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1. Wprowadzenie 

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 jest wyrazem aspiracji 

rozwojowych społeczności gminy Zawadzkie. Dokument umożliwia prowadzenie kompleksowych 

działań rewitalizacyjnych na terenie gminy. GPR został opracowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 

dnia  9 października 2015 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 

Zgodnie z zapisami ustawy, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru 

zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.  

GPR jest narzędziem służącym do tworzenia warunków i koordynowania procesu rewitalizacji, który to 

proces stanowi zadanie własne gminy.  

Gmina Zawadzkie przystępując do opracowania GPR, zgodnie z przepisami ustawy, zobowiązana była do 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Obszar został wskazany 

jako obszar zdegradowany (będąc jednocześnie obszarem rewitalizacji) z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, wysokiej liczby klientów pomocy 

społecznej, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz 

współwystępowania negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych.  
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2. Podstawa prawna 

Niniejszy program został sporządzony zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485), 

uwzględniając wszystkie niezbędne elementy zarówno w sensie merytorycznym (zawartość 

poszczególnych rozdziałów) jak i organizacyjnym obejmującym proces partycypacji społecznej. 

Pierwszym krokiem, prowadzącym do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji było 

przeprowadzanie diagnozy delimitacyjnej, która doprowadziła do wyłonienia z obszaru gminy Zawadzkie 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Potwierdzeniem wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, który jednocześnie stanowi obszar rewitalizacji jest  uchwała Nr XLV/300/22 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji dla gminy Zawadzkie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2022.2349). Kolejnym krokiem było 

podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy 

Zawadzkie na lata 2023-2030. (Uchwała Nr XLVI/305/22 w sprawie przystąpienia do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030). Następnie przeprowadzono 

otwarty nabór projektów rewitalizacyjnych (19.10.2022-9.11.2022). Interesariusze mogli składać swoje 

propozycje zarówno za pośrednictwem formularza elektronicznego (https://zawadzkie.pl/3774/nabor-

propozycji-przedsiewziec-rewitalizacyjnych.html), w formie papierowej w Urzędzie miejskim  

w Zawadzkiem oraz ustnie na spotkaniu konsultacyjnym. W wyniku przeprowadzonego naboru 

zgromadzono łącznie 8 propozycji projektowych, z czego jeden został zgłoszony przez organizację 

społeczną.  

3. Powiązania GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 został sprawdzony pod kątem 

zgodności  i spójności z kluczowymi dokumentami planistycznymi i operacyjnymi (krajowymi, 

wojewódzkimi, powiatowymi i lokalnymi). Proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny  

i wpływa na rozwój na poziomie gminy, jednak pośrednio może przyczynić się do realizacji celów 

i założeń programów na poziomie regionu i kraju. 

  

https://zawadzkie.pl/3774/nabor-propozycji-przedsiewziec-rewitalizacyjnych.html
https://zawadzkie.pl/3774/nabor-propozycji-przedsiewziec-rewitalizacyjnych.html


Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie  
 

 

 
7 

3.1 Spójność dokumentu w skali makro 

Niniejszy dokument jest spójny z założeniami, priorytetami oraz celami przedstawionymi w poniżej 

zestawionych dokumentach. 
 

Komplementarność z dokumentami na poziomie krajowym 

Strategia Europa 2020 

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:  

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

Dokument ten, określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 
długookresowej, przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Jego założeniem jest 
przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. 
Cele i zadania:  

1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki: 

 Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu 
oszczędności oraz podaży pracy i innowacji 

 Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym 

 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 
konkurencyjności nauki 

 Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki 

 Stworzenie Polski Cyfrowej 

 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state” 

 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska 
2. Równoważenia potencjałów rozwojowych regionów: 

 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych 

 Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach 

 Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i 
przyjaznego użytkownikom systemu transportowego 

3. Efektywność i sprawność państwa: 

 Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej 

 Wzrost społecznego kapitału rozwoju 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

Cele i zadania: 
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 

poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjającej spójności 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 
terytoriów 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie krajowym 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 
obronne państwa 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. 
Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1057). Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju 
kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r.  
Cele i zadania:  
1. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną: 

 Wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji 

 Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych 

 Przemiany strukturalne sektora 

 Nowe formy działania i współpracy 

 Nowoczesne instrumenty wsparcia 

 Trwałe zwiększanie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy większym 
wykorzystaniu środków krajowych 

 Zwiększanie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 

 Zwiększanie towarów zaawansowanych technologicznie 
2. Rozwój społeczne wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

 Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne 

 Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne poszczególnych 
terytoriów 

 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje gospodarcze i nowe 
nisze rynkowe 

 Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie na wszystkich 
szczeblach zarządzania 

3. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

 Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb 
obywateli 

 Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne- dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorstw 

 Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego 

 Cyfrowe państwo usługowe 

 Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne 

 Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe efekty 
rozwojowe 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej  

Cel szczegółowy 1: Niskoemisyjne wytwarzanie energii 
Cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami 
Cel szczegółowy 3: Rozwój zrównoważonej produkcji -obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo 
Cel szczegółowy 4: Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności, obejmująca sektor transportu  
i handlu 
Cel szczegółowy 5: Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji 

 

Przedstawione zestawienie wskazuje na powiązanie pomiędzy założeniami strategicznymi Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030, a krajowymi i wojewódzkimi 

dokumentami strategicznymi. W przytoczonych dokumentach odnaleźć można priorytety i cele 

strategiczne związane z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym przede 
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wszystkim redukcję zjawiska niskiej emisji, co uzyskało swoje odzwierciedlenie w celu GPR  

3 (Poszanowanie środowiska. Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i ochrony środowiska 

naturalnego). Podobnie w przypadku procesu włączenia osób w trudnej sytuacji życiowej – zapisy 

wspierające znajdujemy przede wszystkim w Długookresowej Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, 

Trzecia fala nowoczesności, podkreślające konieczność włączenia i integracji społecznej – odpowiednie 

zapisy w GPR umieszczono w obrębie celu 1 (Włącznie społeczne - integracja. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu. Utworzenie oferty i miejsc sprzyjających aktywności lokalnej). Cel 

strategiczny 3 GPR (Przestrzeń. Przywrócenie funkcji infrastruktury usług publicznych. Stworzenie 

warunków do spędzania czasu wolnego i samodoskonalenia.) koresponduje z obszarami strategicznej 

interwencji zawartymi w szczególności w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. 

3.2 Spójność dokumentu na poziomie regionalnym 

Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego – Strategia Opolskie 2030  

Cel strategiczny 1: Człowiek i relacje – Mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę 

 Cele operacyjne: 
o Trwałe więzi społeczne 
o Wykwalifikowani mieszkańcy 
o Rozwinięte i dostępne usługi 
o Bezpieczny region 

Cel strategiczny 2: Środowisko i rozwój – Środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające rozwojowi 

 Cele operacyjne: 
o Opolskie zeroemisyjne 
o Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe  
o Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka zasobami 

Cel strategiczny 3: Silna gospodarka – Gospodarka inteligenta wzmacniająca konkurencyjność regionu 

 Cele operacyjne: 
o Ceniona marka regionu 
o Silne branże 
o Gospodarka otwarta na współpracę 
o Region dostępny komunikacyjnie 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025 

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych oraz osób w 
podeszłym wieku 

 Kierunki działania: 
o Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu 
o Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb oraz praw osób 

niepełnosprawnych, długotrwale chorych oraz osób starszych 
o Dostęp do poradnictwa socjalnego, psychologicznego oraz terapii rodzinnej dla osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych 
o Integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, 

długotrwale chorych i w celu poprawy jakości ich życia 
o Wsparcie rodzin opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością 

Cel strategiczny 2: Efektywna polityka rynku pracy 

 Kierunki działania: 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym 

o Realizacja aktywnych form wsparcia na rzecz osób bezrobotnych zamieszkałych na obszarze 
powiatu, w tym osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

o Rozwijanie współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy oraz instytucjami pomocy 
społecznej, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami 

Cel strategiczny 3: Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 
tym w szczególności osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 Kierunki działań: 
o Działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób zagrożonych 

przemocą w rodzinie 
Cel strategiczny 4: Budowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz organizowanie wsparcia dla osób 
usamodzielnianych. 

 Kierunek działania: 
o Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych 
o Usprawnienie systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w 

rodzinie biologicznej 
o Pomoc w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem osób opuszczających 

formy pieczy zastępczej 
Cel strategiczny 5: Podnoszenie jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy  

 Kierunek działań 
o Remont pomieszczeń oraz utworzenie nowych jednostek 

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 

Cel Polityki 1 – Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej  
i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej. 
 
Cel Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu 
i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności 
miejskiej. 
 
Cel Polityki 3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności: 
 
Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i 
wdrażająca Europejski filar praw socjalnych (EFRR). 
 
Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i 
wdrażająca Europejski filar praw socjalnych (EFS). 
 
Cel Polityki 5 – Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych. 
 

 

Wszystkie cele strategiczne zaproponowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie 

na lata 2023-2030 są zgodne i nawiązują wprost do przedstawionych wyżej regionalnych dokumentów 

strategicznych. Działania proekologiczne, infrastrukturalne, społeczne i gospodarcze wpisują się w logikę 

interwencji  zaplanowaną na szczeblu wojewódzkim. 
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3.2 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy 

Komplementarność z dokumentami na lokalnym 

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

Cel Strategiczny 1. Podjęcie kompleksowych działań na rzecz ożywienia gospodarczego Gminy Zawadzkie 
Kierunki działań: 
1. Skumulowanie działań na rzecz przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych 
2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwijania przedsiębiorczości i stymulowania rynku pracy  
3. Efektywne wykorzystanie potencjałów turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Małej Panwi 
4. Prowadzenie zintegrowanego marketingu gospodarczego i turystycznego 
Cel Strategiczny 2. Zrównoważony rozwój środowiska 
Kierunki działań:  
5. Rehabilitacja i rewitalizacji przestrzeni publicznej Gminy Zawadzkie  
6. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej i aktywne planowanie przestrzenne 
7. Poprawa funkcjonowania ekosystemu środowiska naturalnego i zwiększenie samowystarczalności 
energetycznej 
8. Poprawianie standardu infrastruktury sieciowej i kubaturowej Gminy Zawadzkie 
Cel Strategiczny 3. Profesjonalizacja i podnoszenie jakości usług kierowanych do mieszkańców gminy 
Kierunki działań: 
9. Wysoka jakość kształcenia i opieki w placówkach oświatowych  
10. Atrakcyjna oferta instytucji kultury 
11. Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Zawadzkie 
12. Stymulowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców 
13. Wypracowanie założeń polityki mieszkaniowej Gminy Zawadzkie 
14. Gmina Zawadzkie przyjazna dla osób starszych 
15. Prowadzenie polityki prorodzinnej i prozdrowotnej 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Zawadzkie na lata 2021 – 2024 

Priorytety: 
1 – Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego i eksponowanie jego wartości 
Kierunki działań: 

 Zahamowanie procesu de-gradacji zabytków i działania na rzecz poprawy ich stanu zachowania 

 Integracja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego 

 Ochrona dziedzictwa archeologicznego 

 Podejmowanie działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z zabytkami 
2 – Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz promocja i edukacja służąca zachowaniu 
tożsamości 

 Ochrona nad zabytkami gminy Zawadzkie ma zmierzać do: 

 Konsekwentnego realizowania kompetencji samorządu w obszarze lokalnego dziedzictwa 
kulturowego poprzez wdrożenie programu opieki. 

 Weryfikacji zasobów dziedzictwa kulturowego między innymi poprzez opracowanie gminnej 
ewidencji zabytków uwzględniającej zabytki nieruchome i archeologiczne. 

 Dbałości o krajobraz kulturowy gminy, zachowanie charakterystycznych elementów zabytkowych  
i przyrodniczych, także poprzez wdrażanie ustawowych form ochrony. 

 Rewitalizacji obszarów zdegradowanych i zaniedbanych. 

 Wspierania aktywności lokalnej mającej na celu zachowanie dziedzictwa. 

 Wspierania działań na rzecz projektów edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy  

 i świadomości mieszkańców o zasobach kulturowych gminy oraz stosowania dobrych praktyk podczas 
remontowania obiektów zabytkowych. 

 Wzbogacania oferty turystycznej gminy m.in. poprzez działania na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

 Specjalistycznego rozpoznani badawczego poszczególnych obiektów i obszarów zabytkowych. 

 Popularyzacji wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym. 

 Edukacji o regionalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym gminy. 

 Promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego służąca kreacji produktów turystyki kulturowej 
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Komplementarność z dokumentami na lokalnym 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

Cel 1. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 
Kierunki działań: 

 Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. Monitoring realizacji programów ochrony powietrza 

 Poprawa jakości powietrza w Gminie Zawadzkie (w tym realizacja zadań wskazanych  
w programach ochrony powietrza (POP)) 

 Realizacja zadań obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Ograniczanie emisji komunikacyjnej 

 Rozwój energetyki odnawialnej 

 Działania inwestycyjne w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych 
Cel: 2. Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy 
Kierunki działań: 

 Realizacja działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

 Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem 

 Realizacja działań zapobiegających powstaniu sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania 
akustycznego 

Cel: 3. Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 
Kierunki działań: 

 Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM 

 Działania w zakresie kontroli i planowania przestrzennego 
Cel: 4. Niepogarszanie stanu wód 
Kierunki działań: 

 Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych 

 Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 Poprawa jakości wód 
Cel: 5. Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 
Cel: 6. Regulacja cieków 
Kierunek działania: 

 Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 
Cel: 7. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 
Kierunki działań: 

 Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 

 Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do 
potrzeb ochrony kopalin, również w obrębie złóż nieeksploatowanych 

 Rozpoznawanie zasobów i budowy geologicznej oraz zabezpieczanie złóż zasobów geologicznych 

 Monitoring i rekultywacja 
Cel: 8. Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i 
intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego 
Kierunki działań: 

 Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań proekologicznych oraz 
zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb 

 Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody 

 Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 
Cel: 9. Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi (zwłaszcza 
zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej powierzchni ziemi) 
Kierunek działania: 

 Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i remediacja zanieczyszczonych terenów 
poprzemysłowych 

Cel:  10. Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania 
odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling 
Kierunek działania:  

 Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
a) rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
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Komplementarność z dokumentami na lokalnym 

b) budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), 
termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, 

c) udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wdrożenie 
Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) maks. do 30 czerwca 2022 r. 

 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
Cel:  11. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 
Kierunki działań 

 Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach sieci Natura 2000 i 
innych form ochrony przyrody 

 Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo 
Cel: 12. Tereny zieleni 
Kierunek działań: 

 Utrzymanie terenów zieleni 
Cel:  13. Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 
Kierunek działań: 

 Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku 
Cel: 14. Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 
Kierunek działania:  

 Zwiększanie lesistości gminy 

 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów 

 Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych 
Cel: 15. Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 
Kierunki działań: 

 Nadzór nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

 Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych 

 Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii 
Cel:  16: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa. 
Kierunek interwencji:  

 Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych  
i tzw. „nowych mediów”, aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju 

 Zapewnienie szerokiego udziału społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na 
środowisko 

 Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (uchwała  
Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 października 2014) 

Tekst studium określa podstawowe możliwości i pożądane kierunki rozwoju przestrzennego gminy Zawadzkie. 
Zgodnie z zapisami w celu zapewnienia mieszkańcom gminy możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i 
mając jednocześnie na względzie ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych gminy, wprowadza się: 
1) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, przy założeniu racjonalnego ich wykorzystania dla 
potrzeb lokalnych i ponadlokalnych wraz z uwzględnieniem ich powiązania  
z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego,  
2) zasady rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu powiązań ponadlokalnych, a 
służących wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu,  
3) zasady kształtowania i poprawy ładu przestrzennego (harmonizacja struktur przestrzennych, ich powiązanie 
z cechami i walorami środowiska oraz koordynacja rozwoju zagospodarowania), 
4) zasady harmonijnego rozwoju obszarów urbanizacji z uwzględnieniem systemu przyrodniczego gminy oraz 
koordynacja rozwoju zagospodarowania. 
Autorzy studium podzielili gminę Zawadzkie na 3 strefy wskazując tym samym podstawowe kierunki rozwoju: 
1) strefa rozwoju zabudowy, 
2) strefa ekologiczna, 
3) strefa rolnicza. 
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Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 
2023-2030 

Zgodność z celami GPR dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

Cel 1 

Podjęcie 
kompleksowych 
działań na rzecz 

ożywienia 
gospodarczego 

Gminy Zawadzkie 

Cel strategiczny 
rewitalizacji 2. 

Rozwój przedsiębiorczości. Podnoszenie 
jakości życia poprzez aktywizację 

zawodową. 

Cel 2 

Zrównoważony 
rozwój środowiska 

naturalnego 
i przestrzeni 
publicznej 

Cel strategiczny 
rewitalizacji 3. 

Przestrzeń. Przywrócenie funkcji 
infrastruktury usług publicznych. 

Stworzenie warunków do spędzania czasu 
wolnego i samodoskonalenia 

Cel 3 

Profesjonalizowanie 
i podnoszenie 
jakości usług 

kierowanych do 
mieszkańców 

Cel strategiczny 
rewitalizacji 1. 

Włącznie społeczne - integracja. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. Utworzenie oferty i miejsc 
sprzyjających aktywności lokalnej. 

Opis powiązań 

Wskazane 3 cele GPR przenikają się z celami zaproponowanymi w Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie. Postulaty 
w obu dokumentach promują dążenie do włączenia społecznego i aktywizacji mieszkańców. 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Zawadzkie na lata 2021 – 2024 

Zgodność z celami GPR  dla gminy Zawadzkie na lata 
2023-2030 

Priorytet 1  
Poprawa stanu zachowania 
dziedzictwa kulturowego i 
eksponowanie jego wartości Cel 

strategiczny 
rewitalizacji 3.  

Przestrzeń. Przywrócenie funkcji 
infrastruktury usług publicznych. 
Stworzenie warunków do spędzania 
czasu wolnego i samodoskonalenia. Priorytet 2  

Dokumentowanie dziedzictwa 
kulturowego gminy oraz promocja i 
edukacja służąca zachowaniu 
tożsamości. 

Opis powiązań 

Cel strategiczny 3 GPR obejmuje poprawę stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego w postaci 
zabytkowej tkanki miasta, a także wspiera rozwój inicjatyw zmierzających do promocji historii  gminy. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na 
lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

Zgodność z celami GPR dla gminy Zawadzkie na lata 
2023-2030 

Cel 
Poprawa jakości powietrza na 

terenie gminy Cel 
strategiczny 

rewitalizacji 4. 

Poszanowanie środowiska. Działania 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji i 

ochrony środowiska naturalnego. Cel Tereny zieleni 

Opis powiązań 

Cele zaproponowane w Programie Ochrony Środowiska dopełniają się z celem rewitalizacji 4. Realizacja 
postulatów zawartych w obu dokumentach ma przyczynić się do poprawy jakości Oba postulaty zmierzają do 

poprawy jakości powietrza. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (uchwała  
Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

27 października 2014) 

Zgodność z celami GPR dla gminy Zawadzkie na lata 
2023-2030 

Opis powiązań 

Założenia projektowe zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie są zgodne z wytycznymi 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie. Zgodnie z 
zawartą informacją w rozdziale 18.2.1 w związku z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych nie zachodzi 
konieczność aktualizacji Studium. 

 

4. Charakterystyka gminy Zawadzkie 

Zawadzkie to siedziba władz gminy miejsko- wiejskiej Zawadzkie położone jest na Górnym Śląsku  

w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim. Od stolicy województwa (Opola) dzieli je około 43 

km. Pierwsze wzmianki dotyczące Zawadzkiego pochodzą z XIV wieku r. i związane są z powstaniem 

kuźni w Żędowicach. Przełom XVIII i XIX wieku to rozrost i łączenie się różnych kolonii robotniczych 

związanych z hutnictwem. W 1836 r. powstaje Zakład Zawadzkie oraz kolejna kolonia robotnicza. 

Punktem zwrotnym w historii Zawadzkiego była pierwsza połowa lat 60 XX wieku, kiedy to rozwinięto 

działalność huty, a w 1962 roku Zawadzkie uzyskało prawa miejskie. Gmina Zawadzkie sąsiaduje 

z gminami Dobrodzień, Pawonków, Jemielnica i Kolonowskie. W 2021 r. według danych GUS Zawadzkie 

zamieszkiwało 11 127 osób, z czego 51% stanowiły kobiety. W ostatniej dekadzie gmina odnotowała 

spadek liczby ludności o około 7,3%. Powierzchnia miasta jest równa 82,14 km2, co daje gęstość 

zaludnienia równą 135 os/km2. W mieście widoczne są procesy związane ze starzeniem się społeczności 

lokalnej. W ostatnich pięciu latach odnotowano wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym o 2,5 pp., 

obecnie udział ludności w tej grupie wiekowej wynosi 23,7% ogółu ludności w mieście. Oprócz 

problemu, jakim jest starzenie się społeczności lokalnej, w gminie widoczne są negatywne tendencje 

związane z ujemnym przyrostem naturalnym.  

Na terenie gminy działalność prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej. Wg danych GUS w 2016 r. liczba 

rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne na dzieci wyniosła 159, a w 2021 r. było to 105 rodzin (spadek, 

o 33%), co należy uznać za pozytywne zjawisko. Również tendencja dotycząca liczby osób bezrobotnych 

jest pozytywna, obserwowany jest spadek w liczbie osób bezrobotnych w ostatnich latach, o blisko 17%. 

W 2017 r. w gminie bezrobotnych było 190 osób, a w 2021 r. 157 osób.  

Widoczne są pozytywne zmiany w lokalnej gospodarce – wzrost podmiotów wpisanych do rejestru 

REGON na 1 000 ludności, z 58 w 2016 r. do 65 w 2021 r. W ostatnich pięciu latach nastąpił również 

wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy, wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność oraz liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. W 2021 r. liczba osób fizycznych 
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prowadzących działalność na 1 000 mieszkańców wynosiła 46 (wzrost względem 2016 roku o 12%), 

w 2021 r. liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1 000 mieszkańców była równa 2,79. 

Zawadzkie jest kameralnym ośrodkiem miejsko-wiejskim łączącym w sobie funkcje przemysłowe, 

gospodarcze i turystyczne. Miasto Zawadzkie stanowi lokalne centrum administracyjne i gospodarcze 

świadczące usługi publiczne. Na terenie miasta znajduje się szereg obiektów i instytucji, takich jak Urząd 

Miejski, Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, Publiczna Szkoła Podstawowa, Żłobek Publiczny 

w Zawadzkiem, dwa publiczne przedszkola, Przychodnie POZ. 

Gmina Zawadzkie położona jest we wschodniej części województwa opolskiego, na wysokości 210 – 240 

m. n.p.m., na lewym brzegu rzeki Mała Panew. Pod względem podziału fizycznogeograficznego gmina 

położona jest w makroregionie Niziny Śląskiej, we wschodniej części mezoregionu Równiny Opolskiej, 

nad rzeką Mała Panew.1 Wśród istniejących form ochrony przyrody na terenie Zawadzkiego wskazuje 

się Obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi (Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi 

PLH160008 ) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Ponadto na terenie 

gminy Zawadzkie usytuowane są zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

 Pod dębami 

 Mostki   

Na mocy rozporządzenia Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. U. 

Województwa Opolskiego Nr 109, poz. 2304) w Gminie Zawadzkie ustanowiono 20 użytków 

ekologicznych. 

Odnosząc się do ogólnej charakterystyki społeczno-gospodarczej miasta, warto zwrócić szczególną 

uwagę na problemy oraz potencjały gminy Zawadzkie. Negatywnym zjawiskiem obserwowanym  

w Zawadzkiem jest przede wszystkim stopniowy ubytek liczby ludności oraz starzenie się społeczności 

lokalnej. Natomiast istotnym atutem gminy jest przede wszystkim potencjał turystyczny i przyrodniczy 

oraz lokalizacja na granicy województwa śląskiego i opolskiego w stosunkowo niedużych odległościach  

od Tarnowskich Gór (ok 35 km) oraz Strzelec Opolskich (około 20 km). Zgodnie z założeniami Strategii 

Rozwoju, gmina powinna dążyć do bycia atrakcyjnym miejscem zamieszkania i życia, a także posiadać 

silną pozycję gospodarczą. Elementy te powinny opierać się o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz rozwój usług społecznych. 

 

                                                           
1 Za: Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023 – 2030 
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5. Synteza diagnozy obszaru zdegradowanego i wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji 

5.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego 

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2022-2030 jest dokumentem strategicznym 

i operacyjnym, o charakterze lokalnym, ponieważ dedykowany jest jednostce samorządu terytorialnego 

– Gminie miejsko – wiejskiej Zawadzkie. Zgodnie z definicją przedstawioną w Ustawie o rewitalizacji, 

rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

programu rewitalizacji. Obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji zostały wyznaczone  

w oparciu o zaproponowany katalog wskaźników, które odnoszą się do pięciu sfer wskazanych  

w Ustawie o rewitalizacji – społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej  

i technicznej. Metodologia przyjęta na potrzeby niniejszej diagnozy opierała się na szczegółowych,  

w większości mierzalnych, ilościowych zmiennych, analizowanych w podziale na wskazane sfery.  

W opracowaniu posłużono się także metodą badań jakościowych w celu oceny różnego rodzaju 

zmiennych m.in. jakości powietrza. Głównym celem delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji jest zidentyfikowanie obszarów w mieście, które charakteryzuje największy kryzys oraz  

na terenie, których powinny zostać podjęte działania rewitalizacyjne, mające na celu wyprowadzenie  

ze stanu kryzysowego. Obszary deficytowe w mieście były wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów 

(czynników) przede wszystkim społecznych (m.in. z zakresu pomocy społecznej, rynku pracy 

i bezpieczeństwa), a w następnej kolejności pozaspołecznych, tj. gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Pierwszy etap opracowania diagnozy opierał się na analizie 

danych zastanych, tzw. analizie desk research, polegającej na zebraniu materiałów z różnych źródeł,  

a następnie przeanalizowaniu ich pod kątem rzetelności, jakości oraz przydatności na dalszym etapie 

opracowywania diagnozy. Po wyselekcjonowaniu materiałów, nastąpiła właściwa analiza desk research, 

która obejmowała dokumenty, opracowania oraz sprawozdania i dane, uznane jako istotne w procesie 

badawczym.  

W trakcie opracowywania diagnozy obszaru zdegradowanego, zastosowano dwa podejścia, które 

bazowały na analizie danych zastanych: statystyczne i przestrzenne. W ujęciu statystycznym dane 

zostały zgromadzone w pliku, a następnie poddane analizie oraz przetworzone na potrzeby niniejszego 

opracowania. Natomiast, w ujęciu przestrzennym dane zostały odniesione do przyjętych obszarów 

porównawczych. Z uwagi na szeroki katalog problemów społecznych (katalog kryteriów delimitacji) oraz 

zróżnicowanie jednostek miary, w jakich prezentowane są dane, w przypadku sfery społecznej dokonano 
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normalizacji zmiennych. W celu prawidłowego dokonania normalizacji, konieczne było podzielenie 

wybranych zmiennych X ze względu na rolę, jaką odgrywają w kształtowaniu się rozważanego zjawiska, 

czyli określono czy rozwój ten stymulują, czy też hamują. W tym kontekście wyróżniono stymulanty 

i destymulanty. 

Zmienna X jest: 

 stymulantą, gdy wzrost jej wartości jest korzystny z punktu widzenia rozwoju zjawiska 

złożonego, 

 destymulantą, gdy z punktu widzenia rozwoju zjawiska złożonego korzystne są jej malejące 

wartości. 

Normalizacji zmiennych dokonano poprzez standaryzację, czyli odniesienie wartości wskaźnika do jego 

wartości maksymalnej w grupie analizowanych czynników, przedstawiające wyniki w formie liczb 

niemianowanych. Pozwoliło to na ujednolicenie i łatwiejsze porównywanie danych między sobą i między 

obszarami. Opracowane dane zwizualizowano, przedstawiając je za pomocą kartogramów. Kolejny etap 

polegał na opracowaniu syntetycznego wskaźnika degradacji w sferze społecznej. 

Delimitacja obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji w gminie Zawadzkie, 

obejmowała następujące etapy: 

1. Podzielenie terenu gminy Zawadzkie na mniejsze jednostki (obszary porównawcze), według 

jasnego kryterium funkcjonalności (z wyłączeniem z obszaru analizy terenów niezamieszkałych 

o charakterze przemysłowym, zlokalizowanych w północnej części miasta). 

2. Wybór kryteriów (zmiennych) delimitacji. 

3. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w zakresie problemów społecznych 

w wyodrębnionych obszarach (badanie ilościowe) – pozwoliło to na wskazanie obszarów 

o szczególnym nasileniu i koncentracji problemów społecznych (metoda: analiza danych 

zastanych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich i Komendy Powiatowej w Strzelcach 

Opolskich. 

4. Normalizację danych zastanych, dokonanie standaryzacji, a następnie opracowanie 

syntetycznego wskaźnika degradacji w sferze społecznej. 

5. Przeprowadzenie analizy obszarów porównawczych pod kątem występowania problemów 

w sferze pozaspołecznej. Analizę czynników gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych przeprowadzono poprzez przedstawienie poszczególnych 

zmiennych zarówno w skali ilościowej, jak i jakościowej. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę 

do wyłonienia obszaru, który zostanie poddany rewitalizacji.  

6. Wskazanie obszarów porównawczych, które cechują się najwyższym stopniem zdegradowania 

– w wymiarze społecznym i tzw. pozaspołecznym. 
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7. Zidentyfikowanie obszaru rewitalizacji – obszaru o szczególnym nasileniu problemów 

społecznych, uwzględniającego ustawowe wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni – 

maksymalnie 20% powierzchni gminy – oraz ludności – maksymalnie 30% wszystkich 

zamieszkujących gminę Zawadzkie. 

5.1.1 Wyróżnione obszary porównawcze 

Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

zdecydowano się na wyróżnienie w gminie pięciu jednostek – obszarów porównawczych. W celu 

opracowania niniejszego dokumentu i stworzenia diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, dokonano delimitacji i podziału gminy, opierając się na sołectwach i funkcjach, które pełnią 

poszczególne obszary. Ponadto, zaproponowany podział, jest zrozumiały przez mieszkańców jako 

faktycznie istniejący, co korzystnie wpływa na działania wpisujące się w proces partycypacji społecznej 

prowadzony m.in. na etapie opracowywania diagnozy. Poniżej przestawiono wyodrębnione obszary 

porównawcze wraz z ich powierzchnią i liczbą ludności.  

Tabela 1 Zestawienie obszarów porównawczych w ramach programu rewitalizacji 

Lp. Obszar porównawczy 
Powierzchnia 

[ha] 
Powierzchnia 

[%] 
Liczba mieszkańców 

(2021 r.) 
Liczba ludności 

[%] 

1 Zawadzkie 1 164 2,0 1 314 12,35% 

2 Zawadzkie 2 153 1,9 2 771 26,05% 

3 Zawadzkie 3 1 329 16,2 2 432 22,86% 

4 Kielcza 2 057 25,0 1 811 17,02% 

5 Żędowice 4 511 54,9 2 311 21,72% 

Gmina Zawadzkie 8 214 100% 10 639 100% 

Źródło: opracowanie własne 
 

Poniższa grafika prezentuje zakres terytorialny uwzględniający granice administracyjne gminy, obszar 

poddany analizie oraz tereny podlegające wyłączeniu. 
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Rysunek 1 Obszary porównawcze w ramach GPR dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

 

Źródło: opracowanie własne 
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5.2 Podsumowanie prac delimitacyjnych 

Poniżej zaprezentowano bilans wskaźników w formie zbiorczych tabel przedstawiających zarówno 

wskaźniki w sferze społecznej, wraz z opracowanym na potrzeby diagnozy syntetycznym wskaźnikiem 

degradacji w tej sferze, jak i zmiennych analizowanych w sferze pozaspołecznej. Niniejsza forma 

prezentacji danych ułatwia analizę i porównanie wartości wskaźników dla poszczególnych obszarów. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji jako obszar zdegradowany wskazuje się obszar znajdujący się 

w stanie kryzysowym przede wszystkim z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. 

Do analizy sfery społecznej wykorzystano 13 zmiennych, obrazujących sytuację demograficzną, poziom 

kapitału społecznego, lokalny rynek pracy, a także sytuację dotyczącą pomocy społecznej i poziomu 

bezpieczeństwa. Wartości wskaźników w sferze społecznej zostały poddane normalizacji, a dla każdego 

ze wskazanych obszarów porównawczych został wyliczony syntetyczny wskaźnik degradacji sfery 

społecznej, który był podstawą do zidentyfikowania obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru 

rewitalizacji w gminie Zawadzkie. Analiza czynników wskazujących na konieczność prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych pokazuje, że obszarem o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

jest obszar Zawadzkie 2. Podjęcie działań na tym obszarze, jest szczególnie istotne z uwagi na możliwość 

nasilenia stopnia tych zjawisk oraz ich rozprzestrzeniania. Wartość syntetycznego wskaźnika degradacji 

w zakresie sfery społecznej na tym obszarze była najwyższa i wynosiła 8,6. 
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Tabela 2 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości wskaźników 

Lp. 
Obszar 

porównawczy 
Liczba 

ludności 

Przyrost 
naturalny na 

1000 
mieszkańców 

Saldo migracji 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych na 

1000 mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 

mieszkańców 

Udział 
długotrwale 

bezrobotnych 
w liczbie 

ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

Liczba 
nietrzeźwych 

kierujących na 
1000 

mieszkańców 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba ofiar 
przemocy na 

1000 
mieszkańców 

Liczba klientów 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Kwota udzielonych 
świadczeń na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia 

ze względu na 
niepełnospra

wność na 
1000 

mieszkańców 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

na 1000 
mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 1 314 -3,0 11,4 12,9 9,9 0,0 6,1 4,6 3,8 16,0 1 089 31 314 38,1 3,0 

2 Zawadzkie 2 2 771 -4,0 8,7 17,7 13,0 0,0 7,2 5,4 4,3 30,0 1 700 48 776 38,3 4,0 

3 Zawadzkie 3 2 432 -3,7 11,1 16,9 12,3 0,0 5,3 2,9 4,5 28,4 1 636 46 971 38,7 1,6 

4 Kielcza 1 811 -2,8 19,3 12,1 6,6 0,0 14,4 7,7 2,2 16,0 760 14 427 14,9 1,7 

5 Żędowice 2 311 -2,6 18,2 12,1 6,5 0,0 13,0 6,5 0,9 16,0 780 27 132 18,6 1,7 

Obszar objęty analizą 10 639 -3,3 13,4 14,8 10,0 0,0 9,1 5,4 3,2 22,5 1 250 35 658 30,1 2,4 

Średnia -3,21 13,74 14,35 9,67 0,02 9,20 5,42 3,15 21,27 1 192,97 33 723,74 29,69 2,41 

Odchylenie standardowe 0,60 4,72 2,70 3,06 0,00 4,16 1,85 1,57 7,23 453,33 14349,99 11,88 1,05 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Tabela 3 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości zestandaryzowane 

Lp
. 

Obszar 
porównawczy 

Liczba 
ludności 

Przyrost naturalny 
na 1000 mieszkańców 

Saldo migracji 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych na 

1000 mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 
1000 

mieszkańców 

Udział 
długotrwale 

bezrobotnych  
w liczbie 

ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

Liczba 
nietrzeźwyc

h 
kierujących 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba ofiar 
przemocy na 

1000 
mieszkańców 

Liczba 
klientów 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielony

ch 
świadcze

ń na 
1000 

mieszkań
ców 

Kwota 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawn

ość na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
organiza

cji 
pozarzą
dowych 
na 1000 
mieszka

ńców 

Syntetyczny 
wskaźnik 

degradacji 

1 Zawadzkie 1 1 314 -0,29 0,49 -0,52 0,07 0,06 -0,75 -0,46 0,42 -0,73 -0,23 -0,17 0,70 -1,77 -2,0 

2 Zawadzkie 2 2 771 1,27 1,08 1,23 1,08 1,07 -0,48 0,00 0,76 1,20 1,12 1,05 0,72 0,68 8,6 

3 Zawadzkie 3 2 432 0,82 0,56 0,93 0,87 0,90 -0,93 -1,37 0,88 0,98 0,98 0,92 0,75 0,41 7,0 

4 Kielcza 1 811 -0,76 -1,19 -0,81 -0,99 -1,00 1,24 1,25 -0,60 -0,73 -0,96 -1,34 -1,24 0,29 -6,4 

5 Żędowice 2 311 -1,04 -0,94 -0,83 -1,04 -1,02 0,91 0,58 -1,46 -0,73 -0,91 -0,46 -0,93 0,39 -7,2 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2 Syntetyczny wskaźnik degradacji w zakresie sfery społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, obszar zdegradowany znajduje się w stanie 

kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, ale równie istotne jest 

występowanie na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Przeprowadzenie analizy również pod 

kątem wymienionych sfer, ujawnia i wskazuje problemy jakimi dotknięte są poszczególne obszary gminy 

Zawadzkie. Na obszarze Zawadzkie 2, który charakteryzuje się najwyższą wartością syntetycznego 

wskaźnika degradacji sfery społecznej zidentyfikowano 8 problemów (na 14 analizowanych)  o wysokim 

natężeniu. W szczególności zdiagnozowano kryzys w sferze środowiskowej (obecność azbestu  

i wyrobów zawierających azbest) oraz technicznej (wysoka liczba obiektów zabytkowych, wysokie 

zagęszczenie budynków i w związku z tym wysokie koszty utrzymania i konserwacji oraz niską 

dostępność niektórych mediów). Bardzo wysokie natężenie negatywnych zjawisk społecznych oraz 

wyraźny kryzys w sferze technicznej i środowiskowej, pozwala na uznanie obszaru Zawadzkie 2 jako 

obszaru zdegradowanego, na którym uzasadnione jest podjęcie działań i realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 
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Tabela 4 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba 

ludności 

Sfery Liczba 
problemów 
o wysokim 
natężeniu Gospodarcza Środowiskowa Przestrzenno-funkcjonalna Techniczna 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

stosunku do 
wyrejestrowanych 

Udział nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

ogólnej liczbie 
podmiotów 

Jakość powietrza 
atmosferycznego 

Liczba 
nieruchomości 
zawierających 

wyroby 
azbestowe/km2 

Udział 
terenów 

zielonych w 
powierzchni 

ogółem 

Dostępność 
do usług 

społecznych 

Poziom 
dostosowania 

rozwiązań 
urbanistycznych 
do zmieniających 

się 
funkcji obszaru 

Liczba 
udogodnień 

w przestrzeniach 
publicznych 

dostosowanych 
do potrzeb osób 
ze szczególnymi 
potrzebami na 

km2 

Liczba 
zabytków 
na km2 

Udział obiektów 
użyteczności 

publicznej 
dostosowanych w 

zakresie 
energooszczędności 

Udział 
obiektów 

wymagających 
dostosowania 

do osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Liczba 
budynków 

na km2 

Penetracja 
budynkowa 
Internetem 

stacjonarnym o 
przepustowości 
co najmniej 30 

mb/s 

 

1 Zawadzkie 1 1 314 58,6 0,8 16,9% niska 0,00 32,8% 0,00 średni 4,3 34,8 6% 81% 95,1 91,8% 9/14 

2 Zawadzkie 2 2 771 36,1 12,0 12,0% niska 1,96 8,5% 1,74 niski 0,7 37,2 92% 54% 163,3 89,8% 8/14 

3 Zawadzkie 3 2 432 40,7 8,0 8,1% średnia 0,60 56,8% 0,73 średni 0,00 5,7 50% 25% 31,9 92,4% 7/14 

4 Kielcza 1 811 28,7 1,0 9,6% średnia 1,07 46,3% 0,69 średni 0,00 0,6 50% 50% 25,0 88,9% 9/14 

5 Żędowice 2 311 37,2 3,3 11,6% średnia 0,55 76,9% 0,57 średni 0,00 1,0 17% 50% 15,2 97,4% 4/14 

Obszar objęty analizą 10 639 38,9 1,8 11,6% średnia 0,71 63,9% 0,96 średni 0,10 3,0 43% 60% 24,7 92,7%  

Źródło: opracowanie własne 
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6. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2. ust. 1 ustawy o rewitalizacji). Proces ten zakłada 

wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru, a także wzmacnianie jego lokalnych 

potencjałów przy jednoczesnej likwidacji i ograniczeniu możliwości wystąpienia negatywnych zjawisk 

z zakresu sfery społecznej. Rewitalizacja to długotrwały proces, którego powodzenie w dużej mierze 

zależy od zaangażowania różnych grup interesariuszy. Z tego względu istotne jest właściwe wytypowanie 

obszaru zdegradowanego, a później wskazanie obszaru rewitalizacji, aby można było konsekwentnie 

realizować planowane przedsięwzięcia. Pełna diagnoza przeprowadzana na potrzeby niniejszego 

dokumentu, posłużyła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji oraz 

do analizy dotykających go problemów, uwzględniających i obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, 

środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 9. ust. 1. obszar gminy 

znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji 

lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto 

co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – (w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw) 

 środowiskowych – (w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska) 

 przestrzenno-funkcjonalnych – (w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych) 
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 technicznych – (w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami). 

 

Dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego w gminie oraz obszaru rewitalizacji istotne znaczenie mają 

również przepisy art. 10 ust. 1. i 2. Zgodnie z art. 10. ust. 1. Obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa 

art. 9 ust.1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Natomiast art. 10 ust. 2 wskazuje, że Obszar 

rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% 

liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

W gminie Zawadzkie jako obszar zdegradowany wskazano obszar Zawadzkie 2, z uwagi na najwyższą 

wartość syntetycznego wskaźnika degradacji w sferze społecznej, czyli wysokiego natężenia  

i koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Ponadto na tym obszarze występuje również 

8 problemów o wysokim natężeniu ze sfery pozaspołecznej, w szczególności widocznych w sferze 

technicznej (znaczne zagęszczenie zabudowy, niski poziom dostępności niektórych mediów). Z uwagi na 

wysoki poziom natężenia problemów społecznych oraz istotne znacznie obszaru Zawadzkie 2 dla rozwoju 

lokalnego  oraz możliwość oddziaływania na pozostałe obszary, w całości został wskazany jako obszar 

rewitalizacji i nie został podzielony na podobszary. 

Obszar Zawadzkie 2 ma powierzchnię 153 ha, co stanowi 1,9% całej powierzchni gminy Zawadzkie, a liczba 

ludności zamieszkującej na tym obszarze (2 771) stanowi 26,04% ogółu ludności gminy. Zatem, wytyczony 

obszar spełnia wymagania zawarte w ustawie (art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji) odnośnie obszaru 

rewitalizacji i w niniejszym opracowaniu, obszar rewitalizacji jest tożsamy z obszarem zdegradowanym – 

obszar Zawadzkie 2. 
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Tabela 5 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 3 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Zawadzkie 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl 

  

Obszar Ludność [os.] % Ludności Powierzchnia [ha] % Powierzchni 

Obszar zdegradowany  
– Obszar Zawadzkie 2 

2 771 26,04% 153 1,9% 

Obszar rewitalizacji  
– Obszar Zawadzkie 2 

2 771 26,04% 153 1,9% 

Gmina Zawadzkie 10 639 100,00% 8 214 100,0% 
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7. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem północno-zachodnią część miasta 

Zawadzkie. Miasto jest stosunkowo „młode”, prawa miejskie otrzymało w 1962 roku. Układ 

przestrzenno-funkcjonalny miasta wynika z jego położenia geograficznego, jak i genezy powstania. 

Historia miasta związana jest z lokalizacją w 1836 roku zakładu hutniczego, co dało początek przyszłego 

miasta przemysłowego. Wraz z rozwojem zakładów przemysłowych (w szczególności huty) od początku 

lat 60, rejon rozrastał się, aż do doliny Małej Panwi. Na terenie miasta zachowały się założenia 

urbanistyczne osiedli robotniczych, domków jednorodzinnych z XIX i XX wieku uzupełnione o zabudowę 

mieszkaniową. 

Rysunek 4 Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Osią obszaru rewitalizacji jest ul. Opolska, której zabudowa w miarę oddalania się od niej rozprasza się 

w układzie równoległym. Główne funkcje centrotwórcze wykształciły się wzdłuż tej ulicy, a ich zasięg 
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kończy się na południu przy linii kolejowej, natomiast w północnej części przy stawie hutniczym. 

Ważnymi elementami obszaru rewitalizacji są obiekty użyteczności publicznej – między innymi 

zabytkowy budynek Urzędu Miejskiego. Wśród istotnych instytucji zlokalizowanych w obszarze wyróżnić 

można: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Żłobek Publiczny, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, 

 Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, 

 Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem (budynek biblioteki) 

Charakterystycznym elementem krajobrazu obszaru rewitalizacji jest przemieszanie funkcji 

mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych  oraz sporadyczne występowanie zabudowy zagrodowej. 

Istotny jest brak wyraźnego centrum miasta, którego zasadniczą rolę pełni ul. Opolska wraz obszarem 

koncentracji usług od ul. Lublinieckiej do ul. Paderewskiego oraz poprzecznie do niej przypisany układ 

terenów zieleni urządzonej, w skład którego wchodzi plac przed Urzędem Miejskim w Zawadzkiem i plac 

rekreacyjny ze stawem. Najbardziej intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna występuje na 

obszarze rewitalizacji w okolicach ul. Opolskiej 61 i ul. Powstańców Śląskich2. 

Tabela 6 Indeks ulic obszaru rewitalizacji 

Ulica Numer 

Andrzeja 
1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 2A 

Bogusławskiego 

2 4 6 8 10 12
 14 16 18 20 22
 24 26 28 30 38
 40 42 44 46 48
 50 52 30A 

Chopina 

1 2 3 4 5 6
 7 8 9 11 12
 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23
 25 15a 15b 15c 17A
 23A 3a 4a 5a 6A 

Dębowa 
1 3 5 7 9 11
 13 

Dworcowa 3 

Handlowa 2 3 1A 1B 

Kilińskiego 
1 2 3 5 7 9
 11 2A 9a 

Krótka 1 3 

Księdza Wajdy 4 6 8 10 12  

Kurpińskiego 2 3 5 7 9 

Lubliniecka 10 

Nowa 1 

                                                           
2 Por. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (uchwała  
Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 października 2014.) 
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Ulica Numer 

Opolska 

23 25 27 29 31 33
 35 37 38 39 40
 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55
 59 61 63 65 67
 69 71 73 75 77
 79 81 83 85 87
 89 91 23a 23B 27a
 29a 31a 33a 35a 37a
 39a 41a 43a 48a 51A
 51B 51C 61a 61b 61c
 61d 61E 61F 61G 73a
 75a 75A 77A 77B 79a
 89a 

Osiedle Świerkle 

2 3 6 8 10 11
 12 13 15 17 18
 20 21 22 23 24
 25 27 28 29 30
 31 32 34 35 37
 43 25a 6a 

Paderewskiego 

1 2 3 4 5 6
 8 10 12 14 16
 18 10a 1A 1C 1D
 1F 1G 1K 2a 2b
 4a 4b 

Powstańców Śląskich 
1 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 13
 15 17 19 3a 

Stawowa 
1 2 6 8 10 12
 14 12A 2a 

Ziai 1 
Źródło: opracowanie własne 

Wyznaczony obszar rewitalizacji ma powierzchnię 153 ha, stanowiąc 1,9% całej powierzchni gminy i jest 

zamieszkiwany przez 2 771 osób, co stanowi 26,04% ogółu ludności gminy Zawadzkie. Przeprowadzone 

prace delimitacyjne, doprowadziły do wskazania obszaru Zawadzkie 2 jako obszaru zdegradowanego, 

który jest jednocześnie obszarem rewitalizacji. Zgodnie z analizą wskaźników sfery społecznej, obszar 

ten charakteryzuje się ponadprzeciętnym zagęszczeniem negatywnych zjawisk społecznych. 

Niekorzystna, społeczna sytuacja obszaru wynika z kilku czynników. W pierwszej kolejności odnotowuje 

się tu zjawiska związane ze starzeniem się społeczności lokalnej, w szczególności będące rezultatem 

niższego, niż na terenie całej gminy ujemnego przyrostu naturalnego. Po drugie mimo stosunkowo 

dobrej sytuacji na rynku pracy, obszar rewitalizacji cechują wyższe wskaźniki dotyczące liczby osób 

bezrobotnych na 1 000 mieszkańców oraz liczby osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wyższa 

liczba osób długotrwale bezrobotnych).  Pochodną starzenia się społeczności lokalnej oraz wyższej liczby 

osób bezrobotnych jest zwiększone zapotrzebowanie na usługi wsparcia pomocy społecznej. Obszar 

rewitalizacji charakteryzuje wyższa niż w gminie liczba klientów pomocy społecznej na 1 000 
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mieszkańców i tym samym wyższa liczba udzielonych świadczeń oraz wyższa kwota świadczeń pomocy 

społecznej. Na obszarze rewitalizacji zamieszkuje ponad 30% ogólnej liczby osób otrzymujących 

świadczenia ze względu na niepełnosprawność, co w liczbach bezwzględnych stanowi ponad 100 osób. 

Informacja ta wydaje się istotna szczególnie, z punktu widzenia konieczności prowadzenia  działań 

rewitalizacyjnych zgodnie z wymogami ustawy o dostępności, zarówno na poziomie przygotowywania 

dokumentu GPR, jak i na poziomie wdrażania poszczególnych rozwiązań projektowych.  Jednocześnie 

warto podkreślić, że na poziomie krajowym, wojewódzkim czy powiatowym nie są prowadzone 

szczegółowe rejestry uwzględniające pełny katalog osób ze szczególnymi potrzebami, których faktycznie 

jest więcej niż tylko i wyłącznie osób pobierających świadczenia ze względu na niepełnosprawność.  

Tabela 7 Problemy społeczne występujące na obszarze Zawadzkie 2  

 
wartość dla obszaru 
rewitalizacji 

wartość dla gminy Zawadzkie 

Saldo migracji na 1 000 mieszkańców 8,7 13,4 

Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców -4,0 -3,3 

Liczba osób bezrobotnych na 1 000 mieszkańców  17,7 14,8 

Liczba osób bezrobotnych długotrwale na 1 000 
mieszkańców  

13,0 10,0 

Liczba ofiar przemocy na 1 000 mieszkańców 4,3 3,2 

Liczba klientów pomocy społecznej na 1 000 
mieszkańców 

30,00 22,5 

Liczba udzielonych świadczeń na 1 000 
mieszkańców 

1 700 1 250 

Kwota udzielonych świadczeń na 1 000 
mieszkańców 

48 776 35 658 

Liczba osób pobierających świadczenia ze względu 
na niepełnosprawność na 1 000 mieszkańców 

38,3 30,1 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowo na obszarze rewitalizacji obserwowany jest wyraźny spadek aktywności kulturalnej 

wyrażony wskaźnikami czytelnictwa. Zgodnie z danymi GUS w latach 2017-2021 na obszarze miejskim 

gminy Zawadzkie wartość wskaźnika liczby czytelników na 1 000 ludności spadła o około 36% (spadek 

na obszarze wiejskim w tym samym czasie wyniósł niespełna 17%).   
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Tabela 8 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 

czytelnicy bibliotek 
publicznych na 
1000 ludności 

2017 2018 2019 2020 2021 Dynamika 2017-2021 

Zawadzkie - obszar 
miejski (OR) 

119 108 115 84 76 -36% 

Zawadzkie - obszar 
wiejski 

77 77 76 67 64 -17% 

Zawadzkie - obszar 
całej gminy 

103 96 101 78 71 -31% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Oprócz danych liczbowych prześledzono również opinie respondentów dotyczące zagadnień 

społecznych zgromadzone w drodze indywidualnych wywiadów pogłębionych. Pośród różnych rodzajów 

zagrożeń, które potencjalnie mogą dotykać obszar rewitalizacji większość badanych wskazało alkoholizm 

i bezrobocie jako czynniki zagrażające społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji. 

Wskazane zagrożenie zyskały także odzwierciedlenie w postaci szerszej wypowiedzi respondentów 

dotyczących słabych stron obszaru rewitalizacji. Badani wskazali na liczne zaległości czynszowe 

mieszkańców budynków komunalnych, a także pojawiające się problemy z alkoholem. Ponadto badani 

w ramach oceny poszczególnych aspektów życia społecznego na obszarze rewitalizacji zwrócili uwagę 

na deficyty w postaci niskiej jakości oferty i programów kierowanych do młodzieży i seniorów, niskich 

możliwości rozwoju zawodowego, niskiej dostępności do usług medycznych, a także niskiego poziomu 

poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

W kwestiach pozaspołecznych zwraca się uwagę, iż wartość 8 badanych wskaźników (na 14) na obszarze 

rewitalizacji wykazuje wartości poniżej średniej gminnej. Mimo, iż obszar rewitalizacji stanowi ścisłe 

centrum miasta i gminy odnotowuje się tu niższą niż przeciętna liczbę funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych na 1 000 mieszkańców, co jest związane z niskim poziomem dostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się w funkcji obszaru. Występujące licznie bariery architektoniczne, 

wskazywany przez mieszkańców zły stan techniczny budynków, niska jakość dróg i chodników 

negatywnie oddziałują na atrakcyjność gospodarczą obszaru. Na wskazane problemy nakładają się 

problemy środowiskowe związane z małą powierzchnią terenów zielonych, a także niską jakością 

powietrza, co natomiast jest konsekwencją gęstej zabudowy oraz przebiegu przez obszar głównej arterii 

komunikacyjnej (ul. Opolskiej). Dodatkowo na obszarze odnotowuje się ponadnormatywną liczbę 

zabytków na km2, w dużej części w niezadowalającym stanem technicznym, co wiąże się z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania nieruchomości. Wskaźnik ten również znajduje 

potwierdzenie w wypowiedziach badanych, którzy jako wysokie zagrożenie wskazali zły stan techniczny 

budynków.    



Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie  
 

 

 
33 

Tabela 9 Problemy w sferach pozaspołecznych 

 
wartość dla obszaru 
rewitalizacji 

wartość dla gminy 
Zawadzkie 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 8,7 13,4 

Jakość powietrza atmosferycznego niska przeciętna 

Liczba nieruchomości zawierających wyroby azbestowe/km2 1,96 0,71 

Udział terenów zielonych w powierzchni ogółem 8,5% 63,9% 

Poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji obszaru 

niski przeciętny 

Liczba zabytków na km2 37,2 3,0 

Liczba budynków na km2 163,3 24,7 

Penetracja budynkowa Internetem stacjonarnym  
o przepustowości co najmniej 30 mb/s 

89,8% 92,7% 

Źródło: opracowanie własne 

Zgromadzone dane dotyczące sfer pozaspołecznych, zostały uzupełnione o opinie mieszkańców 

pozyskane za pomocą przeprowadzonych wywiadów. Podobnie, jak w przypadku danych liczbowych, 

badani negatywnie ocenili warunki prowadzenia działalności gospodarczej i jakość powietrza. 

Szczególnie negatywnie oceniono również możliwość zakupu mieszkania oraz atrakcyjność turystyczną. 

W przypadku gminy Zawadzkie jak i obszaru rewitalizacji ostatni negatywnie oceniony element wydaje 

się szczególnie istotny ze względu na znaczenie rozwojowe. Zarówno gmina, jak i obszar rewitalizacji, 

usytuowane są w dolinie Małej Panwi, co w naturalny sposób stanowi potencjał turystyczny obszaru.   

Jednak sposób zagospodarowania i wykorzystania atrakcji turystycznych w opinii badanych jest 

zdecydowanie niezadowalający. Dodatkowo badani wskazali na brak dostępu do Internetu 

światłowodowego, co pokrywa się ze zgromadzonymi danymi statystycznymi,  potwierdzającymi  

ograniczoną dostępność tego medium w obszarze rewitalizacji.  

7.1 Potencjały obszaru rewitalizacji 

Poniżej przedstawiono największe potencjały obszaru rewitalizacji, uporządkowane zgodnie  

z analizowanymi sferami. Zgromadzone dane są wypadkową przeglądu danych statystycznych, analizy 

danych zastanych oraz opinii osób biorących udział w wywiadach.  

Sfera społeczna  

‒ Poziom zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców wyrażony wysoką liczbą 
organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkańców 

‒ Stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym (wyrażony niską 
liczbą kolizji drogowych i nietrzeźwych kierujących) 

‒ Zróżnicowana oferta usług społecznych 

‒  
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Sfera gospodarcza  

‒ Centrotwórcze funkcje obszaru 
‒ Potencjał obszaru do rozwijania podmiotów gospodarczych związanych z turystyką 

(kajakową, rowerową) 
‒ Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych 

 

‒  

Sfera środowiskowa  

‒ Czystość obszaru rewitalizacji 
‒ Występowanie zbiorników i cieków wodnych – Małej Panwi 
‒ Występowanie na terenie gminy oraz obszarze rewitalizacji cennych przyrodniczo 

elementów (obszar chronionego krajobrazu, pomniki przyrody)  

‒  

Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

‒ Usytuowanie obszaru w centralnej części miasta i gminy Zawadzkie 
‒ Przebieg głównej arterii komunikacyjnej 
‒ Występowanie  i dostępność zróżnicowanych usług społecznych 

‒  

Sfera techniczna  

‒ Stosunkowo wysoki udział budynków dostosowanych w zakresie 
energooszczędności 

‒  
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7.2 Potrzeby obszaru rewitalizacji 

Diagnoza pogłębiona – problemy  Potrzeba Sfera 

Problemy społeczne obszaru, w tym występowanie przemocy, zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie 
instytucji pomocowych, a także wskazane przez respondentów problemy powiązane ze spożyciem alkoholu 
powodują obniżony poziom bezpieczeństwa publicznego. Działania profilaktyczne i bezpośrednio wspierające 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym powinny doprowadzić do poprawy jakości życia 
mieszkańców i zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Wsparcie społeczne, poprawa 
bezpieczeństw publicznego 

 

Występujący na obszarze rewitalizacji zwiększony poziom bezrobocia negatywnie oddziałuje na sytuację 
społeczną jego mieszkańców. Są oni częściej niż przeciętnie w gminie klientami ośrodka pomocy społecznej i 
częściej wymagają dodatkowego wsparcia.  

Aktywizacja na rynku pracy 

 

Prace diagnostyczne dowiodły, iż obszar rewitalizacji charakteryzuje niższa niż w gminie aktywność kulturalna 
mieszkańców. Ponadto wywiady przeprowadzone z mieszkańcami wskazują na niezadowalającą jakość oferty 
skierowanej do dzieci i młodzieży. Działania aktywizujące społeczność lokalną, skierowane do różnych grup 
odbiorców mogą stać się katalizatorem procesów integracji społecznej. 

Wzmocnienie aktywności 
kulturalnej zmierzającej do 

integracji społecznej 

 

Na obszarze rewitalizacji, mimo iż jest on zlokalizowany w centrum miasta zdiagnozowano niższy niż przeciętnie 
w gminie poziom przedsiębiorczości. Planowane działania zarówno w sferze społecznej, przestrzenno-
funkcjonalnej jak i technicznej powinny wytworzyć efekt, dzięki któremu obszar rewitalizacji stanie się 
atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Wytworzenie efektu synergii 
pomiędzy sferą techniczną,  

gospodarczą i społeczną. 

 

Niska dostępność i słaba jakość terenów zielonych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji ogranicza 
możliwości mieszkańców w zakresie aktywnej rekreacji i integracji. Roślinność na miejskich terenach zieleni jest 
zaniedbana i wymaga działań pielęgnacyjnych, aby w pełni można było wykorzystać potencjał tych przestrzeni.  

Rewaloryzacja terenów zielonych i 
aktywna integracja społeczna 

 

Blisko połowa budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji nie jest dostosowana do osób ze 
specjalnymi potrzebami. Uwzględniając także wysoki odsetek osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących 
obszar rewitalizacji znacznym problemem obszaru staje się możliwość korzystania z usług publicznych przez 
wszystkich mieszkańców obszaru. 

Przeprowadzenie kompleksowych 
prac modernizacyjnych 

zmierzających do usunięcia 
wszelkich barier architektonicznych 

oraz wyposażenie w niezbędne 
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Diagnoza pogłębiona – problemy  Potrzeba Sfera 

elementy ułatwiające dostępność 
obiektów  

Wykazane zagęszczenie zabytkowej zabudowy jest jednocześnie dla gminy Zawadzkie problemem jak  
i potencjałem. Z jednej strony, wiek zabudowy i brak środków finansowych na prace konserwatorskie prowadzi 
do postępującej degradacji zabytkowej tkanki miejskiej.  Z drugiej strony zabytkowa zabudowa stanowi potencjał 
turystyczny gminy. 

Przeciwdziałanie postępującej 
degradacji obiektów (w tym 

zabytkowych) 

 

Mimo, iż wiele budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji została poddana 
pracom termomodernizacyjnym mieszkańcy obszaru rewitalizacji zgłaszali okresowe spadki jakości powietrza. 
Może być to efekt zagęszczenia ruchu kołowego, a także spalania w prywatnych instalacjach grzewczych niskiej 
jakości paliw. Koniczne jest zatem prowadzenie aktywnej działalności edukacyjnej prowadzącej do wzrostu 
świadomości ekologicznej.  

Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków oraz 

działania edukacyjne skierowane do 
różnych grup interesariuszy, mające 
na celu poprawę jakości powietrza. 

 

Na obszarze rewitalizacji stwierdzono występowanie budynków zawierających azbest lub wyroby azbestowe. 
Azbest jako substancja szkodliwa i niebezpieczna dla życia powinien być jak najszybciej zutylizowany.  

Oczyszczenie obszaru rewitalizacji  
z azbestu i wyrobów zawierających 

azbest 
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7.3 Podsumowanie diagnozy obszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji stanowi część centrum miasta Zawadzkie – zbieg ulic: Nowej, Handlowej i Opolskiej. 

Na obszarze skupione są różnego rodzaju podmioty świadczące usługi publiczne – szkoły, przedszkola, 

Urząd Miejski, instytucja kultury. Mimo korzystnej lokalizacji i pełnionych funkcji obszar dotykają 

negatywne zjawiska społeczne.  Najwyższy (w porównaniu z pozostałymi częściami gminy), ujemny 

przyrost naturalny prowadzi do przyspieszenia starzenia się społeczności lokalnej. Wyższa liczba osób 

bezrobotnych na 1 000 mieszkańców, w tym wyższa liczba osób długotrwale bezrobotnych powoduje 

zwiększone zapotrzebowanie na usługi pomocy społecznej. Ponadto mieszkańcy Zawadzkiego oceniając 

kondycję obszaru zwrócili uwagę na zagrożenie problemem alkoholizmu, niski poziom bezpieczeństwa 

socjalnego, ograniczenia w możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia czy rozwoju zawodowego. 

W ramach badań negatywnie odniesiono się również do jakości oferty instytucji kulturalnych  

i sportowych, a w szczególności działań kierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów. Funkcje 

centrotwórcze obszaru, jak i koncentracja usług publicznych nie przekłada się na jego silną pozycję 

gospodarczą. W prawdzie odsetek nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych jest wyższy niż  

w pozostałych częściach gminy, natomiast liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców jest niższa niż przeciętna wartość wskaźnika w całym Zawadzkiem. Podobnie jest  

w przypadku potencjału turystycznego, który niewątpliwe cechuje obszar rewitalizacji, w szczególności 

za sprawą Doliny Małej Panwi i występowania trenów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie OR. W opinii 

badanych zagospodarowanie potencjału turystycznego jest zdecydowanie niewystarczające. Niski 

stopień zagospodarowania wyżej wymienionych potencjałów, a w szczególności gospodarczego  

i  turystycznego wydaje się być związany ze słabą kondycją techniczną obszaru. Występuje tu znaczne 

zagęszczenie zabytkowej zabudowy (57 obiektów), która wymaga remontów i prac konserwatorskich,  

a blisko połowa obiektów użyteczności publicznej wymaga dostosowania infrastruktury do osób ze 

specjalnymi potrzebami. Dodatkowo odnotowuje się tu ograniczoną dostępność szybkiego Internetu,  

co niewątpliwie negatywnie rzutuje na atrakcyjność gospodarczą obszaru.
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8. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 

W oparciu o przeprowadzone prace diagnostyczne, zgromadzone deficyty i potencjały obszaru 

rewitalizacji,  poniżej zaprezentowano wizję, czyli projekcję pożądanego stanu po przeprowadzeniu 

zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. Wizja jest obowiązkowym elementem planistycznym 

wyrażającym aspiracje lokalnej społeczności oraz samorządu. 

Przeprowadzone we współpracy ze społecznością lokalną przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne ograniczyły występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalne, technicznej  

i środowiskowej. Dzięki wsparciu infrastruktury usług publicznych i rewaloryzacji 

terenów zieleni, Zawadzkie jest atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców  

i turystów. Bogata oferta działań społecznych pozwoliła ograniczyć zjawisko bezrobocia 

i wsparła lokalną gospodarkę, natomiast oferta instytucji kultury daje mieszkańcom 

możliwość samorealizacji i buduje poczucie tożsamości.   

 

9. Cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań 

Proponowane cele rewitalizacji stanowią konkretny plan urzeczywistnienia sporządzonej wizji. Każdy  

z celów został przypisany do analizowanej w diagnozie  sfery, a następnie został rozwinięty w postaci 

kierunków działań. 

 

Przedstawione poniżej kierunki działań stanowią logiczne rozwinięcie zdefiniowanych celów 

rewitalizacji. Są one odpowiedziami na zidentyfikowane problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji. 

•Włącznie społeczne - integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Utworzenie oferty i miejsc sprzyjających aktywności lokalnej.

1. Sfera społeczna

•Rozwój przedsiębiorczości. Podnoszenie jakości życia poprzez aktywizację 
zawodową.

2. Sfera gospodarcza

•Przestrzeń. Przywrócenie funkcji infrastruktury usług publicznych. Stworzenie 
warunków do spędzania czasu wolnego i samodoskonalenia. 

3. Sfera  techniczna i przestrzenno-funkcjonalna

•Poszanowanie środowiska. Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i ochrony 
środowiska naturalnego.

4. Sfera środowiskowa
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Sfera Cel strategiczny Kierunki działań Diagnozowane problemy 
Identyfikowane 

potencjały 
Spodziewane efekty 

Społeczna 

Włącznie społeczne - 
integracja. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 
Utworzenie oferty i miejsc 
sprzyjających aktywności 
lokalnej. 

1.1. Tworzenie warunków  
i oferty służącej włączeniu 
społecznemu 

1.2. Wzmocnienie oferty 
kulturalnej dla różnych grup 
odbiorców 

1.3. Wzmocnienie dialogu 
międzysektorowego 
poprzez tworzenie oferty 
aktywizującej społeczność 
lokalną 

– Zwiększona liczba 
beneficjentów pomocy 
społecznej 

– Problemy związane z 
uzależnieniami 

– Zaległości czynszowe w 
mieszkaniach 
komunalnym 

– Występujące zjawisko 
przemocy 

– Niska aktywność 
mieszkańców (w tym 
kulturalna) 

– Stosunkowo wysoka 
liczba organizacji 
społecznych i 
pozarządowych 

– Stosunkowo wysoki 
poziom 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 
(wyrażony niską liczbą 
kolizji drogowych i 
nietrzeźwych 
kierujących) 

– Dzięki działaniom 
włączającym i wspierającym 
zmniejszenie liczby 
beneficjentów pomocy 
społecznej 

– Ograniczenia zjawiska 
przemocy 

– Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego i socjalnego 

– Wzrost aktywności 
mieszańców (w tym 
kulturalnej, czytelniczej) 

Gospodarcza 

Rozwój przedsiębiorczości. 
Podnoszenie jakości życia 
poprzez aktywizację 
zawodową. 

2.1 Działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej i wspieranie 
samozatrudnienia 
 

 Stosunkowo niska liczba 
podmiotów 
gospodarczych 

 Wyższy poziom 
bezrobocia niż w innych 
częściach gminy 

 Centrotwórcze funkcje 
obszaru 

 Potencjał obszaru do 
rozwijania podmiotów 
gospodarczych 
związanych z turystyką 
(kajakową, rowerową) 

 Spadek bezrobocia (w 
szczególności długotrwałego) 

 Wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych (w tym 
jednoosobowych działalności 
gospodarczych) 

Techniczna i 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Przestrzeń. Przywrócenie 
funkcji infrastruktury usług 
publicznych. Stworzenie 
warunków do spędzania 
czasu wolnego i 
samodoskonalenia. 

3.1 Przywrócenie funkcji  
obiektom użyteczności publicznej 
3.2 Rewaloryzacja zielonych 
przestrzeni publicznych 

 Postępująca degradacja 
techniczna obiektów 
zabytkowych 

 Częściowy brak 
dostosowania obiektów 
do osób o specjalnych 
potrzebach  

 Niedobór i zła jakość 
terenów zielonych  

 Usytuowanie obszaru w 
centralnej części miasta i 
gminy Zawadzkie 

 Przebieg głównej arterii 
komunikacyjnej 

 Występowanie  i 
dostępność 
zróżnicowanych usług 
społecznych 

 Stosunkowo wysoki 
udział budynków 
dostosowanych w 
zakresie 
energooszczędności 

 Rozszerzenie wachlarza usług 
publicznych dzięki 
przywróceniu funkcji 
zdegradowanym obiektom 

– Poprawa jakości terenów 
zielonych/publicznych i 
przywróceniem im funkcji 
rekreacyjnych, 
integracyjnych 
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Sfera Cel strategiczny Kierunki działań Diagnozowane problemy 
Identyfikowane 

potencjały 
Spodziewane efekty 

Środowiskowa 

Poszanowanie środowiska. 
Działania na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji i 
ochrony środowiska 
naturalnego. 

4.1 Edukacja ekologiczna i 
budowanie świadomości 
mieszkańców w celu 
ograniczenia niskiej emisji i 
innych negatywnych skutków 
działalności człowieka 
4.2 Unieszkodliwienie azbestu i 
wyrobów zawierających azbest 

– Okresowe 
przekroczenia norm 
jakości powietrza 

– Występowanie azbestu 
na obszarze 
rewitalizacji 

– Czystość obszaru 
rewitalizacji 

– Występowanie 
zbiorników i cieków 
wodnych – Małej Panwi 

– Występowanie na 
terenie gminy oraz 
obszarze rewitalizacji 
cennych przyrodniczo 
elementów (obszar 
chronionego krajobrazu, 
pomniki przyrody) 

– Poprawa jakości powietrza 
– Redukcja masy azbestu  

i wyrobów zawierających 
azbest 
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10. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

10.1 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Na diagramie poniżej przedstawiono schematyczne powiązanie planowanych do realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Kolorem szarym oznaczono projekty infrastrukturalne, niebieskim zaś działania 

społeczne.  

 Obszar rewitalizacji Zawadzkie 2  

   

Rewitalizacja strefy zabytkowej 
przy ul. Dworcowej - 

budynek doku kultury  
 

Rewitalizacja parku miejskiego 
w Zawadzkiem 

obok Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem 

     

„Historia stalą pisana” 
-cykl wydarzeń 
promujących 
Dziedzictwo 

kulturowe gminy 
Zawadzkie 

 
 
 
 

Aktywizacja 
społeczna -

aktywna 
integracja - 
gotuj z nami 

 

Festiwal 
Kultury Lokalnej 

  

       

Działania 
profilaktyczne 

 
 
 
 

Aktywizacja 
zawodowa 

mieszkańców 
obszaru 

rewitalizacji 

 
Edukacja 

ekologiczna  
w gminie 

Zawadzkie 
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1. Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. Dworcowej- budynek domu kultury  

Nazwa wnioskodawcy  

Gmina Zawadzkie/ Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

Ze względu na niską aktywność kulturalną i niską jakość oferty kulturalnej planowane jest przywrócenie funkcji 
dawnej instytucji kultury. Aktualnie budynek znajduje się w złym stanie technicznym i nie daje możliwości 
realizacji oferty na odpowiednim poziomie. Dom Kultury, będzie miejscem aktywizującym i integrującym 
mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne. Miejscem 
działającym na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty, tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa 
historycznego. 

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Rewitalizacji i przywrócenie funkcji budynkowi Domu Kultury, a także promocja dziedzictwa historycznego 
gminy Zawadzkie oraz tradycji hutniczych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych wydarzeń 
kulturalnych ukierunkowanych na promocję lokalnej tradycji materialnej i niematerialnej (m.in. dzień hutnika, 
prelekcje dotyczące historii Zawadzkiego). 

 

Odniesienie do celów rewitalizacji 
 

Przestrzeń. Przywrócenie funkcji infrastruktury usług publicznych. Stworzenie warunków do spędzania czasu 
wolnego i samodoskonalenia.  

 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja budynku byłego Domu Kultury w Zawadzkiem. Zakres 
rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  

 wymianę stolarki okiennej,  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,  

 docieplenie ścian, 

 wymiana instalacji elektrycznej, 

 wymiana instalacji wod-kan, 

 wymiana c.o 

 wymiana oświetlenia, 

 montaż fotowoltaiki. 

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Realizowana inwestycja zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z 
możliwości korzystania  z efektów projektu. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

Zawadzkie, ul. Dworcowa, działki Nr: 430/3, 430/4 i 430/5 
 

Okres realizacji  

2023-2026 
 

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy UE: 
EFRR, EFS, FS 

pochodzące z innych 
źródeł 

1 500 000,00 zł  8 500 000,00 zł  
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Łączna wartość przedsięwzięcia  

10 000 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach - 1 
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 

 

Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach -300 os./rok 

 

 

  



2023-2030 
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2. „Historia stalą pisana” - cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe gminy Zawadzkie  

Nazwa wnioskodawcy  

Gmina Zawadzkie  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

Integracja społeczna oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im 
udziału w wydarzeniach kulturalnych. Diagnoza pogłębiona dowodzi, iż obszar rewitalizacji dotykają negatywne 
skutki procesów migracyjnych i demograficznych (wyludnianie się obszaru), a także nagromadzenie problemów 
społecznych wyrażonych wyższym niż przeciętnie poziomem bezrobocia, zwiększoną liczbą klientów pomocy 
społecznej, oraz stosunkowo wysoką liczbą osób o specjalnych potrzebach. Proponowane w projekcie działania 
mają za zadanie  zintegrować społeczność lokalną i pobudzić aktywność mieszkańców.  

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Promocja dziedzictwa historycznego gminy Zawadzkie oraz tradycji hutniczych poprzez przygotowanie i 
przeprowadzenie cyklicznych wydarzeń kulturalnych ukierunkowanych na promocję lokalnej tradycji 
materialnej i niematerialnej (m.in. dzień hutnika, prelekcje dotyczące historii Zawadzkiego). 

 

Odniesienie do celów rewitalizacji  

Włącznie społeczne - integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Utworzenie oferty i miejsc 
sprzyjających aktywności lokalnej. 

 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 

 zakup koniecznych dóbr i usług do przeprowadzenia 6 wydarzeń,  

 wydanie albumu o historii hutnictwa w gminie Zawadzkie.   

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami  

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z udziału 
w organizowanej ofercie społeczno-kulturalnej, na które wstęp będzie otwarty dla wszystkich grup odbiorców. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

Zawadzkie, ul. Dworcowa, działki Nr: 430/3, 430/4 i 430/5  

Okres realizacji  

2023-2026  

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy 
UE: EFRR, EFS, FS 

pochodzące z innych 
źródeł 

30 000,00 zł  170 000,00 zł  

Łączna wartość przedsięwzięcia  

200 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Liczba organizowanych wydarzeń - ok. 6 wydarzeń/rok  

 

Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach -300 os./rok 
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3. Aktywizacja społeczna – aktywna integracja – gotuj z nami  

Nazwa wnioskodawcy  

Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

Integracja społeczna oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im 
udziału w praktycznych warsztatach gotowania. W związku ze znacznym zapotrzebowaniem na usługi 
pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji proponuje się działania zmierzające do integracji społeczności 
lokalnej, a także podniesienie kompetencji osób przechodzących trudności życiowe w zakresie zdrowego 
i ekonomicznego gotowania.    

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez praktyczną naukę zdrowych 
i ekonomicznych sposobów przyrządzania żywności. 

 

Odniesienie do celów rewitalizacji 
 

Włącznie społeczne - integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Utworzenie oferty i miejsc 
sprzyjających aktywności lokalnej. 

 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

Planowane jest przeprowadzenie cyklu warsztatów kulinarnych (przeciętnie raz na dwa miesiące). Zakres 
rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup niezbędnych dóbr i usług do realizacji przedsięwzięcia (np. 
produktów, akcesoriów do gotowania, promocję warsztatów, itp.). 

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z 
udziału w organizowanej ofercie społeczno-kulturalnej, na które wstęp będzie otwarty dla wszystkich grup 
odbiorców. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

Zawadzkie, ul. Dworcowa, działki Nr: 430/3, 430/4 i 430/5 
 

Okres realizacji  

2023-2026 
 

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy 
UE: EFRR, EFS, FS 

pochodzące z 
innych źródeł 

4 500,00 zł  25 500,00 zł  

Łączna wartość przedsięwzięcia  

30 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Liczba organizowanych wydarzeń - ok. 6 wydarzeń/rok  

 

Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach -180 os./rok 

 

 



2023-2030 
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4. Rewitalizacja parku miejskiego w Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem  

Nazwa wnioskodawcy  

Gmina Zawadzkie  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

W związku ze zdiagnozowanym niedostatkiem odpowiedniej jakości terenów zielonych. Planowana jest 
rewaloryzacja (przywrócenie wartości użytkowych) parku miejskiego. Podstawowym założeniem rewitalizacji 
terenu jest stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku w otoczeniu zieleni.  Projekt zakłada również zabiegi 
pielęgnacyjne istniejącej zieleni parkowej oraz odtworzenie pomnika Jelenia. 

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja terenów zielonych i utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku, 
dającego szerokie możliwości rekreacji dla różnych grup wiekowych.   

 

Odniesienie do celów rewitalizacji 
 

Przestrzeń. Przywrócenie funkcji infrastruktury usług publicznych. Stworzenie warunków do spędzania czasu 
wolnego i samodoskonalenia. 

 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

Poprawa zdrowotności roślin, zwłaszcza drzew, wyposażenie parku w obiekty małej architektury 
(ławki, fontanna , tężnia), wyposażenie w oświetlenie, budowa chodników i ścieżek.  

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami  

Realizowana inwestycja zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z 
możliwości korzystania  z efektów projektu. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

ul. Dębowa, działka Nr 585 
 

Okres realizacji  

2023-2030 
 

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy 
UE: EFRR, EFS, FS 

pochodzące z innych 
źródeł 

450 000,00 zł  2 550 000,00 zł  

Łączna wartość przedsięwzięcia  

3 000 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych 
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich  -1 

 

Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba organizowanych wydarzeń - ok. 2 wydarzanie/rok 
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5. Festiwal Kultury Lokalnej  

Nazwa wnioskodawcy  

Gmina Zawadzkie  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

W ramach prac diagnostycznych jako potencjał obszaru rewitalizacji wskazano stosunkowo wysoką liczbę 
organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze rewitalizacji. Jednocześnie obszar dotykają problemy 
społeczne, czego dowodem jest wysoka liczba klientów pomocy społecznej. Proponowane działanie ma 
stworzyć warunki do integracji społecznej oraz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Będzie to także okazja dla mieszkańców (w tym także borykających się z trudnościami życiowymi) do 
poznania działalności lokalnych organizacji pozarządowych i społecznych.  

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Promocja dziedzictwa kulturowego gminy Zawadzkie oraz tradycji hutniczych poprzez przygotowanie i 
przeprowadzenie cyklicznych wydarzeń kulturalnych ukierunkowanych na promocję lokalnej tradycji 
materialnej i niematerialnej (m.in. dzień hutnika, prelekcje dotyczące historii Zawadzkiego). 

 

Odniesienie do celów rewitalizacji  

Włącznie społeczne - integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Utworzenie oferty i miejsc 
sprzyjających aktywności lokalnej. 

 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

Planuje się organizację dwóch dwudniowych imprez w formie pikniku/festynu promującego złożoność lokalnej 
kultury zarówno w wymiarze materialnym (np. gotowanie/serwowanie dań regionalnych), jak i niematerialnym  
(historia gminy, tradycje hutnicze, rolnicze). W organizację wydarzenia zaangażowane będą lokalne organizacje 
pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, dla których wydarzenie będzie okazją do autopromocji, promocji gminy, 
a także działań sieciujących poszczególne NGO. Zakres rzeczowy obejmował będzie zakup niezbędnych 
produktów i usług służących do organizacji wydarzenia (między innymi: wyposażenie, promocja wydarzenia). 

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami  

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z udziału 
w organizowanej ofercie społeczno-kulturalnej, na które wstęp będzie otwarty dla wszystkich grup odbiorców. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

Zawadzkie, ul Dębowa, działka Nr 585  

Okres realizacji  

2024-2026  

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy 
UE: EFRR, EFS, FS 

pochodzące z innych 
źródeł 

15 000,00 zł  85 000,00 zł  

Łączna wartość przedsięwzięcia  

100 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Liczba organizowanych wydarzeń - ok. 2 wydarzanie/rok 

 

Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach -300 os./rok 

 

 



2023-2030 
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6. Działania profilaktyczne  

Nazwa wnioskodawcy  

Gmina Zawadzkie/OPS  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano ponadnormatywne występowanie zjawiska przemocy domowej. 
Realizacja przedsięwzięcia ma za zadanie nieść profesjonalną pomoc ofiarom oraz oddziaływać 
profilaktycznie. 

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Redukcja liczby ofiar przemocy oraz aktywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej  

Odniesienie do celów rewitalizacji  

Włącznie społeczne - integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Utworzenie oferty i miejsc 
sprzyjających aktywności lokalnej. 

 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

 Bezpłatna specjalistyczna pomoc psychologiczno-terapeutyczna 

 Bezpłatna specjalistyczna pomoc prawna 

 Grupa wsparcia 

 Szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów zatrudnionych w placówkach 
oświatowych i pomocowych z terenu gminy 

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami  

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z udziału 
w organizowanej ofercie społecznej, na które wstęp będzie otwarty dla wszystkich grup odbiorców. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

Zawadzkie, ul. Dworcowa, działki Nr: 430/3, 430/4 i 430/5  

Okres realizacji  

2024-2026  

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy 
UE: EFRR, EFS, FS 

pochodzące z innych 
źródeł 

30 000,00 zł  170 000,00 zł  

Łączna wartość przedsięwzięcia  

200 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Liczba organizowanych wydarzeń - ok. 5 szkoleń/rok  

 

Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - 15 os./rok 
Liczba osób korzystających z dodatkowych usług – 10 os./rok 

 

 

  



Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie  
 

 

 
49 

7. Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji  

Nazwa wnioskodawcy  

Gmina Zawadzkie/OPS/  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

W ramach prac diagnostycznych wskazano zwiększoną liczbę osób bezrobotnych zamieszkujących obszar 
rewitalizacji i jednocześnie zdiagnozowano niższy poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru. 
Planowane działania będą stanowiły ofertę wspierającą osoby bezrobotne  
i planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Złagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja na rynku pracy.  

Odniesienie do celów rewitalizacji  

Rozwój przedsiębiorczości. Podnoszenie jakości życia poprzez aktywizację zawodową.  

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

W ramach projektu planuje się realizację m.in. następujących zadań:  

 doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania  

 indywidualne poradnictwo psychologiczne 

 szkolenia zawodowe przekwalifikujące  

 wsparcie  doradcze w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

 wsparcie doradczo-szkoleniowe (zgodnie z zapotrzebowaniem beneficjentów) 

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami  

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z udziału 
w organizowanej ofercie na które wstęp będzie otwarty dla wszystkich grup odbiorców. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

Zawadzkie, ul. Dworcowa, działki Nr: 430/3, 430/4 i 430/5  

Okres realizacji  

2024-2026  

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy 
UE: EFRR, EFS, FS 

pochodzące z innych 
źródeł 

15 000,00 zł  85 000,00 zł  

Łączna wartość przedsięwzięcia  

100 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Liczba osób uczestniczących w działaniach doradczych  -15 os. 

 

Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie  - 10 os. 
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8. Edukacja ekologiczna w gminie Zawadzkie  

Nazwa wnioskodawcy  

Gmina Zawadzkie  

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia  

Prace diagnostyczne wykazały, iż na obszarze rewitalizacji dochodzi do okresowych przekroczeń norm jakości 
powietrza. Wprawdzie znaczna część budynków użyteczności publicznej została poddana termomodernizacji, 
niemniej zjawisko niskiej emisji wywoływane jest przez wzmożony ruch kołowy oraz spalanie niskiej jakości paliw  
w domowych źródłach ciepła. W ramach przedsięwzięcia  „Rewitalizacja parku miejskiego w Zawadzkiem obok 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem” oraz „Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. Dworcowej- budynek domu 
kultury” planuje się odnowę przestrzeni publicznych oraz wyposażenie infrastruktury w energooszczędne 
rozwiązania. Niniejszy projekt  stanowi dopełnienie tych działań.  

 

Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia  

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza na obszarze rewitalizacji oraz budowanie świadomości 
ekologicznej wśród różnych grup interesariuszy. 

 

Odniesienie do celów rewitalizacji  

Poszanowanie środowiska. Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i ochrony środowiska naturalnego  

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

Planuje się cykl co najmniej 12 spotkań, adresowanych do różnych grup interesariuszy zamieszkujących obszar 
rewitalizacji, w tym: 

 dzieci, młodzieży szkolnej, 

 osób w wieku aktywności zawodowej 

 seniorów 
Proponowana tematyka zajęć prowadzonych przez specjalistów powinna obejmować następujące zagadnienia: 

 jak ekologicznie używać opału i ogrzewać dom/mieszkanie, 

 możliwe oszczędności wody, 

 prawidłowa segregacja odpadów. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w zmodernizowanym domu kultury. 

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami  

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Osoby 
ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności nie będą wykluczone z udziału 
w organizowanej ofercie społeczno-kulturalnej, na które wstęp będzie otwarty dla wszystkich grup odbiorców. 

 

Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia  

Zawadzkie, ul Dębowa, działka Nr 585/ ul. Dworcowa, działki Nr: 430/3, 430/4 i 430/5  

Okres realizacji  

2024-2026  

Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia  

pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

pochodzące z funduszy UE: 
EFRR, EFS, FS 

pochodzące z innych 
źródeł 

7 500,00 zł  42 500,00 zł  

Łączna wartość przedsięwzięcia  

50 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Wskaźniki produktu: 
Liczba organizowanych wydarzeń - ok. 12 wydarzeń 
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Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach -120 os. 

 

10.2 Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę, pozostałych, dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wraz z przypisanymi kierunkami działań. Zaznacza się, że dopuszcza się również 

realizację działań rewitalizacyjnych poza obszarem rewitalizacji przy czym warunkiem koniecznym dla 

przeprowadzenia projektu jest oddziaływanie na obszar rewitalizacji i jego mieszkańców.  

Tabela 10 Pozostałe, dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjna 

Charakterystyka projektów – zakres tematyczny Realizowane kierunki działań 

Modernizacja energetyczna budynków, modernizacja 
indywidualnych źródeł ciepła oraz budowę instalacji 
OZE w modernizowanych energetycznie budynkach 

4.1 Edukacja ekologiczna i budowanie świadomości 
mieszkańców w celu ograniczenia niskiej emisji i 
innych negatywnych skutków działalności człowieka 

Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej 

3.1 Przywrócenie funkcji  obiektom użyteczności 
publicznej 
3.2 Rewaloryzacja zielonych przestrzeni publicznych 

Ochrona lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego 

3.1 Przywrócenie funkcji  obiektom użyteczności 
publicznej 
3.2 Rewaloryzacja zielonych przestrzeni publicznych 

Działania zmierzające do aktywizacji i integracji 
mieszkańców oraz zwiększania ich uczestnictwa w 
życiu publicznym 

1.3 Wzmocnienie dialogu międzysektorowego 
poprzez tworzenie oferty aktywizującej społeczność 
lokalną 

Wspieranie organizacji społecznych 
1.3 Wzmocnienie dialogu międzysektorowego 
poprzez tworzenie oferty aktywizującej społeczność 
lokalną 

Poprawa jakości i dostępności usług 
społecznych/publicznych 

1.1. Tworzenie warunków i oferty służącej włączeniu 
społecznemu 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
2.1 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i 
wspieranie samozatrudnienia 

Źródło: opracowanie własne 

11. Komplementarność i mechanizmy integrowania działań rewitalizacyjnych  

11.1 Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 

2023-2030 opiera się przede wszystkim na uwzględnieniu ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych 

obszaru rewitalizacji Zawadzkie 2 z pozostałymi częściami gminy. 

W Zawadzkiem obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 153 ha (1,9% powierzchni gminy) i jest 

zamieszkany przez 2 771 osób (26,04% mieszkańców). Zaproponowane w GPR przedsięwzięcia realizują 

zasadę rozwiązywania problemów na miejscu (w miejscu ich występowania). Wytyczenie granic obszaru 

rewitalizacji umożliwiło koncentrację działań wszystkich podmiotów na wybranym obszarze, przez co 

zwiększają się szanse na wyprowadzenie obszaru z kryzysu. Poprzez realizację projektów 

rewitalizacyjnych, pozytywne skutki ich oddziaływania widoczne będą na całym obszarze gminy, 

ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, 
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zlokalizowanych w centrum gminy, przez co korzystać z nich będą mogli nie tylko mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, miasta, ale także osoby odwiedzające gminę Zawadzkie. Wszystkie działania będą 

prowadzone w taki sposób, aby eliminować zjawiska kryzysowe, zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się 

na inne obszary gminy, oraz minimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów, takich jak 

segregacja społeczna czy wykluczenie. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zarówno podstawowe, jak i uzupełniające mają charakter przedsięwzięć 

wzajemnie dopełniających się, a ich realizacja odbywać się będzie na zdelimitowanym obszarze 

rewitalizacji zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami. Spełniają zatem warunek komplementarności 

przestrzennej w ujęciu interwencji społecznej i infrastrukturalnej, powiązanych wzajemnie  

i nastawionych na rozwiązywanie problemów konkretnych obszarów gminy.  

11.2 Komplementarność problemowa 

Przedstawiona w Załączniku 2 matryca logiczna interwencji GPR wskazuje na powiązanie 

zdiagnozowanych problemów, z wyznaczonymi celami, kierunkami działań oraz przedstawionymi 

propozycjami projektów. Komplementarność problemowa oznacza wzajemne dopełnianie się działań 

sektorowych (np. animacyjno-społecznych, aktywizacyjno–gospodarczych, środowiskowych  

i inwestycyjnych), co zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na obszar rewitalizacji. Wzajemne 

dopełnianie się przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak również powiązanie ich z celami rewitalizacji 

zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, zapewniając oddziaływanie na obszar rewitalizacji w sposób 

kompleksowy. W celu nadania przejrzystości komplementarności zaplanowanej interwencji, dla każdego 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w dokumencie określono zakres, w jakim jest spójna z celami 

rewitalizacji wynikającymi z GPR (oznaczono w opisie przedsięwzięć rewitalizacyjnych „odniesienie do 

celów rewitalizacji”). 

11.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Utworzony system zarządzania programem rewitalizacji, umożliwia efektywne współdziałanie różnych 

instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność w zakresie wdrażanych procedur. 

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie odpowiada Burmistrz Zawadzkiego, 

przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz jednostek organizacyjnych gminy. Bezpośredni 

nadzór na realizacją GPR będzie sprawował Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej. Zgodnie  

z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (Zarządzenie Nr 197/XXX/2020 

Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz z późniejszymi zmianami) do zakresu zadań 

referatu należy koordynacja prac w zakresie opracowania, wdrażania i monitorowania lokalnego 

programu rewitalizacji.  
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Pracownik merytoryczny referatu będzie koordynatorem rewitalizacji w gminie Zawadzkie. 

Umiejscowienie koordynatora w obrębie struktur Urzędu Miejskiego zapewnia skuteczne zarządzenie 

programem, pozostawanie w kontakcie z operatorem i interesariuszami rewitalizacji oraz pozwoli na 

kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji zadań w programie rewitalizacji.  

Aby uczynić proces realizacji założeń GPR bardziej skutecznym przewiduje się także współpracę  

z podmiotami podległymi samorządowi lokalnemu oraz instytucjami otoczenia społecznego  

i gospodarczego. Współpraca ta będzie dotyczyć realizacji przedsięwzięć na zasadach zlecania zadań 

publicznych według procedury przewidzianej w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych 

rozdziałach. Realizacja GPR będzie systematycznie monitorowana. Monitoring umożliwi wgląd  

w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. 

11.4 Komplementarność w zakresie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Wszelkie przedsięwzięcia w ramach GPR, zarówno z listy podstawowej jak i uzupełniającej będą 

realizowane zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). 

Przewiduje się, iż wszelkie przedsięwzięcia będą realizowane w oparciu o założenia uniwersalnego 

projektowania.  

1. W zakresie dostępności architektonicznej będą stasowane następujące udogodnienia: 

 zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków, 

 instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych  

w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych, 

 zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy, 

 zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 

2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558, 

1700 i 1812), 
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 zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania  

w inny sposób. 

2. W zakresie dostępności cyfrowej zastosowane zostaną udogodnienia przewidziane w ustawie  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 

poz. 82). 

3. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej zostaną spełnione następując wymagania: 

 obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa  

w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online 

do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

 instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,  

w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 

których celem jest wspomaganie słyszenia, 

 zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności 

 – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania 

treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

 zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

publicznym w formie określonej w tym wniosku.  

  



Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie  
 

 

 
55 

11.5 Komplementarność międzyokresowa 

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 jest kontynuacją polityki rozwojowej gminy. W 2016 roku gmina Zawadzkie przyjęła 

dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022 (uchwała Nr XXII/234/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022). Dokument przygotowany był w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz ustawę o samorządzie gminnym i traci aktualność. Przedsięwzięcia zawarte w niniejszym programie bazują 

na poprzednich doświadczeniach. Komplementarnymi projektami realizowanymi w poprzednich latach, a mającymi swoją kontynuację w ramach planowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych są: 

Tabela 11 Zrealizowane projekty komplementarne wobec przedsięwzięć zaproponowanych w GPR 

l.p Nazwa przedsięwzięcia Wartość projektu Cel projektu 

1 
Termomodernizacja Hali Sportowej  
w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności 
energetycznej 

 Wartość całego zadania wyniosła  
7 752 654,04 zł, w tym 3 544 050,85 
(dofinansowanie UE). 

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

2 
Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Ks. Wajdy w 
Żędowicach 

Wartość robót budowlanych wyniosła 564 
326,07 zł. Dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 wyniosło 63,63% całkowitej 
wartości zadania. 

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Księdza 
Wajdy w Żędowicach, która polegała na poszerzeniu jezdni do 5,5 m, budowie 
jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m  i wykonaniu poboczy o szerokości 
min. 0,75 m. 

3 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Kielcza 

Całkowita wartość robót budowlanych 
wyniosła 387 480,28 zł. Na realizację 
inwestycji Zarząd Województwa 
Opolskiego udzielił gminie pomocy 
finansowej w wysokości 104 900,00 zł, jak 
również zadanie dofinansowano ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 282 580,28 zł 

Zakres zadania obejmował budowę drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej 
wraz z wyrównaniem poboczy i wykonaniem zjazdów na przyległe użytki rolne. 

4 
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych dla Gminy Zawadzkie 

 
Ogólna wartość projektu 736 185,86 zł, z 
czego dofinansowanie z UE wyniosło 625 
757,98 zł 

Projekt dotyczył budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych wraz z punktem przyjmowania używanych przedmiotów i 
punktem napraw w gminie Zawadzkie. Przedsięwzięcie obejmowało nadzór, 
roboty budowlane, wyposażenie, działania promocyjne oraz informacyjne 
związane z projektem.  Elementami budowy PSZOK były: oświetlony plac 
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l.p Nazwa przedsięwzięcia Wartość projektu Cel projektu 

utwardzony oraz zadaszone boksy magazynowe na odpady inne niż 
niebezpieczne z kontenerami i pojemnikami przeznaczonymi do tego typu 
odpadów. 

5 Radosne przedszkola gminy Zawadzkie 

Całkowita wartość projektu wyniosła  
509 984,21 zł, z czego dofinansowanie z 
UE wyniosło  
431 599,64 zł. 

Celem projektu było podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Zawadzkie oraz 
zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat do I 2019 r. 
poprzez realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach, wydłużenie czasu pracy 
przedszkola oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 
wychowania przedszkolnego, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej. 
Wsparciem objęte zostały 4 ośrodki wychowania przedszkolnego, dla których 
Gmina Zawadzkie jest organem prowadzącym: 

 Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w 
Zawadzkiem, 

 Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Żłobkowym  
w Zawadzkiem (Od 01.09.2018 r. nowa nazwa „Przedszkole Publiczne 
nr 3 w Zawadzkiem), 

 Przedszkole Publiczne w Żędowicach, 

 Przedszkole Publiczne w Kielczy. 

Suma (ogólna wartość projektów) 9 950 630,46 zł (całkowita wartość projektów) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://mapadotacji.gov.pl/ 

https://mapadotacji.gov.pl/
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11.6 Komplementarność źródeł finansowania 

GPR będzie realizowany w oparciu o zróżnicowane źródła finasowania, w tym w szczególności  Program 

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.  Dodatkowo planuje się pozyskiwanie funduszy  

z innych źródeł, takich jak: FEnIKS, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki 

Konserwator Zabytków, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych, 

NOWEFIO, a także środki prywatne, budżet własny gminy Zawadzkie oraz środki organizacji 

pozarządowych (zgodnie z zasadą dodatkowości przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych 

oraz programów krajowych). 

11.7 Podsumowanie komplementarności 

Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR odzwierciedla załączona poniżej matryca obrazująca 

powiązania na poziomie przedsięwzięć, celów i kierunków działań. Związane jest to z patrzeniem na 

proces rewitalizacji jako narzędzia osiągania konkretnych i mierzalnych celów poprzez kompleksowe 

oddziaływanie.  
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Tabela 12 Matryca komplementarności – komplementarność przedsięwzięć z celami i kierunkami działań GPR 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Cel 1. Włącznie społeczne - integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Utworzenie oferty i miejsc sprzyjających aktywności lokalnej. 

Cel 2. Rozwój 
przedsiębiorczości. 

Podnoszenie jakości życia 
poprzez aktywizację 

zawodową. 

Cel 3. Przestrzeń. Przywrócenie funkcji 
infrastruktury usług publicznych. 

Stworzenie warunków do spędzania 
czasu wolnego i samodoskonalenia 

Cel 4. Poszanowanie środowiska. 
Działania na rzecz ograniczenia niskiej 

emisji i ochrony środowiska 
naturalnego 

1.1.Tworzenie warunków 
i oferty służącej włączeniu 

społecznemu 

1.2.Wzmocnienie 
oferty kulturalnej 
dla różnych grup 

odbiorców 

1.3.Wzmocnienie 
dialogu 

międzysektorowego 
poprzez tworzenie 

oferty aktywizującej 
społeczność lokalną 

2.1 Działania na rzecz 
aktywizacji zawodowej i 

wspieranie 
samozatrudnienia 

3.1 Przywrócenie 
funkcji  obiektom 

użyteczności 
publicznej 

3.2 Rewaloryzacja 
zielonych 

przestrzeni 
publicznych 

4.1 Edukacja 
ekologiczna i 
budowanie 

świadomości 
mieszkańców w 

celu ograniczenia 
niskiej emisji i 

innych 
negatywnych 

skutków 
działalności 
człowieka 

4.2 
Unieszkodliwienie 

azbestu i 
wyrobów 

zawierających 
azbest 

1. Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. Dworcowej- budynek domu kultury         

2. 
„Historia stalą pisana” - cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe gminy 

Zawadzkie 
        

3. Aktywizacja społeczna – aktywna integracja – gotuj z nami         

4 
Rewitalizacja parku miejskiego w Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w 

Zawadzkiem 
        

5. Festiwal Kultury Lokalnej         

6. Działania profilaktyczne         

7. Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji         

8. Edukacja ekologiczna w gminie Zawadzkie         

Źródło: opracowanie własne



Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie  
 

 

 
59 

11.8 Mechanizmy integracji  

Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej interwencji w GPR będą następujące czynniki: 

1. Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony 

na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap 

opracowania dokumentu uwzględniał będzie takie mechanizmy jak:  

a. konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego podstawie 

obszaru rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji poprzez uruchomienie 

procesu udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu GPR, 

b. nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR – otwarty nabór przedsięwzięć przełożył 

się na stworzenie pola do weryfikacji przedsięwzięć z punktu widzenia ich oddziaływania 

na obszar rewitalizacji i zaplanowania kompleksowej i zintegrowanej interwencji. 

Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu – 

weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze kroki wdrażania 

GPR. 

2. Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR  

– mechanizm ten będzie realizowany poprzez:  

a. powołanie Komitetu Rewitalizacji – podstawową funkcją Komitetu będzie ocenianie 

postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności 

podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji, 

b. współpracę ze środowiskiem seniorów oraz młodzieży w zakresie działań 

rewitalizacyjnych podejmowanych dla osób starszych, młodzieży i dzieci, 

c. współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

d. periodyczne spotkania z interesariuszami, 

e. dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki 

publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR. 

3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną postępu 

wdrażania GPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluację.  

Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 14. Na poziomie mechanizmów integracji 

zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie z zaplanowanymi celami, 

jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co pozwoli na pomiar realizacji celów, a tym 

samym ocenę integracji GPR. 
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12. Indykatywne ramy finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono szacowane koszty realizacji poszczególnych zadań wraz  

z potencjalnymi źródłami ich finansowania. Ogólny koszt realizacji wszystkich zdań wynosi 

13 680 000,00 zł 

Tabela 13 Indykatywne ramy finansowe 

L.p Nazwa przedsięwzięcia Szacowany koszt 

Szacowany wkład 
własny (przy 

poziomie 
dofinansowania 

do 85%) 

Źródło finansowania 

1 
Rewitalizacja strefy zabytkowej 

przy ul. Dworcowej- budynek domu 
kultury 

10 000 000,00 zł 1 500 000,00 zł 

FEO 2027,  FEnIKS, 
Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego, 
Wojewódzki 
Konserwator 

Zabytków, Rządowy 
Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, Program 

Inwestycji 
Strategicznych 

2 
„Historia stalą pisana” - cykl 

wydarzeń promujących dziedzictwo 
kulturowe gminy Zawadzkie 

200 000,00 zł 170 000,00 zł 

NOWEFIO, 
Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego, FEO 

2027 

3 
Aktywizacja społeczna – aktywna 

integracja – gotuj z nami 
30 000,00 zł 4 500,00 zł NOWEFIO 

4 
Rewitalizacja parku miejskiego w 

Zawadzkiem obok Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem 

3 000 000,00 zł 450 000,00 zł 

FEO 2027,  FEnIKS,  
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych, 
Program Inwestycji 

Strategicznych 

5 Festiwal Kultury Lokalnej 100 000,00 zł 15 000,00 zł NOWEFIO 

6 Działania profilaktyczne 200 000,00 zł 30 000,00 zł 
FEO 2027, FERS, oraz 

Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej 

7 
Aktywizacja zawodowa 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 
100 000,00 zł 15 000,00 zł 

FEO 2027, FERS, oraz 
Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej 

8 
Edukacja ekologiczna w gminie 

Zawadzkie 
50 000,00 zł 7 500,00 zł 

FEO 2027, FERS, oraz 
Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej 

suma 13 680 000,00 zł 2 192 000,00 zł  

Źródło: opracowanie własne 
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Fundusze Europejskie dla Opolskiego 

Poniżej przedstawiono wybrane szczegóły dystrybucji środków europejskich w nowej perspektywie 

finansowej. 

Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych Opolskiego 
Cel Polityki 5 – Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych. 
Cel szczegółowy: Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i 
bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wsparcie w CP 5 będzie realizowane w oparciu o instrumenty terytorialne, tj. ZIT oraz IIT (w tym GPR), które 
zostaną uzupełnione o odpowiednie działania z CP2, CP3 i CP4.  
 
Celem projektów rewitalizacyjnych, których podstawą będą GPR-y, winno być zmniejszanie zróżnicowań 
wewnątrzmiejskich, wzmacnianie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi, a także poprawa warunków 
i jakości życia na obszarach zdegradowanych. Proces ten będzie kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez 
interesariuszy rewitalizacji. 
Należy szczególnie zadbać o zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, zwłaszcza ochronę drzew w całym cyklu 
projektowym, w tym poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni. Mając na uwadze potrzebę adaptacji 
obszarów miejskich do zmiany klimatu, należy dążyć również do zwiększania powierzchni biologicznie czynnych 
i unikanie tworzenia powierzchni uszczelnionych. 
Działania rewitalizacyjne powinny w sposób zintegrowany uwzględniać potrzeby i potencjały wskazane w GPR 
dla obszarów poddawanych rewitalizacji, uwzględniając gł. cele włączenia społecznego, ubóstwa 
energetycznego i czystego powietrza, w tym zapewnienie m.in. standardów efektywności energetycznej 
budynków. 
 
Planowane typy przedsięwzięć: 
1. Rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa dostępności poprzez likwidację barier 

fizycznych dla osób z niepełnosprawnościami (budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, 
zagospodarowania terenów wokół dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego możliwa jedynie jako 
element projektu), 

2. Rozwój działalności kulturalnej i aktywności kulturalnej (poprzez rozwój infrastruktury m.in. teatry, zespoły 
artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury, muzea), w tym wspieranie zaplecza dla utrzymania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz rzemiosła i dawnych zawodów, 

3. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów 
bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i 
udostępnienie, także poprzez proces digitalizacji, 

4. Projekty dotyczące nowych i innowacyjnych produktów w dziedzinie kultury i turystyki wynikające  
ze współpracy uczelni i szkół artystycznych i instytucji sektora kultury z przedsiębiorstwami i klastrami 
przemysłów kreatywnych, 

5. Inwestycje w obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki tematyczne (obiekty/miejsca odwołujące się do 
walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych) lub turystyczne szlaki rodzajowe (np. kajakowe, 
rowerowe), w tym dostępności poprzez likwidację barier fizycznych dla osób z niepełnosprawnościami, 

6. Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo230 przestrzeni publicznych, mająca na celu realizację 
kompleksowych, zintegrowanych działań na rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego 
i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowanych terytorialnie i prowadzonych przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji, 

7. Małe inwestycje realizowane przez gminy we współpracy i w uzgodnieniu z przedstawicielami lokalnych 
społeczności i na rzecz tych społeczności, o charakterze m.in. prospołecznym, prozdrowotnym, 
kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym – przedsięwzięcia o charakterze oddolnych inicjatyw (projekty 
grantowe), 
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8. Małe inwestycje realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności w oparciu  
o diagnozę ich potrzeb, o charakterze m.in. prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym – przedsięwzięcia o charakterze oddolnych inicjatyw (projekty grantowe). 

 
Główne grupy docelowe: 
Mieszkańcy obszarów objętych strategią terytorialną ZIT, mieszkańcy obszarów zdegradowanych wyznaczonych 
do rewitalizacji na obszarach gmin miejskich i miejsko-wiejskich, w tym lokalne społeczności, turyści oraz 
przedsiębiorcy. 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS, projekt)  

Program opiera się na wsparciu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz 

przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Ponadto, założenia programu przewidują wsparcie 

inwestycji związanych z poprawą jakości infrastruktury drogowej, poprawą wydolności ochrony zdrowia, 

a także wykorzystaniem potencjału tkwiącego w dziedzictwie kulturowym. Wszystkie te działania 

przyczynią się bowiem do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Poniżej 

przedstawiono priorytety określone w Programie wraz z ich zakresem oraz wskazaniem kierunków 

działań zaplanowanych w ramach Strategii, które mogą zostać objęte wsparciem. 

Priorytet I. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności   
2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych 

Poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspieranie zrównoważonej 
gospodarki wodnej i gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie przystosowania do zmian klimatu, a także 
wzmacnianie ochrony przyrody i zielonej infrastruktury 

Priorytet VII. Kultura 
4.6 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i 
innowacji społecznych 

Planowana interwencja obejmuje rozwój infrastruktury kultury oraz ochronę dziedzictwa kulturowego w celu 
wzmocnienia ich potencjału w zakresie oddziaływania na rozwój gospodarczy i włączenie społeczne. Efektem 
planowanych działań będzie wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym oraz podniesienie atrakcyjności 
turystycznej regionów. Wsparcie ukierunkowane zostanie na tworzenie odpowiednich warunków 
infrastrukturalnych stymulujących do aktywnego uczestnictwa w kulturze i w życiu społecznym, w tym 
eliminację barier w dostępie do kultury dla grup z różnych przyczyn wykluczonych. 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS, projekt) 

Realizacja programu uwzględnia wsparcie m.in. na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, zwiększenia 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości 

edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej 

oraz ochrony zdrowia. Poniżej przedstawiono priorytety określone w Programie wraz z ich zakresem 

oraz wskazaniem kierunków działań zaplanowanych w ramach Strategii, które mogą zostać objęte 

wsparciem. 
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Priorytet I. Lepsze polityki dla rozwoju społecznego 

Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących na rynku pracy, wspieranie niedyskryminacji, 
dostosowywanie uczestników rynku pracy do zmian, poprawa włączenia społecznego i integracji społeczno-
gospodarczej 

Wspieranie  dostępu do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu 

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich 
ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i 
uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Priorytet III. Równe szanse dla osób z niepełnosprawnościami 

Wspieranie aktywnego włączenia społecznego, promowanie równości szans i niedyskryminacji 

Priorytet VI. Innowacje społeczne 

Opracowywanie, testowanie, upowszechnianie i podejmowanie działań w zakresie włączenia wybranych 
nowych rozwiązań do polityki lub praktyki 

  

13. Opis struktury zarządzania  

 

Komitet Rewitalizacji  

Rolą Komitetu Rewitalizacji jest doradztwo Burmistrzowi w zakresie dbałości o prawidłową realizację 

GPR oraz prowadzenie dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami gminy. Zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Rada Miejska w drodze uchwały, 

zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Podjęcie uchwały w tej sprawie będzie 

poprzedzone konsultacjami społecznymi. 

Burmistrz

Komitet Rewitalizacji

Zespoły zadaniowe 
Interesariusze 

procesu 
rewitalizacji

Urząd Miejski w 
Zawadzkiem 

Referat Rozwoju i 
Infrastruktury 

Społecznej

Jednostki 
organizacyjne 

gminy

Rada Miejska w 
Zawadzkiem
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• Projekt uchwały

• Konsultacje społeczne 
projektu uchwały

• Podjęcie uchwały

• Nabór kandydatów

I.Określenie zasad 
wyznaczenia składu 
oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji

• Zarządzenie Burmistrza 
w sprawie powołania 
Komitetu Rewitalizacji

II.Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji

Burmistrz Zawadzkiego powoła w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji w terminie nie dłuższym niż 

3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia przez Radę Miejską w Zawadzkiem zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie odpowiadać będzie 

Burmistrz we współpracy z:  

1. Radą Miejską, 

2. Urzędem Miejskim, 

3. Komitetem ds. Rewitalizacji, 

4. Jednostkami organizacyjnymi gminy: jednostkami budżetowymi, samorządowymi instytucjami 

kultury i spółkami gminnymi. 

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 powierza się do realizacji 

Burmistrzowi Zawadzkiego. Burmistrz we współpracy z Urzędem Miejskim, w szczególności –  Referatem 

Rozwoju i Infrastruktury Społecznej. Działania wskazanej jednostki dotyczące rewitalizacji zostały 

wyróżnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (Zarządzenie  

Nr 197/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami).  

Do obowiązków Referatu Rozwoju i Infrastruktury Społecznej w ramach działań rewitalizacyjnych między 

innymi należy: 

 opracowanie i aktualizacja strategii gminy oraz nadzór nad realizacją wyznaczonych w strategii 

celów i zadań; 
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 opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, jego aktualizacja, nadzór nad realizacją celów  

i zadań w zakresie rewitalizacji  oraz  wydawanie  zaświadczeń  o położeniu  działki  na  obszarze  

rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 

 realizowanie zadań związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych, a w szczególności: 

o analizowanie możliwości gminy w zakresie pozyskania funduszy zewnętrznych  

(pozabudżetowych) oraz bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów 

prawnych UE w zakresie finansowania dotowanych projektów i zadań, 

o prowadzenie stałego monitoringu i analizy możliwości gminy w zakresie pozyskiwania 

środków pomocowych (krajowych i zagranicznych) oraz składanie Burmistrzowi 

bieżących raportów w tym zakresie. 

Zarządzanie GPR będzie odbywać się w ramach istniejących struktur Urzędu Miejskiego, 

przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie programem.  

W celu usprawnienia wdrażania założeń GPR, Burmistrz może powoływać zespoły zadaniowe, w skład 

których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych komórek odpowiedzialnych za cząstkowe 

funkcje zarządzania przedsięwzięciem. Ideą powołania ww. zespołów jest właściwe przygotowanie 

przedsięwzięcia od strony technicznej i sprawne zarządzanie jego realizacją począwszy od 

przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania 

przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad robotami, zarządzania przepływem dofinansowania, 

sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy.  

14. System monitoringu i ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 

14.1 Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji ocena aktualności i stopnia realizacji GPR będzie realizowana 

w cyklach trzyletnich. Obejmować będzie całość działań zaplanowanych do realizacji w ramach GPR,  

w tym ocenę osiągnięcia wskaźników przypisanych poszczególnym celom zakończoną raportem. Poniżej 

w tabeli przedstawiono wskaźniki monitoringu poszczególnych celów, zgodnych ze wskaźnikami użytymi 

do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Tabela 14 Wskaźniki monitorowania osiągania celów GPR 

Cel Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika (2021) 
Źródło danych 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

CEL STRATEGICZNY 1. WŁĄCZNIE SPOŁECZNE - INTEGRACJA. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU. UTWORZENIE OFERTY I 

MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. 

Liczba klientów pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców 

30 
Urząd Miejski w 

Zawadzkiem 
spadek 

Liczba ofiar przemocy na 1000 mieszkańców 4,3 
Urząd Miejski w 

Zawadzkiem 
spadek 
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Cel Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika (2021) 
Źródło danych 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

CEL STRATEGICZNY 2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ. 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców 

36,1 
Urząd Miejski w 

Zawadzkiem 
wzrost 

CEL STRATEGICZNY 3. PRZESTRZEŃ. PRZYWRÓCENIE FUNKCJI INFRASTRUKTURY USŁUG PUBLICZNYCH. STWORZENIE WARUNKÓW DO 

SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I SAMODOSKONALENIA. 

Udział obiektów wymagających 
dostosowania do osób ze szczególnymi 

potrzebami 
54% 

Urząd Miejski w 
Zawadzkiem 

spadek 

CEL STRATEGICZNY 4. Poszanowanie środowiska. Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Udział zagospodarowanych powierzchni 
terenów zielonych w powierzchni ogólnej 

gminy  
8,5% 

Urząd Miejski w 
Zawadzkiem 

wzrost 

Liczba nieruchomości zawierających wyroby 
azbestowe/km2 

1,96 
Urząd Miejski w 

Zawadzkiem 
spadek 

źródło: opracowanie własne 

 
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji: 

 Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem 

monitorowania i oceny określonym w tym programie.  

 Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu 

przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza 

się opinię, o której mowa w ust. 2.  

 W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego 

programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla 

uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy 

albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

14.2 Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie odbywało się w cyklach 

rocznych za pomocą przygotowanych kart projektów. Podmiot odpowiedzialny za realizację 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (wydział lub inny realizator) będzie zobligowany do wypełnienia karty 

projektu, zgodnie z załączonym wzorem3: 

                                                           
3 W uzasadnionych przypadkach (jeśli np. realizowane zadanie tego wymaga lub jest bardziej skomplikowane), wzór może 

podlegać modyfikacjom. 
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Tabela 15 Wzór karty monitorowania przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Nazwa projektu  

Cel ogólny realizacji projektu  

Krótki opis działań  

Realizator (wydział/referat/inne)  

Miejsce realizacji (adres)  

Monitorowane wskaźniki  

Wydatkowane środki finansowe  

Zaawansowanie realizacji/przygotowania do realizacji  

Planowana data zakończenia (oddania do użytku/realizacji) 
projektu  

 

Data sporządzenia karty  

Źródło: opracowanie własne 

Sporządzone karty winny zostać przekazane do Referatu Rozwoju i Infrastruktury Społecznej, natomiast 

pracownik merytoryczny przedmiotowego referatu na podstawie zgromadzonych kart sporządzi raport 

z realizacji projektów GPR do 15 grudnia danego roku. Raport powinien zostać opublikowany w BIP oraz 

stronie internetowej poświęconej rewitalizacji. 

Proponowany system monitoringu wynika z wielości potencjalnych źródeł finansowania projektów. 

Poniżej przedstawiono proponowany katalog wskaźników monitorowania przedsięwzięć (zgodny ze 

wskaźnikami proponowanymi w FEO 2021-2027). Dodatkowo w opisach przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zaproponowano mierniki pomiaru postępu realizacji  przedsięwzięcia. W tabeli poniżej 

zestawiono zaproponowane wskaźniki wraz z przedsięwzięciami i celami GPR. 

Tabela 16 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Wskaźnik i wartość Źródło danych Przedsięwzięcie 

CEL STRATEGICZNY 1. WŁĄCZNIE SPOŁECZNE - INTEGRACJA. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.  
UTWORZENIE OFERTY I MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. 

Liczba osób korzystających z ofert 
wsparcia 

Listy obecności 
3. Aktywizacja społeczna – aktywna 

integracja – gotuj z nami 
6. Działania profilaktyczne 

Liczba nowych elementów oferty 
kulturalnej 

Kalendarz imprez 

2. „Historia stalą pisana” - cykl wydarzeń 
promujących dziedzictwo kulturowe 

gminy Zawadzkie 
5. Festiwal Kultury Lokalnej 

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych 

Listy obecności, 
szacunkowe dane 

organizatorów 
wydarzeń 

2. „Historia stalą pisana” - cykl wydarzeń 
promujących dziedzictwo kulturowe 

gminy Zawadzkie 
3. Aktywizacja społeczna – aktywna 

integracja – gotuj z nami 
5. Festiwal Kultury Lokalnej 

Liczba osób odwiedzających obiekty 
kulturalne i turystyczne objęte wsparciem 

Listy obecności, 
szacunkowe dane 

organizatorów 
wydarzeń 

2. „Historia stalą pisana” - cykl wydarzeń 
promujących dziedzictwo kulturowe 

gminy Zawadzkie 
5. Festiwal Kultury Lokalnej 
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Wskaźnik i wartość Źródło danych Przedsięwzięcie 

CEL STRATEGICZNY 2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ. 

Liczba osób, które podniosły swoje 
kompetencje zawodowe 

Listy obecności 
7. Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

Liczba osób które w wyniku realizacji 
projektu rozpoczęły działalność 
gospodarczą 

CEIDG 
7. Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

CEL STRATEGICZNY 3. PRZESTRZEŃ. PRZYWRÓCENIE FUNKCJI INFRASTRUKTURY USŁUG PUBLICZNYCH. STWORZENIE WARUNKÓW DO 

SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I SAMODOSKONALENIA 

Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 
Dokumentacja 

techniczna 
1. Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. 

Dworcowej- budynek domu kultury 

Powierzchnia zrewaloryzowanych terenów 
zielonych  

Dokumentacja 
techniczna 

4. Rewitalizacja parku miejskiego w 
Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w 

Zawadzkiem 

Liczba obiektów kulturalnych i 
turystycznych objętych wsparciem 

Dokumentacja 
techniczna 

1. Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. 
Dworcowej- budynek domu kultury 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
(innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

Dokumentacja 
techniczna 1. Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. 

Dworcowej- budynek domu kultury 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich 

Dokumentacja 
techniczna 

4. Rewitalizacja parku miejskiego w 
Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w 

Zawadzkiem 

Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem 

Dokumentacja 
techniczna 

1. Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. 
Dworcowej- budynek domu kultury 

CEL STRATEGICZNY 4. POSZANOWANIE ŚRODOWISKA. DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO 

Liczba przeprowadzonych warsztatów 
proekologicznych 

Listy obecności 8. Edukacja ekologiczna w gminie 
Zawadzkie 

Liczba uczestników warsztatów 
proekologicznych 

Listy obecności 8. Edukacja ekologiczna w gminie 
Zawadzkie 

Źródło: opracowanie własne 

14.3 Aktualizacja GPR 

W przypadku problemów rzutujących na niską efektywność realizacji przedsięwzięć na etapie 

monitorowania, należy rozważyć modyfikację i aktualizację programu rewitalizacji. W przypadku 

wprowadzania zmian i korekt w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, w dokumencie należy przedstawić 

ich uzasadnienie. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

może okazać się konieczna, np. w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wskaźników podczas 

monitorowania, braku terminowości realizacji działań lub rekomendacji Komitetu Rewitalizacji  

w odpowiedzi na negatywną ocenę efektywności działań rewitalizacyjnych. Aktualizacja gminnego 

programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim był on uchwalony. Procedura ta obejmuje zatem 

następujące etapy: 

1. Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR (co najmniej raz na 3 lata). 

2. Opiniowanie oceny przez Komitet Rewitalizacji. 

3. Ogłoszenie zaopiniowanej oceny na stronie internetowej gminy i w BIP. 
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4. Wniosek do rady gminy o zmianę programu rewitalizacji. 

5. Dokonanie zmian w GPR. 

6. Konsultacje społeczne aktualizowanego programu rewitalizacji. 

7. Opiniowanie, procedura środowiskowa - nie wymaga uzyskania opinii i przeprowadzenia 

konsultacji społecznych taka zmiana gminnego programu rewitalizacji, która nie dotyczy 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie wymaga zmiany uchwały dot. 

ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (jeżeli została 

ustanowiona). 

8. Podjęcie uchwały. 

14.4 Harmonogram realizacji 

Tabela 17 Harmonogram realizacji GPR 

Wyszczególnienie Okres realizacji 

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy 
Zawadzkie na lata 2023-2030 

2023 r. 

Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacji 
2023 r. (w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia 

GPR) 

Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Zawadzkie 

Niezwłocznie po uchwaleniu GPR 

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 
Od 2023 do 2030 

(przynajmniej jedno posiedzenie w ciągu 
roku) 

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR Od 2023 do 2030 

Monitoring  
Od 2023 r. do 2030 r. 

(realizowany systematycznie w okresach 
rocznych) 

Ewaluacja okresowa 
Od 2023 r. do 2030 r. 

(realizowana w okresach trzyletnich) 

Komunikacja społeczna GPR Od 2023 r. do 2030 r. 

Źródło: opracowanie własne 

14.5 Koszty zarządzania  

Proces zarządzania wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie został oparty  

o funkcjonujące struktury Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w tym w szczególności Referat Rozwoju  

i Infrastruktury Społecznej oraz Komitet Rewitalizacji. W związku z tym, nie przewiduje się konieczności 

ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem GPR. Należy także nadmienić,  

iż praca w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, dobrowolny i bezpłatny.  
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15. GPR jako strategia IIT (inny instrument terytorialny) 

Zgodnie z zapisami dokumentu pt: „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce  

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 gminne programy rewitalizacji obligatoryjnie pełnią 

funkcję strategii IIT w odniesieniu do przewidzianych w nich działań finansowanych ze środków polityki 

spójności4. Przedstawiony schemat blokowy obrazuje powiązania pomiędzy gminnym programem 

rewitalizacji, a strategią IIT jako szczególnym narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie środków  

z Funduszy Europejskich. 

Rysunek 5 Powiązanie GPR i strategii IIT 

Ustawa o rewitalizacji 
z dnia 9 października 2015 roku  

 

Zasady realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce  

w perspektywie finansowej  
UE na lata 2021-2027 

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej 

 
 

 

GPR 

 

IIT (inny instrument terytorialny) 

Elementy obowiązkowe: 

 szczegółowa diagnoza obszaru 
rewitalizacji 

 opis wizji stanu obszaru po 
przeprowadzeniu rewitalizacji 

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające 
im kierunki działań 

 listę planowanych  przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 zaangażowanie (partycypacja) 
interesariuszy zarówno w proces 
sporządzania GPR jak i wdrażania jego 
założeń (art. 5.1 Ustawy o rewitalizacji) 

 

Elementy obowiązkowe: 

 synteza diagnozy obszaru realizacji 
instrumentu 

 cele, jakie mają być zrealizowane 
w ramach instrumentu 

 lista projektów realizujących cele 

 opis procesu zaangażowania 
partnerów społeczno-
gospodarczych (art. 29 
Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 w powiązaniu z art. 8) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rewitalizacji oraz Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce  
w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 

Regulacje wykonawcze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Zasady realizacji instrumentów 

terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027) wskazują, iż Gminny Program 

Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 stanowi jednocześnie strategię IIT ponieważ  

w  dokumencie  uwzględniono obowiązkowe elementy strategii IIT takie jak: 

                                                           
4 Por. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-
perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027  

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027
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Tabela 18 Elementy obowiązkowe strategii IIT w odniesieniu do poszczególnych rozdziałów Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

Nr rozdziału 
GPR 

Element obowiązkowy strategii IIT 

5. 
synteza diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych; 

7. 

10. 
lista projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, wraz z informacją na temat 
sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami; 

9. 
cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 
właściwego programu; 

16. 

opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwe podmioty 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony 
środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach 
nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań IIT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE 
na lata 2021-2027 

Obowiązkowy element Strategii IIT jakim jest opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-

gospodarczych(..) koresponduje z obligatoryjnymi przepisami ustawy o rewitalizacji dotyczącymi 

uspołecznienia procesu tworzenia i wdrażania gminnego programu rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji 

definiuje katalog interesariuszy rewitalizacji, wskazuje obligatoryjne formy zaangażowania społeczności 

lokalnej w proces tworzenia i wdrażania GPR, a także określa katalog podmiotów uprawnionych do 

tworzenia komitetu rewitalizacji oraz udziału w procesie opiniowania GPR (w szczególności art. 5.1 – 

partycypacja społeczna, 6.1 –  konsultacje społeczne, 7.1 – komitet rewitalizacji w powiązaniu z 

artykułem 2.2 – interesariusze rewitalizacji i artykułem 17.1 – proces opiniowania)5. 

W zakresie procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oprócz standardowych technik 

partycypacyjnych (konsultacji społecznych, spotkań warsztatowych, zbierania uwag w postaci 

papierowej, ustnej i elektronicznej6) przeprowadzono również procedurę opiniowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030. Zgodnie z zapisami Ustawy o 

rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485) projekt dokumentu skierowano do następujących podmiotów: 

 zarządu właściwego powiatu – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu, 

                                                           
5 Ustawa o rewitalizacji https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000485/T/D20210485L.pdf  

6 Szczegóły dotyczące prowadzonych działań partycypacyjnych zostały opisane w rozdziale 16.1 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000485/T/D20210485L.pdf
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 zarządu właściwego województwa – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa, 

 właściwego wojewody – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu 

publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, 

 właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa – w zakresie 

wymagań bezpieczeństwa i obronności, 

 właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, 

 właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

 właściwej gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, 

 operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych, 

 Komitetu Rewitalizacji, 

 Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223) – w zakresie 

sposobu zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych z nieruchomościami wchodzącymi 

w skład Zasobu Nieruchomości, 

Dodatkowo na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 

z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego  

i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w powiązaniu z art. 8. zapewniono 

możliwość i włączono w proces przygotowania GPR następujących partnerów: władze lokalne  

i miejskie oraz instytucje publiczne, partnerów społecznych i gospodarczych, podmioty 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. Wskazane podmioty miały 14 dni na wyrażenie swojej 

opinii z uwzględnieniem zasady milczącej zgody. Raport z procesu opiniowania zostanie 

opublikowany na stronie www.zawadzkie.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.  

16. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej  

16.1 Uspołecznienie opracowania GPR 

W trakcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

przeprowadzono wszystkie wymagane prawem formy partycypacji społecznej oraz zaproponowano 
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dodatkowe działania. Na każdym etapie prac włączono w proces przygotowania GPR interesariuszy 

(partnerów społeczno-gospodarczych)  

1. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Zawadzkie.  

Konsultacje ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zawadzkie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485).  

Proces konsultacji trwał w dniach 8.07.2022-7.08.2022. Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie: 

 zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza 

dostępnego: jako załącznik do zarządzenia, na stronie internetowej gminy Zawadzkie 

www.zawadzkie.pl w zakładce Urząd, w podzakładce Gminny Program Rewitalizacji dla gminy 

Zawadzkie na lata 2023-2030, na stronie podmiotowej gminy w BIP www.bip.zawadzkie.pl,  

w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie 

(pokój 102); 

 formularz uwag można było składać w postaci papierowej pocztą lub osobiście w Urzędzie 

Miejskim w Zawadzkiem oraz w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres 

e-mailowy: ngo@zawadzkie.pl oraz przez link: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_formularz_or_i_oz; 

 spotkania dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 13 lipca 2022 r.  

o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem; 

 wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej gminy Zawadzkie 

www.zawadzkie.pl w zakładce Urząd, w podzakładce Gminny Program Rewitalizacji dla gminy 

Zawadzkie na lata 2023-2030 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_gpr ; 

 zgłaszania uwag ustnie i telefonicznie pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 

77 46 23 142. 

Za pomocą udostępnionego formularza nie wpłynęły uwagi do projektu przedmiotowej uchwały.  

W ramach prowadzonej ankiety na temat zaproponowanego obszaru rewitalizacji na terenie gminy 

Zawadzkie wpłynęło 7 formularzy z opiniami i propozycjami rozwoju ww. obszaru. Wnioski w nich 

zawarte znalazły odzwierciedlenie w diagnozie pogłębionej obszaru rewitalizacji. 
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Na spotkaniu w dniu 13 lipca 2022 roku o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 

zgłoszono uwagę o przyłączeniu do obszaru rewitalizacji DOM-u KULTURY zlokalizowanego przy ulicy 

Dworcowej 3 w Zawadzkiem. Wskazany obiekt użyteczności publicznej sąsiadował z pierwotnie 

proponowanym obszarem rewitalizacji. W związku z tym, że obiekt i mieszcząca się w nim instytucja są 

potencjalnymi interesariuszami procesu rewitalizacji zdecydowano się na uwzględnienie uwagi. Finalnie 

obszar rewitalizacji (OR) 153 ha co stanowi 1,9% powierzchni gminy. Podsumowanie procesu konsultacji 

społecznych stanowił raport opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

(https://zawadzkie.pl/3543/gminny-program-rewitalizacji-dla-gminy-zawadzkie-na-lata-2023-

2030.html) 

2. Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji – podjęcie uchwały  

Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy  Zawadzkie na lata 2023-2030. 

3. Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Burmistrz Zawadzkiego w dniu 18.10.2022 wydał 

zarządzenie Nr 775/XXXII/2022 w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030. Nabór propozycji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwala mieszkańcom w sposób rzeczywisty wpływać na działania, jakie 

podjęte zostaną w gminie Zawadzkie w kolejnych latach. Aby zgłosić propozycję projektu lub 

przedsięwzięcia do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030  

należało wypełnić wzór formularza, który dostępny był w formie elektronicznej lub papierowej. 

Sposób zgłaszania propozycji:  

 drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_zawadzkie_nabor_projektow; 

 w formie papierowej. Wersja papierowa formularza do zgłaszania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (pokój 102). 

Wypełnione formularze papierowe oraz elektronicznie należało przekazać w terminie od 19 października 

do 9 listopada 2022 r. Dodatkowo w dniu 9 listopada 2022 roku przeprowadzono spotkanie otwarte dla 

mieszkańców, w którym mogli zabrać głos interesariusze i zaprezentować swoje propozycje 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W wyniku naboru, oraz spotkania zgromadzono łącznie  8 propozycji 

projektów, wszystkie zostały włączone do listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

4. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-

2030 i proces opiniowania dokumentu. 

Wszystkie zastosowane formy partycypacyjnego sposobu wypracowania dokumentu posłużyły: 
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 inicjowaniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji 

wokół rewitalizacji; 

 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu 

gminnego programu rewitalizacji; 

 zapewnieniu w czasie przygotowania i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez 

mieszkańców; 

 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji. 

16.2 Uspołecznienie wdrażania GPR 

Gmina Zawadzkie dołoży wszelkich starań, aby w realizację założeń GPR zaangażować bezpośrednio jak 

najszersze grono interesariuszy. Ważnym założeniem jest, aby mieszkańcy (w szczególności obszaru 

rewitalizacji) brali czynny udział w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji.  

Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie: 

1. pośrednio – poprzez informowanie z wykorzystaniem strony internetowej gminy, publikacje 

promocyjne i informacyjne oraz lokalną prasę, 

2. bezpośrednio – podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk oraz z 

organizacjami pozarządowymi (dopuszczalna formuła zdalna). 

Interesariuszami procesu rewitalizacji, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji 

i informacji są: mieszkańcy gminy, a zwłaszcza mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także 

poszczególne grupy społeczne, takie jak młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami itp.), lokalni 

przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkańców, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. 

W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane będą 

prowadzone następujące działania: 

 umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem opracowanego 

Gminnego Programu Rewitalizacji, 

 informowanie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu o nowo realizowanych zadaniach 

w ramach GPR, 

 publikowanie informacji w mediach społecznościowych, 

 publikowanie raportów z monitoringu i oceny aktualności GPR.  

Uspołecznienie wdrażania GPR będzie również realizowane z wykorzystaniem wypracowanych form 

współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i społecznym poprzez: 

 powołanie Komitetu Rewitalizacji składającego się z przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji). 
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Komitet stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy  

w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji. Będzie on również pełnił funkcję 

opiniodawczo-doradczą Burmistrza Zawadzkiego 

 przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, 

 opracowanie, co najmniej raz na 3 lata, ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców 

i innych interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji, prowadzonego 

procesu rewitalizacji oraz możliwości zgłaszania nowych potrzeb rewitalizacyjnych, 

wynikających ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, 

 organizację co najmniej jednego w roku spotkania informacyjnego (dopuszczalna formuła 

zdalna) lub współudział w spotkaniach, gremiach, posiedzeniach, w trakcie których mieszkańcy 

oraz przedstawiciele instytucji lokalnych będą mogli uzyskać informacje na temat aktualnego 

zaawansowania prac nad wdrożeniem procesu rewitalizacji oraz zgłosić uwagi dotyczące 

prowadzonych prac.   

Proponowane działania mają na celu aktywizację społeczną mieszkańców oraz wspieranie dialogu  

i współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. 
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17. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001, str. 30-37), 

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1029.) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916) ustawa 

ta dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności 

obszarów Natura 2000. 

Burmistrz Zawadzkiego wystąpi z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 

do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego celem uzyskania niezbędnych 

decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz 

uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu. 

18. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach 

Wszystkie proponowane rozwiązania projektowe w Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy 

Zawadzkie na lata 2023 - 2030 są zgodne z uchwałami i prawem miejscowym, stąd też nie przewiduje 

się konieczności zmian lub uchylania przedmiotowych dokumentów. Po analizie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025 (uchwała Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem Nr XXV/185/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.)  stwierdza się, iż przyjęte rozwiązania 

projektowe nie kolidują z obowiązującą uchwałą i nie wymagają zmiany uchwały Nr XXV/185/21 z dnia 

25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Zawadzkie na lata 2021-2025”. 

19. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

19.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji  

W celu realizacji założeń GPR nie przewiduje się konieczności wyznaczenia Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji.   

19.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego 

19.2.1 Niezbędne zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Przedstawione w Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie działania projektowe są zgodne 

ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie 



2023-2030 
 

 

 
78 

(uchwała  Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 października 2014). W związku 

z powyższym nie przewiduje się konieczności wprowadzenia zmian w wyżej wymienionym dokumencie. 

19.2.2 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie miasta Zawadzkie, którego część została wskazana jako obszar rewitalizacji obowiązuje plan 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie przyjęty uchwałą Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem z dnia 24.06.2019 r. Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 3.07.2019 pod poz. 2273. Uchwała Nr XLIV/326/22 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2022 r. uchwalono zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 3270). 

Uchwała weszła w życie w dniu 15 grudnia 2022 r. Zmiana planu obejmuje fragment miasta Zawadzkie, 

położony pomiędzy ul. Stawową i ul. Opolską, na zachód od Stawu Hutniczego o łącznej powierzchni 

2,58 ha. Mając na uwadze przewidywane do realizacji projekty w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie nie przewiduje się konieczność zmian zapisów we wskazanym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  



Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie  
 

 

 
79 

Spis rysunków, tabel i wykresów 

Rysunek 1 Obszary porównawcze w ramach GPR dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 .................................... 20 

Rysunek 2 Syntetyczny wskaźnik degradacji w zakresie sfery społecznej ................................................................... 23 

Rysunek 3 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Zawadzkie ...................... 27 

Rysunek 4 Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji ...................................................................................................... 28 

Rysunek 5 Powiązanie GPR i strategii IIT ...................................................................................................................... 70 

 

Tabela 1 Zestawienie obszarów porównawczych w ramach programu rewitalizacji ................................................ 19 

Tabela 2 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości wskaźników .............................................. 22 

Tabela 3 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości zestandaryzowane ................................... 22 

Tabela 4 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery ..................................................................................... 24 

Tabela 5 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji ................................................................................................. 27 

Tabela 6 Indeks ulic obszaru rewitalizacji ..................................................................................................................... 29 

Tabela 7 Problemy społeczne występujące na obszarze Zawadzkie 2 ........................................................................ 31 

Tabela 8 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności ........................................................................................ 32 

Tabela 9 Problemy w sferach pozaspołecznych ........................................................................................................... 33 

Tabela 10 Pozostałe, dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjna .......................................................................... 51 

Tabela 11 Zrealizowane projekty komplementarne wobec przedsięwzięć zaproponowanych w GPR ...................... 55 

Tabela 12 Matryca komplementarności – komplementarność przedsięwzięć z celami i kierunkami działań GPR .. 58 

Tabela 13 Indykatywne ramy finansowe ...................................................................................................................... 60 

Tabela 14 Wskaźniki monitorowania osiągania celów GPR ........................................................................................ 65 

Tabela 15 Wzór karty monitorowania przedsięwzięcia rewitalizacyjnego ................................................................. 67 

Tabela 16 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych .................................... 67 

Tabela 17 Harmonogram realizacji GPR ....................................................................................................................... 69 

Tabela 18 Elementy obowiązkowe strategii IIT w odniesieniu do poszczególnych rozdziałów Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 ................................................................................................ 71 

 

  



2023-2030 
 

 

 
80 

Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 

Załącznik 1 – mapa poglądowa obszaru rewitalizacji 
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Załącznik 2 – matryca logiczna interwencji GPR 

Wizja: Przeprowadzone we współpracy ze społecznością lokalną przedsięwzięcia rewitalizacyjne ograniczyły występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalne, technicznej  
i środowiskowej. Dzięki wsparciu infrastruktury usług publicznych i rewaloryzacji terenów zieleni, Zawadzkie jest atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców  
i turystów. Bogata oferta działań społecznych pozwoliła ograniczyć zjawisko bezrobocia i wsparła lokalną gospodarkę, natomiast oferta instytucji kultury daje mieszkańcom możliwość samorealizacji i buduje poczucie tożsamości.   

Wymiar diagnostyczno-koncepcyjny 

 Zdiagnozowane problemy Kierunki działań Cele rewitalizacji Wskaźniki osiągnięcia celu 

Sf
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łe
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n
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 Zwiększona liczba beneficjentów pomocy społecznej 

 Problemy związane z uzależnieniami 

 Zaległości czynszowe w mieszkaniach komunalnym 

 Występujące zjawisko przemocy 

 Niska aktywność mieszkańców (w tym kulturalna) 

1.1 Tworzenie warunków i oferty służącej włączeniu społecznemu 
1.2 Wzmocnienie oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców 
1.3 Wzmocnienie dialogu międzysektorowego poprzez tworzenie oferty 
aktywizującej społeczność lokalną 

Włącznie społeczne - integracja. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. Utworzenie 
oferty i miejsc sprzyjających 
aktywności lokalnej. 

Liczba klientów pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców 
Liczba ofiar przemocy na 1000 mieszkańców 
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 Stosunkowo niska liczba podmiotów gospodarczych 

 Wyższy poziom bezrobocia niż w innych częściach gminy 
2.1 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i wspieranie samozatrudnienia 

Rozwój przedsiębiorczości. 
Podnoszenie jakości życia 
poprzez aktywizację zawodową. 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

Sf
er

a 
te

ch
n

ic
zn

a 
i 

p
rz

es
tr

ze
n

n
o

-

fu
n

kc
jo

n
al

n
a 

 Postępująca degradacja techniczna obiektów zabytkowych 

 Częściowy brak dostosowania obiektów do osób o 
specjalnych potrzebach  

 Niedobór i zła jakość terenów zielonych 

3.1 Przywrócenie funkcji  obiektom użyteczności publicznej 
3.2 Rewaloryzacja zielonych przestrzeni publicznych 

Przestrzeń. Przywrócenie funkcji 
infrastruktury usług 
publicznych. Stworzenie 
warunków do spędzania czasu 
wolnego i samodoskonalenia. 

Udział obiektów wymagających dostosowania do osób 
ze szczególnymi potrzebami 
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 Okresowe przekroczenia norm jakości powietrza 

 Występowanie azbestu na obszarze rewitalizacji 

4.1 Edukacja ekologiczna i budowanie świadomości mieszkańców w celu 
ograniczenia niskiej emisji i innych negatywnych skutków działalności człowieka 
4.2 Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Poszanowanie środowiska. 
Działania na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji i ochrony 
środowiska naturalnego. 

Udział zagospodarowanych powierzchni terenów 
zielonych w powierzchni ogólnej gminy  
Liczba nieruchomości zawierających wyroby 
azbestowe/km2 

Operacyjny poziom interwencji  

Wiązki projektowe 

Problem, który zostanie rozwiązany Spodziewane efekty 

 Projekt infrastrukturalny Projekt społeczny 

I 
Rewitalizacja strefy zabytkowej przy ul. 
Dworcowej- budynek domu kultury 

„Historia stalą pisana” - cykl wydarzeń 
promujących dziedzictwo kulturowe 
gminy Zawadzkie 

Na obszarze rewitalizacji zaobserwowano obniżający się 
poziom aktywności kulturalnej mieszkańców, a także większe 
niż w innych obszarach gminy natężenie problemów 
społecznych. Ponadto planowany do rewitalizacji obiekt 
zabytkowy – budynek dawnego domu kultury bez wykonania 
prac remontowych i modernizacyjnych nie może pełnić swoich 
funkcji. Planowane działania mają na celu zwiększenie 
możliwości w zakresie realizacji potrzeb kulturalnych, a 
jednocześnie podnieść poziom integracji społecznej poprzez 
zajęcia warsztatowe prowadzone przez lokalne organizacje 
społeczne. 

 Nowe elementy oferty kulturalnej 

 Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej 

 Poprawa jakości oferty kulturalnej 

 Wzrost poczucia tożsamości 

 Nowa, aktywna forma wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Wzrost integracji społecznej 

 Uruchomienie procesów włączenia społecznego  

Aktywizacja społeczna – aktywna 
integracja – gotuj z nami 
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II 
Rewitalizacja parku miejskiego  
w Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem 

Festiwal Kultury Lokalnej 

Niskiej jakości przestrzeń publiczna planowana do rewitalizacji 
powinna przynieść wzrost powierzchni terenów zielonych 
dających możliwość aktywnej integracji społecznej i rekreacji. 
Dodatkowo dzięki rewaloryzacji parku i organizacji 
planowanych wydarzeń gmina chce przeciwdziałać obniżeniu 
aktywności mieszkańców, a także uruchomić procesy dialogu 
międzysektorowego oraz włączenia  społecznego. 

 Wzrost integracji społecznej 

 Poszerzenie i wzrost jakości oferty kulturalnej 

 Zacieśnieni współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami społecznymi, 
pozarządowymi, a sektorem publicznym 

Edukacja ekologiczna w gminie Zawadzkie 
 Ograniczenie zjawiska niskiej emisji 

 Wzrost świadomości ekologicznej 

 Poszerzenie wiedzy z zakresu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych 

III 

(wariantowo projekt może być 
realizowany w zrewitalizowanych 
obiektach/zrewitalizowanych 
przestrzeniach) 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Mimo, iż obszar rewitalizacji zlokalizowany jest w centrum 
miasta obserwuje się tu niższy poziom aktywności 
gospodarczej jak i zwiększony poziom bezrobocia. Planowane 
działania mają za zadanie rozwiązać te problemy. 

 Wzrost liczby prowadzonych działalności gospodarczych na obszarze rewitalizacji 

 Spadek liczby osób bezrobotnych 

IV 

(wariantowo projekt może być 
realizowany w zrewitalizowanych 
obiektach/zrewitalizowanych 
przestrzeniach) 

Działania profilaktyczne 

Przedsięwzięcie powinno przyczynić się do poprawy sytuacji 
społecznej mieszkańców obszaru. Przede wszystkim planowane 
działania będą wspierały osoby zmagające się z problemem 
uzależnień oraz przemocą, prowadząc do obniżenia natężenia 
zjawiska. 

 Ograniczenie skali występowania przemocy 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 Spadek liczby osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

 Dodatkowa forma wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 


