!budynek!8#obka!w!systemie!
zaprojektuj!i!wybuduj!!

2!712!132,7=!z#!! 1!=31!71V,00!z#!! Gmina!"arów!

6.!

Odnowa!wielorodzinnych!

budynków!mieszkalnych!!
w!ramach!rewitalizacji!miasta!

"arów!na!lata!201\-2020!!

3!366!762,73!z#!! 1!\77!30V,V1!z#!! Gmina!"arów!

7.!

Termomodernizacja!Szko#y!
Podstawowej!w!"arowie!przy!!
ul.!1!Maja!!

1!13=!1V7,93!z#!! V6=!6V\,=2!z#!! Gmina!"arów!

Fród#o:!opracowanie!w#asne!na!podstawie!www4mapadotacji4gov4pl4!

!

8.3.4. Komplementarno/.!5róde#!finansowania!

!

Dzia#ania! rewitalizacyjne,! zaplanowane! do! wdro8enia! w! niniejszym! Programie,! maj&! na! celu!

wyprowadzenie!obszaru!rewitalizacji! ze!stanu!kryzysowego4!Nagromadzenie!si%!negatywnych!zjawisk!

zarówno! w! sferze! spo#ecznej,! jak! i! gospodarczej,! /rodowiskowej,! przestrzenno-funkcjonalnej!

i!technicznej! koreluje! z!konieczno/ci&! zwi%kszenia! nak#adów! finansowych! na! realizacj%! dzia#a(!

w!wyznaczonym!obszarze4!Projekty!o!charakterze!rewitalizacyjnym!#&cz&ce!/rodki!prywatne!i!publiczne,!

mog&!by.!wspomagane!/rodkami!zewn%trznymi,!pochodz&cymi!z:!

§ funduszy!unijnych;!!

§ funduszy!publicznych!krajowych;!

§ programów!jednostek!samorz&du!terytorialnego!wy8szego!szczebla,!w!tym!zw#aszcza!programów!

finansowanych!ze!/rodków!Samorz&du!Województwa!Dolno/l&skiego>!

§ innych!funduszy!mi%dzynarodowych,!w!tym!m4in4!funduszy!EOG!i!funduszy!Norweskich>!

§ innych! zwrotnych! i! bezzwrotnych! 5róde#! finansowania,! dystrybuowanych! przed! podmioty!

publiczne!i!prywatne.!

Warto!jest!zauwa8y.,!8e!w!najbli8szym!czasie!w!ramach!perspektywy!finansowej!2021-2027!samorz&d!

b%dzie!mia#!mo8liwo/.!korzystania! z!nowej!puli! dofinansowa(4!Polityka! spójno/ci! na! lata!2021-2027!

docelowo! obejmie! fundusze! takie! jak:! Europejski! Fundusz! Rozwoju! Regionalnego! (EFRR),! Fundusz!

Spójno/ci!;[S<,!Europejski![undusz!Spo#ecznyQ!;E[SQ<4!Dodatkowym!wsparciem!b%dzie![undusz!na!rzecz!

Sprawiedliwej!Transformacji! ;[ST<,!który! jest!cz%/ci&!Europejskiego!Zielonego!$adu! ;European!Green!
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Deal)! i! elementem! ;I! filarem<! Mechanizmu! Sprawiedliwej! Transformacji4! Do! krajowych! programów!

w!ramach!Umowy!Partnerstwa!w!nowej!perspektywie!finansowej!2021-2027!nale8&:!!

§ [undusze!Europejskie!na!Infrastruktur%,!Klimat,!'rodowisko!;[EnIKS<,!

§ Fundusze!Europejskie!dla!Nowoczesnej!Gospodarki!(FENG),!

§ [undusze!Europejskie!dla!Rozwoju!Spo#ecznego!2021-2027!(FERS),!

§ [undusze!Europejskie!na!Rozwój!Cyfrowy!;[ERC<,!

§ Pomoc!Techniczna!dla!Funduszy!Europejskich!(PTFE),!

§ [undusze!Europejskie!Pomoc!"ywno/ciowa!;[EP"<,!

§ programy!Europejskiej!Wspó#pracy!Terytorialnej4!

Gmina!mo8e! korzysta.! tak8e! z! funduszy! dedykowanych! dla!województwa! dolno/l&skiego!w! ramach!

[unduszy!Europejskich!dla!Dolnego!'l&ska!2021-2027.!!

Kolejnymi! mo8liwo/ciami! finansowania! dzia#a(! rewitalizacyjnych! z! uwzgl%dnieniem! udzia#u!

interesariuszy! procesu! jest! finansowanie!w! ramach! formu#y!Partnerstwa! Publiczno-Prywatnego!oraz!

zaanga8owanie!do!dzia#a(!organizacji!pozarz&dowych4!

Szczegó#owe! informacje! dotycz&ce! potencjalnych! 5róde#! finansowania! poszczególnych! projektów!

znajduj&!si%!w!rozdziale!94!

!

8.3.5. Komplementarno/.!przestrzenna!

!

Planowane!do!realizacji!przedsi%wzi%cia!skoncentrowane!s&!w!obszarze!rewitalizacji!zapewniaj&c!tym!

samym!komplementarno/.!przestrzenn&4!Pomimo!i8!dzia#ania!s&!prowadzone!w!ró8nych!przestrzeniach!

obszaru,!to!znacz&co!oddzia#uj&!pomi%dzy!sob&4!

Zapewnienie!komplementarno/ci!przestrzennej!powinno!wi&za.!si%!z!wprowadzeniem!mechanizmów!

analizy! nast%pstw! decyzji! przestrzennych! w! skali! Gminy! i! otoczenia! dla! skuteczno/ci! Programu!

Rewitalizacji4! Warto! zaznaczy.,! 8e! realizowane! projekty! maj&ce! odniesienie! przestrzenne! b%d&!

oddzia#ywa#y!na!ca#y!obszar!dotkni%ty!kryzysem,!a!nie!wy#&cznie!punktowo4!

Lokalizacja!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!zobrazowana!zosta#a!w!za#&czniku!nr!1!Gminnego!Programu!

Rewitalizacji.!

! !
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9. Ramy!finansowe!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!

W! niniejszym! rozdziale! przedstawione! zosta#y! ramy! finansowe! zaplanowanych! przedsi%wzi%.!

zintegrowanych!wraz!z!szacunkowymi!nak#adami!finansowymi!w!podziale!na!/rodki!publiczne,!/rodki!UE!

oraz!/rodki!prywatne4!$&czna!warto/.!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!szacowana!jest!na!poziomie!\9,8!

mln!z#,!z!czego!ok4!1\,63!mln!z#!wydatkowana!zostanie!ze!/rodków!publicznych,!w!tym!z!bud8etu!Gminy!

"arów,!34,14!mln!z#!finansowana!b%dzie!ze!/rodków!Unii!Europejskiej!;zak#adaj&c!70?!dofinansowania<,!

a!pozosta#a!kwota!ze!/rodków!prywatnych,!w!tym!wspólnot!mieszkaniowych.!!!!!!!

!

Rysunek!204!Szacunkowe!zestawienie!warto/ci!podstawowych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych.!

 
Fród#o:!opracowanie!w#asne4!

Zaznaczy.!nale8y,!i8!podane!kwoty!stanowi&!warto/ci!szacunkowe,!a!kwota!rzeczywista!okre/lana!b%dzie!

na!podstawie!dokumentacji!projektowej! i!uwzgl%dniana!w!Wieloletniej!Prognozie![inansowej!Gminy4!

Za#o8ono!równie8!maksymalne!warto/ci!dofinansowa(!ze!/rodków!Unii!Europejskiej,!jednak!przy!braku!

takich!mo8liwo/ci!realizacja!przedsi%wzi%.!b%dzie!odbywa#a!si%!w!miar%!mo8liwo/ci!przy!wykorzystaniu!

/rodków!z!innych!5róde#4!Dopuszcza!si%!równie8!mo8liwo/.!realizacji!przedsi%wzi%.!etapami!;modu#ami<,!

je/li!zaistnieje!mo8liwo/.!pozyskania!funduszy!na!dany!modu#4!W!poni8szej!tabeli!przedstawiono!podzia#!

5róde#!finansowania!dla!ka8dego!z!pi%ciu!projektów!zintegrowanych4!!

!

Łączna 
wartość 

przedsięwzięć

49 800 000,00 zł

środki publiczne

14 634 000,00 zł

środki UE

34 146 000,00 zł

środki prywatne

1 020 000,00 zł
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Tabela!17.!Szacunkowe!ramy!finansowe!podstawowych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych4!

Fród#o:!opracowanie!w#asne4

Numer!

projektu!

Nazwa!przedsi%wzi%cia!
rewitalizacyjnego!

Podmiot!realizuj&cy!
przedsi%wzi%cie!

Szacowana!warto/.!
przedsi%wzi%cia!;z#<!

Szacunkowe!nak#ady!finansowe!;z#<!
Fród#a!finansowania!

'rodki!publiczne! 'rodki!UE!! 'rodki!prywatne!

PZ!NR!1!

Zapewnienie!wysokiej!jako/ci!
us#ug!publicznych!na!rzecz!
aktywizacji!spo#eczno/ci!

lokalnej!i!rozwoju!

przedsi%biorczo/ci!

Gmina!"arów! 3!660!000,00!z#! 1!0V6!000,00!z#! 2!\=6!000,00!z#! 0,00!z#!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!m4in4:!fundusze!
europejskie,!dotacje!krajowe,!/rodki!w#asne!

partnerów,!po8yczki,!kredyty,!/rodki!W[O'iGW!
oraz!N[O'iGW<!

PZ!NR!2!

Zielona!infrastruktura!ku!

integracji!spo#eczno/ci!
lokalnej!-!przywrócenie!funkcji!
rekreacyjno-wypoczynkowych!

zielonym!przestrzeniom!w!

centrum!miasta!

Gmina!"arów! 6!500!000,00!z#! 1!950!000,00!z#! 4!550!000,00!z#! 0,00!z#!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!m4in4:!fundusze!
europejskie,!dotacje!krajowe,!/rodki!w#asne!
partnerów,!po8yczki,!kredyty,!PPP,!/rodki!

Konserwatora!Zabytków<!

PZ!NR!3!

Podniesienie!estetyki!tkanki!

miejskiej!na!rzecz!

wykreowania!wizualnej!

to8samo/ci!lokalnej!

Gmina!"arów! 26!600!000,00!z#! 7!V\\!000,00!z#! 17!=3V!000,00!z#! 1!020!000,00!z#!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!m4in4:!fundusze!
europejskie,!dotacje!krajowe,!/rodki!w#asne!

partnerów,!po8yczki,!kredyty,!/rodki!W[O'iGW!
oraz!N[O'iGW,!PPP<!

PZ!NR!4!

Integracja!poprzez!sport!-!

rozwój!infrastruktury!
sportowo-rekreacyjnej!na!

rzecz!aktywizacji!

mieszka(ców!

Gmina!"arów! 7!000!000,00!z#! 2!100!000,00!z#! \!900!000,00!z#! 0,00!z#!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!m4in4:!fundusze!
europejskie,!dotacje!krajowe,!po8yczki,!

kredyty)!

PZ!NR!5!

Wzbogacenie!i!podniesienie!

jako/ci!oferty!kulturalnej!na!
rzecz!zapewnienia!wysokiej!

jako/ci!us#ug!centrotwórczych!

Gmina!"arów! 6!260!000,00!z#! 1!=76!000,00!z#! \!376!000,00!z#! 0,00!z#!

-!Bud8et!Gminy!"arów!
-!'rodki!zewn%trzne!;w!tym!m4in4:!fundusze!
europejskie,!dotacje!krajowe,!po8yczki,!

kredyty)!

Ogó#em! 49!800!000,00!z#! 14!634!000,00!z#! 34!146!000,00!z#! 1!020!000,00!z#! -!
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10. Wdra8anie!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!

10.1. Struktura!zarz&dzania!realizacj&!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!

Gminny! Program! Rewitalizacji! dla! Gminy! "arów! na! lata! 2022-2030! to! dokument! operacyjny,!

oddzia#uj&cy! na! ró8ne! obszary4! Planuje! z#o8ony! proces! rewitalizacji,! w! którym! nale8y! uwzgl%dni.!

dzia#ania! ró8nych! jednostek,! w! ró8nych! sferach! funkcjonowania.! Dlatego! wymaga! odpowiedniego!

systemu! zarz&dzania4! W#a/ciwa! realizacja! GPR! zobowi&zuje! tak8e! do! aktywnej! partycypacji,! czyli!

wspó#pracy! ze!wszystkimi! interesariuszami!rewitalizacji4!Aby!na!ka8dym!poziomie,! tj4!diagnozowania,!

programowania,! wdra8ania! i! monitoringu! GPR! wyst%powa#a! wspó#praca,! a! realizacja! Programu!

przynosi#a!oczekiwane!efekty,!poszczególnym!jednostkom!nale8y!przyporz&dkowa.!konkretne!zadania4!!

Za! zarz&dzanie! i! wdra8anie! Gminnego! Programu! Rewitalizacji! oraz! przedstawianie! okresowych!ocen!

z!post%pu! jego! realizacji! odpowiedzialny! jest! Burmistrz! "arowa4! Burmistrz! pe#ni! rol%! nadzorcz&! nad!

ca#ym!procesem!rewitalizacji,! jego!zadania!wykonywane!s&!we!wspó#pracy!z!powo#anym!przez!niego!

organem,!którym!b%dzie!Zespó#!ds4!rewitalizacji4!!

Zespó#! ten! funkcjonowa#! b%dzie! w! strukturze! Urz%du! Miejskiego! w! "arowie4!!

W! sk#ad! tego! Zespo#u! b%d&! wchodzi.! osoby! zaanga8owane! w! realizacj%! za#o8e(! GPR! �! pracownicy!

Urz%du! Miejskiego! w! "arowie! z! Referatów:! Rozwoju,! Organizacyjnego,! Gospodarki! Komunalnej,!

Inwestycji,!Nieruchomo/ci,!Gospodarki!Przestrzennej!i!Lokalowej4!Do!zada(!Zespo#u!nale8e.!b%dzie:!

· wspó#praca!z!komórkami!organizacyjnymi!urz%du,!

· gromadzenie!i!aktualizacja!danych!dotycz&cych!sytuacji!kryzysowych!w!Gminie,!

· sporz&dzanie!raportów!z!wdra8ania!GPR!i!przekazywanie!ich!Komitetowi!Rewitalizacji,!

· organizacja!systemu!oceny!i!monitoringu!GPR,!w!szczególno/ci!opracowanie!wzoru!formularza!

sprawozda(!z!realizacji!poszczególnych!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych,!

· przygotowanie!informacji!nt4!wdra8ania!GPR!w!celu!publikacji!na!stronie!internetowej.!!

Zgodnie!z!art4!7!ust4!\!ustawy!z!dnia!9!pa5dziernika!2016!r4!o!rewitalizacji,!w!terminie!nie!d#u8szym!ni8!

3!miesi&ce!od!dnia!uchwalenia!Gminnego!Programu!Rewitalizacji,!Rada!Miejska!zobowi&zana!jest!podj&.!

uchwa#%!w!sprawie!okre/lenia! zasad!wyznaczania! sk#adu!oraz!zasad!dzia#ania!Komitetu!Rewitalizacji4!

Komitet!ten!stanowi!forum!wspó#pracy!i!dialogu!interesariuszy!z!organami!Gminy!oraz!sprawuje!funkcj%!

opiniodawczo-doradcz&! w! sprawach! zwi&zanych! z! wdra8aniem! Gminnego! Programu! Rewitalizacji.!

Tworz&!go!osoby! reprezentuj&ce!wszystkich! interesariuszy! rewitalizacji!przed!organami!w#adz!Gminy!

"arów4!Do!minimalnego!zakresu!uprawnie(!i!zada(!Komitetu!nale8y!zaopiniowanie,!sporz&dzonej!przez!

Burmistrza,! oceny! aktualno/ci! i! stopnia! realizacji! GPR4!Do! pozosta#ych! zada(! Komitetu! nale8y!m4in4:!

podejmowanie!dzia#a(!maj&cych!wp#yw!na!proces!rewitalizacji!na!ka8dym!etapie!i!poziomie!prac!nad!

Programem,!sprawowanie!nadzoru,!monitorowanie!i!ewaluacja!dzia#a(!rewitalizacyjnych4!Szczegó#owe!

zasady!funkcjonowania!Komitetu!okre/la!si%!w!regulaminie!Komitetu4!!

Na!poni8szym!schemacie!przedstawiono!struktur%!zarz&dzania!Gminnym!Programem!Rewitalizacji!dla!

Gminy!"arów!na!lata!2022-2030.!

!
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Fród#o: opracowanie w#asne4

10.2. Koszty!zarz&dzania

Z!uwagi!na!to,!i8!osoby!zaanga8owane!w!proces!zarz&dzania!Programem!to!sze/ciu!pracowników!Urz%du!

Miejskiego!w! "arowie! z! Referatów:! Rozwoju,! Organizacyjnego,! Gospodarki! Komunalnej,! Inwestycji,!

Nieruchomo/ci,! Gospodarki! Przestrzennej! i! Lokalowej,! koszty! zwi&zane! z! zarz&dzaniem! procesem!

rewitalizacji!w!"arowie!uwzgl%dnione!zosta#y!w!ogólnych!kosztach!funkcjonowania!Urz%du!Miejskiego4!

'rednie! miesi%czne! wynagrodzenie! brutto! pracowników! Urz%du! w! 2021! roku! wynios#o! V0==,1=! z#4!

Nale8y!jednak!pami%ta.,!8e!koszty!wynagrodze(!pracowników!zosta#y!przedstawione!w!ramach!pracy!

na!pe#en!etat4!Z!kolei!zadania!pracowników!zwi&zane!z!wdra8aniem!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!

b%d&!wykonywane!w! cz%/ci! etatu,! co! pozwala!wnioskowa.,! 8e! rzeczywiste! koszty! zarz&dzania! b%d&!

ni8sze4! Oznacza! to,! 8e! ogólne! koszty! zarz&dzania! ;wynagrodzenia! pracowników! zajmuj&cych! si%!

wdra8aniem!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!wraz!z pochodnymi!od!wynagrodze(<!wynios&!1\2,6!tys4!

z#!brutto!rocznie4

Rysunek 21. Struktura zarz&dzania realizacj& Gminnego Programu Rewitalizacji4

Burmistrz "arowa Komitet Rewitalizacji

Urz&d Miejski

w "arowie
Zespó# ds4 rewitalizacji mieszka(cy

przedsi%biorcy

zarz&dcy nieruchomo/ci @

u8ytkownicy wieczy/ci

przedstawiciele organizacji

pozarz&dowych

pozostali interesariusze

wspólnoty

mieszkaniowe
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10.3. Ramowy!harmonogram!realizacji!programu!

Gminny! Program! Rewitalizacji! jest! programem! wieloletnim.! Okres! realizacji! procesu! rewitalizacji!

obj%tego! niniejszym! Programem! wynosi! =! lat4! Rok! 2022! jest! rokiem! rozpoczynaj&cym! ca#y! proces!

rewitalizacji!oraz!ko(cz&cym!prace!nad!przygotowywaniem!dokumentu,!w!tym!roku!prace!dotycz&ce!

Komitetu!Rewitalizacji! i!Zespo#u!ds4!rewitalizacji4!Realizacja!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!zawartych!

w!Programie! rozpoczyna! si%! w! 2023! roku4! Z! uwagi! na! fakt,! i8! ustawa! o! rewitalizacji! obliguje!

do!przygotowywania! oceny! skuteczno/ci! dzia#a(! rewitalizacyjnych! przynajmniej! raz! na! 3!lata,! zosta#!

zaproponowany! podzia#! realizacji! Programu! na! 3! letnie! okresy4! Rok! 2030! jest! rokiem! ko(cz&cym!

Program.!

Tabela!18.!Ramowy!harmonogram!realizacji!procesu!rewitalizacji.! !

2022-2023! 2024-2026! 2027-2029! 2030!
!

Prace!nad!GPR!
Pierwszy!okres!realizacji!

GPR!
Drugi!okres!realizacji!GPR! Zako(czenie!prac!nad!GPR!

!

!

Uchwalenie!GPR!

Realizacja!przedsi%wzi%.!
rewitalizacyjnych!

przewidzianych!na!lata!

2024-2026!

Realizacja!przedsi%wzi%.!
rewitalizacyjnych!

przewidzianych!na!lata!

2027-2029!

Realizacja!przedsi%wzi%.!
rewitalizacyjnych!

przewidzianych!na!rok!

2030!

!

Powo#anie!Zespo#u!ds4!
rewitalizacji!

Opracowanie!rocznych!

raportów!
monitoringowych!za!rok!

2024!(do!31!marca!2025!

r.),!2025!(do!31!marca!

2026!r.),!2026!(do!31!

marca!2027!r.)!

Opracowanie!rocznych!

raportów!
monitoringowych!za!rok!

2027!(do!31!marca!2028!

r.),!2028!(do!31!marca!

2029!r.),!2029!(do!31!

marca!2030!r.)!

Opracowanie!rocznego!

raportu!monitoringowego!

za!rok!2030!(do!31!marca!

2031!r.)!

!

Powo#anie!Komitetu!
Rewitalizacji!

Opracowanie!oceny!

skuteczno/ci!dzia#a(!
rewitalizacyjnych!za!okres!

2024-2026!(do!30!

kwietnia!2027!r.)!

Opracowanie!oceny!

skuteczno/ci!dzia#a(!
rewitalizacyjnych!za!okres!

2027-2029!(do!30!

kwietnia!2030!r.)!

Ewaluacja!ex-post!

realizacji!GPR!za!okres!

2022-2030!

!

Fród#o:!opracowanie!w#asne4!

! !
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11. Partycypacja!spo#eczna!w!procesie!rewitalizacji!

Partycypacja! spo#eczna! jest!wyrazem!aktywnego!uczestnictwa!obywateli! i! podejmowania! przez! nich!

decyzji,!które!s&!znacz&ce!dla!danej!spo#eczno/ci4!Mo8e!przybiera.!ró8nego!rodzaju!formy!i!odnosi.!si%!

do! ró8nych! grup! spo#ecznych4!W! przypadku! partycypacji! w! procesie! rewitalizacji,! mówimy! o! relacji!

mi%dzy! w#adzami! samorz&dowymi! a! obywatelami,! któr&! charakteryzuje! anga8owanie! jednostek!

w!sprawy!je!dotycz&ce!poprzez!konsultowanie!i!wypracowywanie!konkretnych!rozwi&za(!w!d&8eniu!do!

osi&gni%cia!wspólnego! celu4!W!ustawie!o! rewitalizacji!partycypacja!odnosi! si%!do!aktywnego!udzia#u!

interesariuszy!w!kszta#towaniu!ca#ego!procesu!rewitalizacji4!

Z!uwagi!na!to,!i8!Gminny!Program!Rewitalizacji!jest!dokumentem!o!charakterze!operacyjnym,!wdro8enie!

ca#ego! programu,! w! tym! zawartych! w! nim! dzia#a(! i! przedsi%wzi%.,! anga8uje! wszystkie! podmioty!

zlokalizowane!na!obszarze!rewitalizacji4!Uczestnictwo!ró8nych!grup!interesariuszy!nale8y!umo8liwi.!na!

wszystkich!etapach!prac!nad!Programem!;diagnozowania,!programowania,!wdra8ania!i!monitorowania).!

Na!etapie!diagnozowania!i!programowania!wykorzystano!nast%puj&ce!formy!partycypacji!spo#ecznej:!

· zbieranie!uwag!w!formie!elektronicznej!i!papierowej,!

· ankiety/formularze,!

· warsztaty,!

· spotkania,!

· wywiady.!

Aktywn&!partycypacj%!na!etapie!diagnozowania!i!programowania!umo8liwiono:!!

· mieszka(com!gminy!"arów,!!

· przedstawicielom!instytucji!funkcjonuj&cych!na!terenie!gminy,!

· przedsi%biorcom!z!obszaru!rewitalizacji!na!terenie!miasta!"arów,!

· organizacjom!pozarz&dowym!dzia#aj&cym!na!terenie!gminy,!

· samorz&dowi!gminnemu,!

· pozosta#ym!interesariuszom!np4!przysz#ym!inwestorom,!przysz#ym!mieszka(com4!

Zapewnienie!udzia#u!interesariuszom!na!etap!diagnozowania!rozpocz%#o!si%!od!konsultacji!spo#ecznych!

dotycz&cych!wyznaczenia!obszaru!zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji!na!terenie!gminy!"arów4!Od!

7!marca!do!6!kwietnia!2022!r4!mieszka(cy!gminy!mogli!zg#asza.!swoje!uwagi!oraz!wnioski!do!projektu!

uchwa#y! w! sprawie! wyznaczenia! obszaru! zdegradowanego! i! obszaru! rewitalizacji! na! terenie! gminy!

"arów4!!

Zgodnie!z!art.!V!ust4!2!ustawy!o!rewitalizacji,!informacj%!o!konsultacjach!spo#ecznych!projektu!uchwa#y!

wraz! z! za#&cznikami,! zamieszczono! 7! dni! przed! rozpocz%ciem! konsultacji,! tj4! 26! lutego! 2022! r4!

w!nast%puj&cych!formach:!

· na!stronie!podmiotowej!Gminy!w!Biuletynie!Informacji!Publicznej!(www.bip.um.zarow.pl),!

· na!stronie!internetowej!Gminy!"arów!;www4um4zarow4pl<,!

· w!sposób!zwyczajowo!przyj%ty!�!na!tablicy!og#osze(!w!Urz%dzie!Miasta!w!"arowie4!!

[ormularz!zg#aszania!uwag!oraz!projekt!uchwa#y!wraz!z!za#&cznikami!oraz!Diagnoz&!s#u8&ca!wyznaczeniu!

obszaru! zdegradowanego! i! obszaru! rewitalizacji! na! terenie! gminy! "arów,! dost%pne! by#y! od! dnia!
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25!lutego!2022!r.!do!dnia!5!kwietnia!2022! r.!na! stronie!podmiotowej!Gminy!w!Biuletynie! Informacji!

Publicznej! (www.bip.um.zarow.pl)! oraz! na! stronie! internetowej! Gminy! "arów! ;www4um4zarow4pl<4!

Wype#nione! formularze! mo8na! by#o! dostarczy.! drog&! elektroniczn&! na! adres! e-mailowy:!

burmistrz@um.zarow.pl.!!

Kolejn&! form&! konsultacji! by#a! ankieta! w! formie! kwestionariusza! on-line4! Badania! ankietowe! w/ród!

mieszka(ców! pozwoli#y! na! poznanie! opinii! dotycz&cej! problemów! wyst%puj&cych! w! 6! sferach!

funkcjonowania!obszaru!zaproponowanego!do! rewitalizacji4!Odpowiedzi! zbierane!by#y!do!6!kwietnia!

2022!roku.!!

Zorganizowano!równie8!spotkanie!konsultacyjne!on-line!o!charakterze!otwartym,!na!którym!omówiono!

metodyk%! wyznaczenia! obszaru! zdegradowanego! i! obszaru! rewitalizacji! na! terenie! gminy! "arów4!

Uczestnicy!mieli!mo8liwo/.!przedstawienia!w#asnych!wniosków,!a!tak8e!swobodny!udzia#!w!dyskusji!nad!

okre/leniem!granic!obszaru!zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji4!Podczas!spotkania!nie!zg#oszono!

8adnych!uwag!ani!propozycji!zmian!projektu4!

Na!etapie! diagnozy! pog#%bionej! obszaru! rewitalizacji! oraz! programowania!GPR!odby#y! si%!warsztaty!

z!interesariuszami!Gminnego!Programu!Rewitalizacji4!Na!pocz&tku!uczestnicy!warsztatów!zapoznali!si%!

z! g#ównymi! za#o8eniami! rewitalizacji! oraz! wnioskami,! jakie! p#yn%#y! z! diagnozy! s#u8&cej! wyznaczeniu!

obszaru!zdegradowanego!i!obszaru!rewitalizacji4!Cz%/.!warsztatowa!sk#ada#a!si%!z!trzech!modu#ów!pn4:!

�Gdzie!le8y!problem!i!co!mo8na!z!tym!zrobi.`�,!�Mamy!potencja#q�!oraz!�To!jest!nasz!celq�4!Zadaniem!

uczestników! by#o! zidentyfikowanie! negatywnych! zjawisk! wyst%puj&cych! na! obszarze! rewitalizacji,!

wskazanie! przyczyn! tych! zjawisk! oraz! znalezienie! rozwi&za(! na! wyprowadzenie! obszaru! ze! stanu!

kryzysowego4!W!dalszej!cz%/ci!warsztatów!uczestnicy!wskazali!lokalne!potencja#y!obszaru!rewitalizacji,!

a!nast%pnie!zaproponowali!cele!i!kierunki!dzia#a(!rewitalizacyjnych4!Wypracowane!wnioski!pos#u8y#y!do!

opracowania!rozdzia#u!3,!\!i!6!niniejszego!dokumentu4!!

Przeprowadzono! równie8! wywiady! pog#%bione! z! przedstawicielami! Urz%du! Miejskiego!!

w!"arowie!oraz! jednostek!organizacyjnych,!które!pozwoli#y!na!uszczegó#owienie!wniosków!p#yn&cych!

z!warsztatów4!

Na! etapie! programowania! zaproszono! interesariuszy! rewitalizacji! do! zg#aszania! pomys#ów!

i!przedsi%wzi%.! rewitalizacyjnych4! Pomys#y! zbierano! za! pomoc&! uproszczonych! fiszek! projektowych,!

udost%pnionych! w! trakcie! trwania! naboru4! Propozycje! mog#y! by.! zg#aszane! zarówno! przez! osoby!

fizyczne,!jak!i!instytucje!publiczne,!organizacje!pozarz&dowe,!ko#a,!kluby,!podmioty!gospodarcze!i!inne4!!
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Rysunek!224!Przyk#ady!materia#ów!z!przeprowadzonych!warsztatów4!
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Fród#o:!dokumentacja!fotograficzna!warsztatów!przeprowadzonych!z!interesariuszami!w!dniu!13!wrze/nia!2022!roku4!

!
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Ostatni&!form&!partycypacji!spo#ecznej!na!etapie!przygotowania!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!by#y!

konsultacje! spo#eczne! projektu! dokumentu4! Przeprowadzono! je! w! trzech! formach:! zbierania! uwag!

w!postaci! wype#nionego! papierowego! lub! elektronicznego! formularza! uwag,! wype#nienia! ankiety!!

on-line!oraz!spotkania!konsultacyjnego!o!charakterze!otwartym.!!

Udzia#!spo#eczno/ci!lokalnej!zostanie!równie8!zapewniony!na!etapie!wdra8ania!dokumentu4!Za!proces!

wdra8ania!Programu!odpowiedzialny!b%dzie!Zespó#!ds4!Rewitalizacji4!Z!kolei!funkcj%!doradcz&,!opiniuj&c&!

oraz!monitoruj&c&!sprawowa#!b%dzie!Komitet!Rewitalizacji4!Dodatkowa!forma!partycypacji!spo#ecznej!

wyst&pi!równie8!na!etapie!wyznaczania!sk#adu!oraz!zasad!dzia#ania!Komitetu!Rewitalizacji,!dla!którego!

prowadzone!b%d&!konsultacje!spo#eczne4!

Przejawem!partycypacji!spo#ecznej!na!etapie!wdra8ania!Programu!b%dzie!równie8!udzia#!mieszka(ców,!

przedsi%biorców,! organizacji! pozarz&dowych,! wspólnot! mieszkaniowych! i!innych! zainteresowanych!

osób! w! realizacj%! poszczególnych! przedsi%wzi%.! rewitalizacyjnych4! Projekty! adaptacji! obiektów! do!

pe#nienia!nowych!funkcji,!tworzenia!nowych!przestrzeni!i!ich!wyposa8enia!b%d&!odbywa#y!si%!wspólnie!

z! jednostkami,! które! b%d&! odbiorcami! poszczególnych! dzia#a(4! Jako! przyk#ad! mo8na! poda.!

zaprojektowanie!przestrzeni!dla!przedsi%biorców!w!zaadaptowanym!na!cele!publiczne!budynku!przy!

ul.!Zamkowej!1!czy!te8!przestrzeni!dla!Klubu!Seniora!w!dawnym!"arowskim!O/rodku!Kultury,!a!tak8e!

koncepcje! zagospodarowania! terenów! zielonych! w! ramach! projektu! zintegrowanego! nr! 2! �Zielona!

infrastruktura!ku!integracji!spo#eczno/ci!lokalnej!�!przywrócenie!funkcji!rekreacyjno-wypoczynkowych!

zielonym!przestrzeniom!w!centrum!miasta�4!Szczególnym!przejawem!partycypacji!spo#ecznej!podczas!

wdra8ania! Programu! b%dzie! równie8! realizacja!projektu! zintegrowanego! nr! 3! �Podniesienie! estetyki!

tkanki! miejskiej! na! rzecz! wykreowania! wizualnej! to8samo/ci! lokalnej�4! Ten! projekt! ma! na! celu!

zwi%kszenie!inicjatyw!oddolnych!w/ród!mieszka(ców!obszaru!rewitalizacji!i!wypracowywanie!koncepcji!

zagospodarowania! podwórek! we! w#asnym! zakresie,! co! pozwoli! na! stworzenie! przestrzeni!

odpowiadaj&cych! na! konkretne! potrzeby! danej! wspólnoty4! Takie! dzia#ania! wp#yn&! równie8! na!

zwi%kszenia! poczucia! wspó#odpowiedzialno/ci,! przynale8no/ci! do! miejsca! zamieszkania! i! dbania!

o!wspóln&!przestrze(!oraz!zintegruj&!spo#eczno/.!s&siedzk&!bez!wzgl%du!na!wiek!czy!status!spo#eczny4!

Dodatkowo!!

Wszelkie!informacje!o!prowadzonych!dzia#aniach!rewitalizacyjnych,!b%d&!przekazywane!mieszka(com!

we!wszelkich!mo8liwych!formach,!zak#adaj&cych!dotarcie!do!wszystkich!mieszka(ców,!bez!wzgl%du!na!

wiek,!status!spo#eczny,!pogl&dy!czy!stopie(!i!rodzaj!niepe#nosprawno/ci4!!

!

12. System!monitorowania!i!oceny!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!

12.1. Monitoring!programu!

Istotnym!elementem!skutecznego!prowadzenia!procesu!rewitalizacji! jest!system!monitorowania!oraz!

ocena!realizacji!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!na! lata!2022-20304!Za!wdra8anie!!

i! monitoring! Gminnego! Programu! Rewitalizacji! odpowiada#! b%dzie! powo#any!w! tym! celu! Zespó#! ds4!

Rewitalizacji.!

W!celu!sprawdzenia!efektywno/ci!prowadzonych!dzia#a(!zak#ada!si%!przeprowadzenie!analizy!stopnia!

realizacji!zak#adanych!celów4!Prowadzenie!monitoringu!pozwala!na!weryfikacj%!i!reakcj%!w!przypadku!
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wyst%powania!negatywnych!zjawisk,!a!tak8e!wprowadzenie!aktualizacji!dokumentu,!o!ile!zajdzie!taka!

potrzeba.!!

Monitoring! b%dzie! odbywa#! si%! przy! pomocy! tabeli! ewaluacyjnej! oraz! formularza,! stanowi&cego!

za#&cznik!2!do!niniejszego!Programu4!Narz%dzia!te,!b%d&!zawiera#y!analiz%!wska5nikow&!obszaru!i!b%d&!

dostarczane!corocznie!do!Departamentu!Polityki!Regionalnej!Urz%du!Marsza#kowskiego!Województwa!

Dolno/l&skiego4!!

Monitoring!Programu!b%dzie!przejawia#!si%!w!czterech!p#aszczyznach:!

1. Monitorowanie! podstawowych! parametrów! Gminnego! Programu! Rewitalizacji! na! etapie!

przyj%cia!Programu!oraz!pó5niejszych!jego!aktualizacji4!

2. Monitorowanie!stopnia!realizacji!celów4!

3. Monitorowanie! skutków! realizacji! Programu! poprzez! analiz%! poziomu! wska5ników!

wykorzystywanych!na!etapie!delimitacji!obszaru!rewitalizacji.!

4. Bie8&cy! monitoring! poziomu! wdra8ania! Programu! �! stopie(! realizacji! poszczególnych!

projektów4!

Raport!monitoringowy!b%dzie!przygotowywany!corocznie!przez!Zespó#!ds4!Rewitalizacji!we!wspó#pracy!

z!Komitetem!Rewitalizacji4!Sprawozdawczo/.!za!dany!rok!zostanie!opracowana!do!31!marca!nast%pnego!

roku!kalendarzowego.!!!

12.2. Ocena!skuteczno/ci!dzia#a(!rewitalizacyjnych!

Sta#e!monitorowanie!procesów!zachodz&cych!w!przestrzeni!obszaru!zdegradowanego!daje!mo8liwo/.!

rozpoznania!kierunków!oraz!bie8&cych!potrzeb!interesariuszy!rewitalizacji4!!

Skuteczno/.!procesu!rewitalizacji!jest!mo8liwa!do!zweryfikowania!dzi%ki!ocenie!realizacji!przedsi%wzi%.!

naprawczych4!Analiza!zachodz&cych!zmian!pozwoli! stwierdzi.,!czy!skutecznie!zosta#o!wyeliminowane!

zjawisko! degradacji! i! jego! negatywne! konsekwencje! oraz! czy! w! wyniku! powadzonego! procesu! nie!

zaistnia#a!konieczno/.!skupienia!si%!na!problemach!wcze/niej!niewyst%puj&cych4!

Gminny!Program!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!na!lata!2022-2030!podlega!ocenie!aktualno/ci!i!stopnia!

realizacji,!dokonywanej!przez!Burmistrza!przy!pomocy!Zespo#u!ds4!Rewitalizacji!co!najmniej!raz!na!3!lata4!

Sporz&dzona! ocena! podlega.! b%dzie! zaopiniowaniu! przez! Komitet! Rewitalizacji! oraz! zostanie!

opublikowana!na!stronie!BIP!Urz%du!Miejskiego!w!"arowie,! zgodnie! z! art4!22!ust4!1!pkt!1,! 2!ustawy!

o!rewitalizacji.!

12.3. System!wprowadzania!modyfikacji!do!programu!

Bie8&ce!monitorowanie!i!ocena!skuteczno/ci!dzia#a(!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!

na!lata!2022-2030!podlega!ocenie!aktualno/ci!i!stopnia!realizacji,!dokonywanej!przez!Burmistrza!przy!

pomocy!Zespo#u!b%dzie!przes#ank&!do!zareagowania,!a!tym!samym!wprowadzenia!zmian!w!Programie!

w!przypadkach!uzasadnionych.!!

W! momencie,! gdy! Burmistrz! Gminy! "arów! wraz! z! Zespo#em! ds4! Rewitalizacji! w!porozumieniu!

z!Komitetem!Rewitalizacji!zidentyfikuj&!konieczno/.!modyfikacji!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!dla!

Gminy!"arów!na!lata!2022-2030,!Burmistrz!wyst%puje!do!Rady!Miejskiej!z!wnioskiem!o!jego!zmian%4!Do!

wniosku!nale8y!za#&czy.!opini%,!8e!Gminny!Program!Rewitalizacji!dla!Gminy!"arów!wymaga!aktualizacji!
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wraz! z!ocen&! aktualno/ci! i! stopnia! realizacji! Gminnego! Programu! Rewitalizacji4! ! Ewentualna! zmiana!

Gminnego!Programu!Rewitalizacji!nast%puje!w!trybie,!w!jakim!zosta#!on!uchwalony4!!

!

13. Okre/lenie!zmian!w!uchwa#ach,!o!których!mowa!w!art.!21!ust.!1!
ustawy!z!dnia!21!czerwca!2001!r.!o!ochronie!praw!lokatorów,!
mieszkaniowym!zasobie!gminy!i!o!zmianie!kodeksu!cywilnego!

Zgodnie!z!art4!21!ust4!1!ustawy!z!dnia!21!czerwca!2001!r4!o!ochronie!praw!lokatorów,!mieszkaniowym!

zasobie! gminy! i! o! zmianie! Kodeksu! cywilnego! implementacja! Gminnego! Programu! Rewitalizacji!

prowadzi!ze!sob&!szereg!zmian!podejmowanych!uchwa#ami!dotycz&cych:!!

14!Wieloletnich!programów!gospodarowania!mieszkaniowym!zasobem!gminy4!

24! Zasad! wynajmowania! lokali! wchodz&cych! w! sk#ad! mieszkaniowego! zasobu! gminy,! w!tym! zasad!!

i! kryteriów! wynajmowania! lokali,! których! najem! jest! zwi&zany! ze! stosunkiem! pracy,! je8eli!

w!mieszkaniowym!zasobie!gminy!wydzielono!lokale!przeznaczone!na!ten!cel.!

Dla!Gminy!"arów!s&!to:!

§ Uchwa#a!nr!XX_I@199@2021!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!2=!stycznia!2021!r.!w!sprawie!zasad!

wynajmowania!lokali!wchodz&cych!w!sk#ad!mieszkaniowego!zasobu!Gminy!"arów4!!

§ Uchwa#a! nr! XXIX@220@201V!Rady!Miejskiej!w!"arowie! z!dnia!2\! listopada!201V! r4!w! sprawie!

okre/lenia!zasad!gospodarowania!nieruchomo/ciami!stanowi&cymi!w#asno/.!Gminy!"arów4!

Jednak! z! uwagi! na! charakter! planowanych! przedsi%wzi%.! nie! przewiduje! si%! zmian! w!powy8szych!

uchwa#ach!w!przypadku!wdro8enia!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!Gminy!"arów!na!lata!2022-2030.!

!

14. Okre/lenie!niezb%dnych!zmian!w!uchwale!dot4!Komitetu!
Rewitalizacji!

Zasady!wyznaczania!sk#adu!oraz!zasady!dzia#ania!Komitetu!Rewitalizacji!uchwali!Rada!Miejska!w!"arowie!

w!terminie!nie!d#u8szym!ni8!3!miesi&ce,! licz&c!od!dnia!uchwalenia!Gminnego!Programu!Rewitalizacji4!

Komitet! Rewitalizacji! stanowi#! b%dzie! forum!wspó#pracy! i! dialogu! interesariuszy! z! organami! Gminy!

w!sprawach!dotycz&cych!przygotowania,!prowadzenia! i!oceny! rewitalizacji!oraz!pe#ni#!b%dzie! funkcj%!

opiniodawczo-doradcz&4!!

Zak#ada! si%,! 8e! w! strukturach! Komitetu! Rewitalizacji! znajd&! si%! m4in4! przedstawiciele! mieszka(ców!

obszaru! rewitalizacji,! organizacji! pozarz&dowych,! instytucji! publicznych,! w!tym! instytucji! kultury!!

i!o/wiaty!czy!przedsi%biorców!dzia#aj&cych!w!obszarze!rewitalizacji.!!

Przewiduje!si%!ewentualn&!mo8liwo/.!dokonania!zmian!w!Uchwale!reguluj&cej!zasady!wyboru!cz#onków!

Komitetu! Rewitalizacji! w! celu! w#&czenia! przedstawicieli! terenu! obj%tego! rewitalizacj&4! Liczebno/.!

Komitetu! Rewitalizacji! mo8e! zosta.! przedyskutowana! w!przypadku! podj%cia! zmian! w! powy8szej!

Uchwale!w!drodze!konsultacji!spo#ecznych4!

!
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15. Specjalna!Strefa!Rewitalizacji!

Zgodnie! z! art4! 26! ust4! 1! ustawy! z! dnia! 9! pa5dziernika! 2016! r4! o! rewitalizacji! istnieje! mo8liwo/.!

ustanowienia! Specjalnej! Strefy! Rewitalizacji! w! celu! zapewnienia! sprawnej! realizacji! przedsi%wzi%.!

rewitalizacyjnych4!Takie!rozwi&zanie!mo8na!wprowadzi.!na!wniosek!wójta,!burmistrza!lub!prezydenta!

miasta!za!pomoc&!odr%bnej!uchwa#y!przyjmowanej!przez!rad%!gminy4!Uchwa#a!ta!stanowi!akt!prawa!

miejscowego4!Specjalna!Strefa!Rewitalizacji!mo8e!zosta.!wyznaczona!w!granicach!obszaru!rewitalizacji,!

na!okres!nie!d#u8szy!ni8!10!lat,!bez!mo8liwo/ci!przed#u8enia4!!

Ze!wzgl%du!na!specyfik%!przedsi%wzi%.!rewitalizacyjnych!oraz!plany!inwestycyjne!gminy,!nie!przewiduje!

si%!ustanawiania!Specjalnej!Strefy!Rewitalizacji!na!terenie!centrum!"arowa4!!

!

16. Realizacja!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!w!zakresie!

planowania!i!zagospodarowania!przestrzennego!

16.1. Wskazanie! zakresu! zmian! w! studium! uwarunkowa(! i!kierunków!

zagospodarowania!przestrzennego!gminy!

Obszar! rewitalizacji,! jak! i! ca#ej! Gminy! "arów! obj%ty! jest! Studium! uwarunkowa(! i!kierunków!

zagospodarowania!przestrzennego!Gminy!"arów,!przyj%tego!uchwa#&!nr!XXI_@1=3@2020!Rady!Miejskiej!

w! "arowie! z! dnia! 19! listopada! 2020! r4! Na! podstawie! analizy! dokumentu! stwierdzono,! i8! zajdzie!

konieczno/.! wprowadzenia! nieznacznych! zmian! w! Studium! uwarunkowa(! i! kierunków!

zagospodarowania!przestrzennego!wynikaj&cych!z! realizacji!Gminnego!Programu!Rewitalizacji!Gminy!

"arów!na!lata!2022-2030:!

- skwer!przy!ul4!Dworcowej!;dz4!ew4!nr!102@2,!obr%b!"arów<!obecnie!oznaczony!jest!symbolem!

U!�! teren! us#ug! komercyjnych>! realizacja! projektu! zintegrowanego! nr! 2,! modu#! II,! etap! 14!

wymaga!zmiany!przeznaczenia!ww4!terenu!na!tereny!zieleni!urz&dzonej!;symbol!ZP<4!

16.2. Wskazanie! miejscowych! planów! zagospodarowania! przestrzennego!

koniecznych!do!uchwalenia!albo!zmiany!

W! granicach! obszaru! rewitalizacji! obowi&zuj&! nast%puj&ce! miejscowe! plany! zagospodarowania!

przestrzennego:!

· Uchwa#a!nr!XXX_II@219@2001!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!15!listopada!2001!r.!w!sprawie:!

planu!zagospodarowania!przestrzennego!terenu!obejmuj&cego!cz%/.!Miasta!"arowa!oraz!cz%/ci!

wsi!Mrowiny!i!$a8any!w!gminie!"arów,!

· Uchwa#a! nr! XX_@166@200\! Rady! Miejskiej! w! "arowie! z! dnia! 1! lipca! 200\! r4! w! sprawie:!

miejscowego!planu!zagospodarowania!przestrzennego!miasta!"arowa,!

· Uchwa#a!nr!XLIII@2V6@2006!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!10! listopada!2006! r4!w!sprawie:!

miejscowego!planu!zagospodarowania!przestrzennego!dla!obszaru!po#o8onego!w!obr%bie!wsi!

Mrowiny,!gmina!"arów,!
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· Uchwa#a!nr!L_I@3\3@200V!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!27!pa5dziernika!200V!roku!w!sprawie:!

miejscowego! planu! zagospodarowania! przestrzennego! dla! terenów! po#o8onych! w! obszarze!

miasta!"arowa,!

· Uchwa#a!nr!XX_II@1\\@200=!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!30!czerwca!2008!roku!w!sprawie:!

miejscowego! planu! zagospodarowania! przestrzennego! obszaru! zabudowy! mieszkaniowo! -!

us#ugowej!po#o8onego!przy!ulicy!Zamkowej!w!"arowie,!

· Uchwa#a!nr!XLIX@237@2009!Rada!Miejska!w!"arowie!z!dnia!27!pa5dziernika!2009!r4!w!sprawie!

uchwalenia! zmiany! miejscowego! planu! zagospodarowania! przestrzennego! dla! obszarów!

po#o8onych!w!obr%bie!miasta!"arowa,!

· Uchwa#a! nr! XXI@167@2012! Rady! Miejskiej! w! "arowie! z! dnia! 29! marca! 2012! r4! ws4! zmiany!

miejscowego! planu! zagospodarowania! przestrzennego! miasta! "arowa,! zatwierdzonego!

uchwa#&!nr!XX_@166@200\!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!1!lipca!2004!r.!

· Uchwa#a!nr!LIII@\1V@201\!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!2\!pa5dziernika!201\!r4!w!sprawie!

miejscowego!planu!zagospodarowania!przestrzennego!obszaru!po#o8onego!w!obr%bie!miasta!

"arów,!

· Uchwa#a!nr!_III@76@2016!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!2=!maja!2016!r4!w!sprawie!uchwalenia!

miejscowego! planu! zagospodarowania! przestrzennego! dla! obszarów! po#o8onych! w!obr%bie!

miasta!"arów,!

· Uchwa#a! nr! X@91@2016! Rady! Miejskiej! w! "arowie! z! dnia! 26! czerwca! 2016! r4! w! sprawie:!

uchwalenia! zmiany! miejscowego! planu! zagospodarowania! przestrzennego! dla! obszarów!

po#o8onych!w!obr%bie!miasta!"arowa!i!wsi!$a8any,!

· Uchwa#a! nr! XI@93@2016! Rady!Miejskiej! w! "arowie! z! dnia! 2! lipca! 2016! r4! w! sprawie:! zmiany!

miejscowego!planu!zagospodarowania!przestrzennego!obszaru!po#o8onego!w!obr%bie!miasta!

"arów,!

· Uchwa#a!nr!X_I@13\@2016!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!22!grudnia!2016!r4!w!sprawie:!zmiany!

uchwa#y!nr!LIII@\1V@201\!Rady!Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!2\!pa5dziernika!2014!r.,!w!sprawie!

uchwalenia! miejscowego! planu! zagospodarowania! przestrzennego! dla! obszaru! po#o8onego!

w!obr%bie!miasta!"arów,!gmina!"arów,!

· Uchwa#a! nr! XX_I@207@201V!Rady!Miejskiej!w!"arowie! z! dnia! 16!wrze/nia! 201V! r4!w! sprawie!

zmiany!miejscowego!planu!zagospodarowania!przestrzennego!obszaru!po#o8onego!w!obr%bie!

miasta!"arów,!w!rejonie!ulic!Armii!Krajowej!i!Sportowej,!

· Uchwa#a!nr!XXX_@2=2@2021!Rady!Miejskiej!w!"arowie! z!dnia!26! listopada!2021! r4!w!sprawie!

uchwalenia!miejscowego!planu!zagospodarowania!przestrzennego!dla!dzia#ki!nr!123! i!nr!1=,!

obr%b!"arów4!!

!!

Zmiany! przeznaczenia! terenów! w! planach! miejscowych! wynikn&! równie8! z! realizacji! projektu!

zintegrowanego!nr!2.!Skwer!znajduj&cy!si%!przy!ul4!Armii!Krajowej!;dz4!ew4!nr!97@\,!obr%b!"arów<!obj%ty!

jest!miejscowym!planem!zagospodarowania!przestrzennego!przyj%tym!uchwa#&!nr!XLIX@237@2009!Rady!

Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!27!pa5dziernika!2009!r4!Zgodnie!z!rysunkiem!planu,!ww4!teren!oznaczony!jest!

symbolem! A.8.MW/U! -! Zabudowa! mieszkaniowo-us#ugowa4! Realizacja! przedsi%wzi%cia! zawartego!

w!module!III,!etap!14!w!ramach!projektu!zintegrowanego!nr!2!b%dzie!wymaga#a!zmiany!przeznaczenia!

ww4!terenu!na!ziele(!urz&dzon&4!!
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Analogiczna!sytuacja!dotyczy!skweru!przy!ul4!Dworcowej!;dz4!ew4!102@2,!obr%b!"arów<,!który!obj%ty!jest!

miejscowym! planem! zagospodarowania! przestrzennego! przyj%tym! uchwa#&! nr! XX_@166@200\! Rady!

Miejskiej!w!"arowie!z!dnia!1!lipca!200\!r4!Zgodnie!z!rysunkiem!planu,!teren!ten!oznaczony!jest!symbolem!

2KD-L1@24! Realizacja!modu#u! III,! etap! 14! w! ramach! projektu! zintegrowanego! nr! 2! b%dzie! wymaga#a!

wydzielenia!cz%/ci!skweru!i!zmiany!przeznaczenia!na!ziele(!urz&dzon&4!

Z!kolei!teren!zlokalizowany!przy!ul4!Zamkowej!;dz4!ew4!69,!obr%b!"arów<!obj%ty!jest!planem!miejscowym!

planem! zagospodarowania! przestrzennego! przyj%tym! uchwa#&! nr! XLIX@237@2009! Rady! Miejskiej!

w!"arowie!z!dnia!27!pa5dziernika!20094!Zgodnie!z!rysunkiem!planu,!teren!ten!oznaczony!jest!symbolem!

A.3.MW! -! zabudowa! mieszkaniowa! wielorodzinna4! Realizacja! modu#u! III! w! ramach! projektu!

zintegrowanego!nr!\!b%dzie!wymaga#a!zmiany!przeznaczenia!tej!cz%/ci!terenu!na!ziele(!urz&dzon&4!!

! !
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Załącznik 2: Tabela ewaluacyjna
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Odpowiadający 
cel

Kierunki 

działań
Jednostka odpowiedzialna

Planowany 

termin 

wykonania

Faktyczny 

termin 

wykonania

Realizacja 

(TAK / 

NIE)

Wskaźniki monitorujące

Wartość 
bazowa 

(2020)

Zakładany 
trend Ýß

Wartość 
docelowa 

(2030)

Zapewnienie 

wysokiej jakości 
usług publicznych 
na rzecz 

aktywizacji 

społeczności 
lokalnej

i rozwoju 

przedsiębiorczości

Cel 1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Gmina Żarów

Partnerzy:

Stowarzyszenie Kupców, 
Rzemieślników i Producentów Miasta i 
Gminy Żarów 
"Raz Dwa Trzy" Spółdzielnia Socjalna
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem 
Granitu”
Żarowskie Stowarzyszenie "Edukacja"
Urząd Pracy
Prywatni przedsiębiorcy

Moduł I: 
2024-2026

Moduł II: 
2027-2029

Moduł III: 
2027-2029

Liczba osób 
bezrobotnych na 100 

mieszkańców
2,32 1,77

Liczba osób 
bezrobotnych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku 
produkcyjnym

4,11 2,92

Udział osób długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej 
liczbie bezrobotnych

2,0% 1,6%

Cel 2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Odsetek osób 
korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu 
bezrobocia w ogólnej 
liczbie mieszkańców

0,22% 0,19%

Liczba obiektów 
przestrzeni publicznej w 

złym stanie technicznym 

na 100 mieszkańców

0,11 0,00

Cel 3.
3.1

3.4.

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 2020 

roku na 100 

mieszkańców 

5,87 6,95

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 2020 

roku na 100 osób w 
wieku produkcyjnym

10,41 12,32

Zielona 

infrastruktura ku 

integracji 

społeczności 
lokalnej -

przywrócenie 
funkcji 

rekreacyjno-

Cel 1.
1.1.

1.2.

Gmina Żarów

Partnerzy:

Fundacja Inicjatywa B

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Żarowie Sp. z o.o.
Stowarzyszenie „Zielony Żarów”
Podmioty prywatne

Moduł I: 
2024-2026

Moduł II: 
2027-2029

Moduł III: 
2027-2029

Liczba obiektów 
infrastruktury sportowej 

na 100 mieszkańców 
0,08 0,39

Cel 2. 2.5.

Liczba 

ogólnodostępnych 
placów zabaw (bez 
szkolnych) na 100 

mieszkańców

0,15 0,38
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PRZEDSIĘWZIĘCIA
Odpowiadający 

cel

Kierunki 

działań
Jednostka odpowiedzialna

Planowany 

termin 

wykonania

Faktyczny 

termin 

wykonania

Realizacja 

(TAK / 

NIE)

Wskaźniki monitorujące

Wartość 
bazowa 

(2020)

Zakładany 
trend Ýß

Wartość 
docelowa 

(2030)

wypoczynkowych 

zielonym 

przestrzeniom w 

centrum miasta
Cel 3.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Spółki odpowiedzialne za gospodarkę 
odpadami na terenie gminy Liczba obiektów 

przestrzeni publicznej w 

złym stanie technicznym 
na 100 mieszkańców

0,11 0,00

Podniesienie 

estetyki tkanki 

miejskiej na rzecz 

wykreowania 

wizualnej 

tożsamości 
lokalnej

Cel 1.

1.1.

1.2.

1.4.

Gmina Żarów

Partnerzy:

Wspólnoty Mieszkaniowe 
(ul. 1 maja, Armii Krajowej, Cicha,

Dworcowa, Hutnicza,

Kopernika, Krasińskiego, Mickiewicza,

Ogrodowa, Plac Wolności, Puszkina,

Sikorskiego, Sportowa, Wojska 

Polskiego, Zamkowa)

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z 
o.o.

Moduł I: 
2024-2026

Moduł II: 
2024-2026

Moduł III: 
2027-2029

Liczba obiektów 
przestrzeni publicznej w 

złym stanie technicznym 
na 100 mieszkańców

0,11 0,00

Liczba budynków 
mieszkalnych pokrytych 

płytami 
azbestowocementowymi 

na 100 mieszkańców

0,02 0,00

Cel 2. 2.5.

Powierzchnia materiałów 
zawierających azbest na 
100 mieszkańców

264,75 0,00

Odsetek osób 
korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu 
ubóstwa w ogólnej 
liczbie mieszkańców 

0,27% 0,04%

Udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie ludności
17,8% 19,1%

Cel 3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie 
mieszkańców

25,8% 20,3%

Integracja 

poprzez sport -

rozwój 
infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej na 

rzecz aktywizacji 

mieszkańców

Cel 1.
1.1.

1.2.

Gmina Żarów

Partnerzy:

Klub Sportowy ,,ZJEDNOCZENI” Żarów
Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej ,,CHEMIK''

Gminny Ludowy Klub Sportowy 

,,GONIEC'' w Żarowie
Klub Sportowy SILESIA

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

,,PIAST 2008”
Gminne Centrum Kultury i Sportu w 

Żarowie
Dolnośląski Związek Łuczniczy

Moduł I:
2024-2026

Moduł II:
2027-2029

Moduł III:
2024-2026

Moduł IV:
2024-2026

Liczba obiektów 
przestrzeni publicznej w 

złym stanie technicznym 
na 100 mieszkańców

0,11 0,00

Cel 2. 2.5.

Liczba obiektów 
infrastruktury sportowej 

na 100 mieszkańców 
0,08 0,39

Cel 3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Liczba 

ogólnodostępnych 
placów zabaw (bez 
szkolnych) na 100 

mieszkańców

0,15 0,38
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PRZEDSIĘWZIĘCIA
Odpowiadający 

cel

Kierunki 

działań
Jednostka odpowiedzialna

Planowany 

termin 

wykonania

Faktyczny 

termin 

wykonania

Realizacja 

(TAK / 

NIE)

Wskaźniki monitorujące

Wartość 
bazowa 

(2020)

Zakładany 
trend Ýß

Wartość 
docelowa 

(2030)

Wzbogacenie i 

podniesienie 

jakości oferty 
kulturalnej na 

rzecz 

zapewnienia 

wysokiej jakości 
usług 
centrotwórczych

Cel 1.

1.1.

1.2.

1.4.

Gmina Żarów

Partnerzy:

Gminne Centrum Kultury i Sportu

Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacje pozarządowe
Fundacja Inicjatywa B

Moduł I:
2024-2026

Moduł II:
2027-2029

Moduł III:
2024-2026

Liczba obiektów 
przestrzeni publicznej w 

złym stanie technicznym 
na 100 mieszkańców

0,11 0,00

Liczba fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji 
społecznych na 100 
mieszkańców

0,24 0,27

Udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie ludności
17,8% 19,1%

Cel 2.
2.3.

2.5.

Udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie 
mieszkańców

25,8% 20,3%

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 2020 

roku na 100 

mieszkańców 

5,87 6,95

Cel 3.
3.1.

3.4.

3.5.

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 2020 

roku na 100 osób w 
wieku produkcyjnym

10,41 12,32
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Narzędzie służące do monitoringu realizacji poszczególnych przedsięwzięć realizowanych 

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić nazwę przedsięwzięcia 

Data realizacji Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. 

Miejsce realizacji Podaj miejsce realizacji projektu na obszarze rewitalizacji. 

Jednostka odpowiedzialna Wskaż jednostki odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia. 

Partnerzy Wskaż partnerów przedsięwzięcia lub wpisz nie dotyczy. 

Opis projektu 

Opisz zrealizowany projekt oraz zakres zrealizowanych zadań, 
podaj cel przedsięwzięcia, wskaż jakie problemy rozwiązuje, 
określ udział interesariuszy rewitalizacji w tworzeniu i realizacji 
przedsięwzięcia. 

Rezultaty projektu 

Podaj efekty zrealizowanego projektu oraz ich wpływ na 
negatywne zjawiska w szczególności w sferze społecznej, oraz w 
sferach: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-

przestrzennej, technicznej. 

Nazwa wskaźnika 
odpowiadająca 
realizacji projektu 

i jego wartość 

Wskaźnik 
produktu 

Podaj nazwę i wartość wskaźnika produktu realizacji celów i 
przedsięwzięć. 

Wskaźnik 
rezultatu 

Podaj nazwę i wartość wskaźnika rezultatu realizacji celów i 
przedsięwzięć. 

Wartość projektu Wskaż całkowitą wartość projektu 

Dofinansowanie UE Określ wartość dofinansowania ze środków unijnych 

Program wsparcia 
Wskaż fundusz, program wsparcia i działanie, w ramach 
którego został zrealizowanych projekt  
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŻARÓW 
NA LATA 2022-2030 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania uwag, propozycji i opinii do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030 za pośrednictwem niniejszego
formularza. Przekazane propozycje, opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji
dokumentu. Formularz należy wypełnić formułując odpowiedzi zgodnie z instrukcją znajdującą się przed każdym polem formularza. Uwagi można zgłaszać w terminie od
dnia 22 marca 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023 r. 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)1. Odpowiedź "TAK" umożliwi zgłoszenie propozycji, uwag i opinii, natomiast odpowiedź "NIE" zakończy 
wypełnianie Formularza.

 TAK

 NIE

2. Informacje o zgłaszającym.
Należy podać pełną nazwę podmiotu zgłaszającego propozycje, opinie i uwagi oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej. W przypadku osób fizycznych zgłaszających uwagi, 
propozycje i opinie w polu "Nazwa podmiotu" proszę wpisać - nie dotyczy.

1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO
informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Żarowie jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w procesie opracowywania dokumentu, pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030”. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez okres 10 lat.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres
administratora lub na adres Inspektora Ochrony Danych:  bezp.info@gmail.com

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 15 marca 2023 r.
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Nazwa podmiotu*

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Adres e-mail do korespondencji

*jeśli dotyczy 

3. Propozycje, uwagi i opinie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030 
Prosimy o wskazanie w jednym wierszu maksymalnie jednej propozycji lub uwagi lub opinii.                                                                                                    

Lp
.

Część dokumentu, do
którego odnosi się

uwaga
(strona/rozdział)

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie

1

2

3

4
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5
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UZASADNIENIE 

Zasady oraz tryb przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji określone zostały w Ustawie o 

rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.). Zgodnie z art. 17  ust. 2 pkt 3 

przeprowadza się konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji.  

Mając na uwadze powyższe konsultacje społeczne są zatem niezbędnym etapem procedury 

formalnej. Sposób przeprowadzenia konsultacji oraz czas trwania odpowiadają wymogom określonym w art. 

6 ust 3 ww. ustawy. 
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