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Wstęp 

1. Metodologia opracowania dokumentu 
 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin na lata 2017 – 2022 opracowany został 

z wykorzystaniem modelu partycypacyjnego ze wsparciem ekspertów, uwzględniającego możliwie 

wysoki stopień udziału interesariuszy w pracach nad Programem, przy jednoczesnym zaangażowaniu 

ekspertów odpowiadających między innymi za przeprowadzenie diagnozy, zorganizowanie procesu 

konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu.  

Uczestnikami spotkań i warsztatów byli mieszkańcy Gminy Lubin i ewentualni interesariuszy Programu, 

w tym: 

 sołtysi, 

 radni gminni, 

 przedstawiciele rad sołeckich, 

 przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, 

 przedsiębiorcy, 

 pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie, 

 dyrektorzy jednostek gminnych, 

 aktywni mieszkańcy Gminy Lubin. 

Metodologia prac nad LPR-em obejmuje następujące etapy: 

1. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców w zakresie potrzeb 

rewitalizacyjnych dla Gminy Lubin. Ankietę udostępniono na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Lubinie oraz Fundacji Kreatywny Śląsk w okresie od 18 kwietnia do 13 maja 2016 r. 

w badaniach łącznie wzięło udział 74 respondentów. 

2. Przeprowadzenie spotkania warsztatowego, o charakterze debaty obywatelskiej, z udziałem 

lokalnej społeczności, w  ramach którego mieszkańcy  Gminy Lubin określili kluczowe potrzeby 

rewitalizacyjne oraz dokonali diagnozy społeczno- socjologicznej, przyrodniczej, ekonomiczno- 

gospodarczej i architektoniczno-urbanistycznej oraz technicznej stanu obecnego.  

3. Wypracowanie diagnozy społeczno- socjologicznej, przyrodniczej, ekonomiczno- gospodarczej 

i architektoniczno-urbanistycznej i technicznej przez poszczególnych ekspertów, którzy 

korzystali z różnych metod pozyskiwania informacji (spotkania z OPS, wywiady zogniskowane, 

dane z Urzędu Gminy oraz jednostek gminnych, dane GUS, spacery badawcze itp.) oraz 

wyznaczenie na tej podstawie obszarów problemowych wraz z utworzeniem mapy obszarów 

zdegradowanych Gminy Lubin. 
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4. Przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych z przedstawicielami obszarów zdegradowanych w 

celu omówienia problemów tych obszarów i opracowania działań oraz projektów 

rewitalizacyjnych. Warsztat opierał się na umożliwieniu interesariuszom rewitalizacji 

partycypacyjnego współdecydowania o planowanych działaniach poprzez możliwość 

wypełnienia specjalnie przygotowanych matryc i podania propozycji projektów do  

konkretnego problemu.  

5. Opracowanie i zredagowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubin zgodnie 

z wypracowanymi ustaleniami przez ekspertów i zespół roboczy. 

6. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu w formie otwartego spotkania z 

mieszkańcami oraz zamkniętego spotkania z Radą Gminy i przedstawicielami gminy, a także 

poprzez zamieszczony na stronie internetowej gminy wraz z projektem LPR-u formularz 

zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz przedstawiania propozycji, tak aby uwzględnić punkt 

widzenia zarówno głównych beneficjentów tego procesu tj. mieszkańców, jak również osób 

odpowiedzialnych za jego realizację tj. samorząd lokalny. 

7. Wprowadzenie zmian do projektu LPR zgodnie ze zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych 

uwagami i wypracowanymi ustaleniami ekspertów. 

8. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z udziałem 

społeczeństwa na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz.1227 z późn. zm.) – o ile będzie 

wymagana. 

9. Wprowadzenie ostatecznych korekt oraz prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na 

sesji Rady Gminy Lubin. 

10. Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubin na sesji przez Radę Gminy. 

Fot. 1. Spotkanie w miejscowości Obora (kwiecień 2016 r.) 
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2. Opis powiązań Programu z dokumentami strategicznymi  
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubin w swych założeniach odnosi się do zidentyfikowanych 

problemów mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy. Założenia te uwzględniają kontekst 

innych dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym stanowiąc istotny element całości wizji rozwoju 

jednostki. Ponadto Lokalny Program Rewitalizacji odnosi się ściśle do dokumentów regulujących 

działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu regionalnym, krajowym  

oraz europejskim. Komplementarność celów Programu z innymi dokumentami strategicznymi wpływa 

niewątpliwie na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. 

Tabela 2.1. Powiązania Programu z dokumentami strategicznymi 

Lp. Nazwa dokumentu Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego 

POZIOM EUROPEJSKI 

 Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu 

społecznemu Europa 2020 

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu- 

wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 

zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Ponadto, LPR wpływa na osiągnięcie 2 celów głównych tego 

dokumentu: 

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% 

wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat. 

CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez 

ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa 

lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.  

POZIOM KRAJOWY 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo. 

Cel 3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli, kierunek: rozwój 

kapitału społecznego. 

Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka. 

Cel 4 Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: 

zwiększenie aktywności zawodowej oraz poprawa jakości 

kapitału ludzkiego. 

Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna. 

Cel 1 Integracja społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie 

aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej 

zagrożonych. 

 Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010- 2020: 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Cel główny: Efektywne wykorzystanie specyficznych 

regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych 

dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i 

spójności w horyzoncie długookresowym. 
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Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). 

POZIOM REGIONALNY 

 Strategia Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 - 

2020 

Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne 

wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i 

poprawa poziomu bezpieczeństwa. 

Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników. 

Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu jakości życia. 

POZIOM LOKALNY 

 Strategia Gminy Lubin na lata 2015 

-2030 

Cel główny 1 Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych, środowiskowych i kulturowych na rzecz rozwoju 

Gminy. 

Cel szczegółowy 1.2 Zachowanie walorów krajobrazowych, 

przyrodniczych oraz kulturowych poprzez prowadzenie 

odpowiedniej polityki przestrzennej i działań edukacyjnych oraz 

ochronnych. 

Cel główny 2 Rozwój gospodarczy Gminy w oparciu o 

przedsiębiorczość mieszkańców i partnerską współpracę z 

kluczowymi podmiotami gospodarczymi, w tym KGHM Polska 

Miedź S.A. 

Cel szczegółowy 2.1 Stworzenie systemu wspierającego 

przedsiębiorczość mieszkańców i podmioty gospodarcze 

działające na terenie Gminy. 

Cel szczegółowy 2.3 Współpraca z przedsiębiorcami w 

stymulowaniu rozwoju gospodarczego Gminy. 

Cel główny 3 Aktywne włączenie obywateli w rozwój Gminy 

oraz zapewnienie mieszkańcom satysfakcjonującego poziomu 

jakości życia. 

Cel szczegółowy 3.1 Włączenie obywateli i organizacji 

pozarządowych w planowanie i realizację działań na rzecz 

rozwoju Gminy oraz zachowanie jej tożsamości i dziedzictwa. 

Cel szczegółowy 3.4 Rozbudowa bazy administracyjnej, 

oświatowej, edukacyjnej, zdrowotnej i opiekuńczej oraz 

wzbogacenie oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 

wszystkich grup wiekowych. 

Cel szczegółowy 3.5 Doskonalenie funkcjonowania transportu 

publicznego. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Lubin 

Cele szczegółowe: 

 optymalizacja działań związanych z produkcją i 

wykorzystaniem energii na terenie gminy, 

 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach 
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odbiorców energii, 

  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów 

cieplarnianych) związanej ze zużyciem energii na terenie 

gminy, 

 realizacja koncepcji „zrównoważonego transportu 

publicznego”, 

 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku 

energii w działania ograniczające emisję gazów 

cieplarnianych, 

 Program Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2016 

Cel operacyjny 2 Zwiększenie dostępu do pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób doznających 

przemocy. 

Cel operacyjny 3 Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochroną przed przemocą w rodzinie. 

Cel operacyjny 6 Rozpoznawanie specyfiki problemów 

alkoholowych na terenie Gminy Lubin oraz potrzeb 

lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. 

Cel operacyjny 8 Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii 

w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów alkoholowych – współpraca z punktem 

konsultacyjnym i placówkami gdzie osoby uzależnione i 

współuzależnione mogą uzyskać profesjonalną pomoc. 

 

 Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Lubin na lata 2015-2018 z 

perspektywą do 2022 r. 

5.4.1 Cel średniookresowy do 2022- Ochrona przed 

degradacją i racjonalne użytkowanie zasobów glebowych 

gminy. 

5.5.1 Cel średniookresowy do 2022- Ochrona zasobów kopalin 

i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych na terenie gminy. 

6.1.1 Cel średniookresowy do 2022- Poprawa jakości powietrza 

poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń. 

6.2.1 Cel średniookresowy do 2022- Osiągnięcie i utrzymanie 

dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

6.5.1 Cel średniookresowy do 2022- Osiągnięcie optymalnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Lubin na lata 2013 - 2017 

Cel strategiczny 1: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie 

rozwoju dzieci i młodzieży 

Cele operacyjne:  

1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich 

funkcjonowania. 
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2. Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i 

przemocy w rodzinie. 

3. Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym 

rozwoju. 

4. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony 

zdrowia. 

Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i 

bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom.  

Cele operacyjne:  

1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 

2. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego. 

3. Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. 

Cel strategiczny 3.:  

Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym.  

Cele operacyjne:  

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej 

opieki.  

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja 

społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 

 

3. Diagnoza stanu obecnego w Gminie Lubin 
 

Pełne diagnozy obecnego stanu Gminy Lubin obejmujące poszczególne sfery tj. społeczno- 

socjologiczną, przyrodniczą, ekonomiczno- gospodarczą oraz architektoniczno-urbanistyczną 

i techniczną znajdują się w załącznikach nr 1 - 4 do niniejszego dokumentu. Diagnozy te służą 

wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i zdefiniowaniu dotykających ich problemów. Szerokie 

rozpoznanie i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych stało się podstawą do  projektów  

o kompleksowym charakterze i oddziaływaniu.  

3.1.Mapa obszarów problemowych na terenie Gminy Lubin 
 

Obszary zdegradowane określone w poszczególnych diagnozach zostały nałożone na wspólną mapę 

nr 3.1, która zobrazowała sołectwa w najwyższym stopniu wymagające rewitalizacji pod względem 

społeczno- socjologicznym, przyrodniczym, ekonomiczno- gospodarczym, architektoniczno- 

urbanistycznym i technicznym.  
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Mapa 3.1.1. Obszary problemowe na terenie Gminy Lubin 

Źródło: opracowanie 

własne

 

 

Z przedstawionej mapy wynika, iż obszary zdegradowane przenikają się w różnych sferach. Wszystkie 

sfery rewitalizacyjne obejmuje obszar pięciu sołectw tj. Księginice, Niemstów oraz Wiercień, Lisiec 

i Zimna Woda. Spośród wszystkich obszarów problemowych przedstawionych w diagnozach wybrano 

sołectwa, w których występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk społecznych 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami wymienionymi w sferze przyrodniczej, architektoniczno- 

urbanistycznej i ekonomiczno- gospodarczej. Zestawienie to zostało przedstawione na mapie 3.2 

Obszary koncentrujące negatywne zjawiska społeczne oraz problemy innych sfer. 
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Mapa 3.1.2. Obszary koncentrujące negatywne zjawiska społeczne oraz problemy innych sfer 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Obszary wymagające rewitalizacji społeczno- socjologicznej to: 

1) Szklary Górne, 

2) Obora, 

3) Krzeczyn Mały, 

4) Księginice, 

5) Niemstów, 

6) Raszówka 

7) Zimna Woda, 

8) Lisiec,  

9) Wiercień, 

10) Bukowna. 

 

Ponadto w każdym z ww. 10 obszarów występują co najmniej 2 inne problemy ze sfery 

przyrodniczej, gospodarczo – ekonomicznej, czy architektoniczno urbanistycznej i technicznej. 
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Tabela. 3.1.1. Zestawienie powierzchni i zaludnienia obszarów uznanych za problemowe 

Lp. Sołectwo Powierzchnia całkowita 
sołectwa* 

Liczba ludności 
zamieszkująca 

sołectwo** 

1. Szklary Górne (wraz z przysiółkiem Owczary) 3 068,52 ha 1155 

2. Obora 1 103,76 ha 1339 

3. Krzeczyn Mały 623,64 ha 237 

4. Księginice 896,70 ha 672 

5. Niemstów (wraz z przysiółkami Łazek i 
Podgórze) 

2 168,94 ha 967 

6. Raszówka  1 091,21 ha 208 

7. Zimna Woda 1 953,48 ha 312 

8. Lisiec 1 002,60 ha 267 

9. Wiercień 910,58 ha 217 

10. Bukowna 443,01 ha 123 

 Razem: 13 262,44 ha 5 500 

 Udział procentowy w stosunku do 
odpowiednio całkowitej powierzchni gminy i 

całkowitej liczby mieszkańców gminy 

 

45,81% 

 

37,14% 

   *Dane Starostwa Powiatowego w Lubinie 

* *Dane statystyczne ewidencji ludności z zasobów Urzędu Gminy w Lubinie (stan na 31 sierpień 2016 r.) 

 

Mając na uwadze fakt, iż: 

 całkowita liczba mieszkańców Gminy Lubin wynosi 14 809 osób (wg stanu na dzień 

31 sierpnia 2016 r.), 

 całkowita powierzchnia Gminy wynosi  28 949,97 ha (dane Starostwa Powiatowego w 

Lubinie), 

wyselekcjonowane wyżej obszary zdegradowane nie spełniają warunku maksymalnie 20 % 

powierzchni gminy i 30 % liczby mieszkańców. 

W celu wyselekcjonowania obszarów zdegradowanych (problemowych), które docelowo zostaną 

objęte programem rewitalizacji i spełniać będą ww. wskaźniki przeanalizowano dodatkowo 

zasoby, w oparciu o które można oprzeć prowadzony kompleksowo proces rewitalizacji. 

Szczególną uwagę zwrócono na zasoby gminy, które mogłyby stanowić  potencjał rozwojowy 

obszaru zdegradowanego. Spośród wybranych wstępnie sołectw brak takich zasobów stwierdzono 

w miejscowościach Bukowna, Wiercień i Raszówka.  Wprawdzie w miejscowości Wiercień 

występują tereny gminne przeznaczone pod budowę nowego kompleksu boisk wielofunkcyjnych, 

jednak zadanie to nie wyczerpuje definicji rewitalizacji i jako takie nie może zostać objęte 

programem. W Raszówce natomiast duży problem dla środowiska przyrodniczego i jednocześnie 

znaczny potencjał rozwojowy skupiony jest na terenie byłej bazy wojskowej (obszar o powierzchni 
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ok. 40 ha), jednakże skomplikowana struktura władania uniemożliwia w chwili obecnej planowanie 

na tym terenie jakichkolwiek inwestycji i działań. 

Mając powyższe na względzie obszary objęte niniejszym programem rewitalizacji wyznaczone 

zostały na terenach 7 następujących sołectw: Zimna Woda, Lisiec, Księginice, Niemstów, Obora 

Szklary Górne i Krzeczyn Mały. 

 

 

Mapa 3.1.3. Sołectwa Gminy Lubin wytypowane do rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne 
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Ponieważ w granicach sołectw wytypowanych do rewitalizacji znajdują się obszary o różnej funkcji, np. 

tereny zabudowane (w tym nowe osiedla mieszkaniowe), tereny upraw rolnych, tereny przemysłowe, 

lasy, itp. jako podstawę wyznaczenia obszarów planowanych do rewitalizacji przyjęto przede 

wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej (z wyłączeniem przysiółków oraz nowych osiedli domów 

jednorodzinnych w dużych wsiach, takich jak Obora, Szklary Górne, czy Niemstów) obejmujące 

potencjalne tereny i obiekty, gdzie planowane są szczegółowe działania rewitalizacyjne. Dla tych 

terenów określono także liczbę zamieszkujących je osób. Podstawą wyznaczenia ww. obszarów oraz 

określenia ich powierzchni stanowią mapy ewidencyjne z zasobów Starostwa Powiatowego w Lubinie 

dostępne na stronie internetowej https://lubinski.webewid.pl/is2/iEwid/ . Podstawą wyliczenia ilości 

mieszkańców są aktualne dane z gminnej ewidencji ludności. Przyjęto aktualne dane demograficzne 

(stan na dzień 31 sierpnia 2016 r.) z uwagi na fakt, iż w Gminie Lubin notuje się stały wzrost liczby 

mieszkańców i na tej podstawie wyliczone wskaźniki procentowe są najbardziej wiarygodne i nie 

budzą wątpliwości.  

Tabela 3.1.2.: Zestawienie powierzchni i zaludnienia obszarów wyznaczonych do rewitalizacji 

Lp. Miejscowość Powierzchnia obszaru 
rewitalizacji* 

Liczba ludności 
zamieszkująca obszar 

rewitalizacji** 

1. Szklary Górne  233 939 

2. Obora 213 1034 

3. Krzeczyn Mały 47 237 

4. Księginice 80 672 

5. Niemstów  242 967 

6. Zimna Woda 88 312 

7. Lisiec 69 267 

 Razem: 972 4428 

 Udział procentowy w stosunku do 
odpowiednio całkowitej powierzchni gminy i 

całkowitej liczby mieszkańców gminy 

 

3,4 % 

 

29,9 % 

   *Dane Starostwa Powiatowego w Lubinie, wg strony internetowej https://lubinski.webewid.pl/is2/iEwid/ 

* *Dane statystyczne ewidencji ludności z zasobów Urzędu Gminy w Lubinie (stan na 31 sierpień 2016 r.) 

Docelowe  obszary wyznaczone do rewitalizacji w Gminie Lubin zamieszczone zostały na 

załącznikach mapowych nr 5 – 11. 

3.2.Wnioski i identyfikacja problemów 
 

W wyniku przeprowadzonych diagnoz obecnej sytuacji Gminy zidentyfikowano najważniejsze 

problemy na obszarach wymagających rewitalizacji o różnym charakterze i skali oddziaływania. 

Problemy te w podziale na poszczególne sfery i sołectwa przedstawia tabela nr 3.1.
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Tabela nr 3.2.1. Problemy występujące na obszarach najbardziej zdegradowanych Gminy Lubin 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
SOŁECTWO 

SFERA SPOŁECZNO- SOCJOLOGICZNA SFERA PRZYRODNICZA SFERA ARCHITEKTONICZNO- 
URBANIZTYCZNA I TECHNICZNA 

SFERA EKONOMICZNO- 
GOSPODARCZA 

SZKLARY 
GÓRNE 

- dynamiczny przyrost ludności, co ma 
wpływ na zmianę struktury ludności oraz 
niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- duża liczba beneficjentów pomocy 
społecznej; 
- duża liczba osób podających ubóstwo 
jako przyczynę ubiegania się o pomoc 
społeczną; 
- duża liczba osób podających 
bezrobocie jako przyczynę ubiegania się 
o pomoc społeczną; 
- duża liczba osób podających 
długotrwałą chorobę jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- duża liczba osób podających 
funkcjonowanie w niepełnych rodzinach 
jako przyczynę ubiegania się o pomoc 
społeczną; 
- duża liczba osób podających 
alkoholizm jako przyczynę ubiegania się 
o pomoc społeczną; 
- duża liczba osób podających 
bezradność w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- wysoka kumulacja problemów 
społecznych; 

- obniżone standardy jakości 
powietrza (lokalne 
przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń pyłów zawieszonych 
PM10 i PM2,5, arsenu, 
benzo(a)pirenu i NO2) 
- sąsiedztwo czynnych kopalń 
kruszyw, 
- zagrożenie zmniejszeniem 
różnorodności biologicznej 

- obszar o znacznym natężeniu 
problemów i potrzeb w zakresie 
przestrzennym i technicznym 
- istnieją znaczne potrzeby w zakresie 
inwestycji w obiekty gminne mieszkalne 
- zdewastowane i opuszczone budynki 
- zaniedbane i opuszczone tereny 
- zły stan dróg, 
- brak ścieżek rowerowych, 
- słaba komunikacja publiczna 
- duże potrzeby inwestycyjne obiektów 
mieszkaniowych będących w zasobie 
gminy 
 

- obszar problemowy w wymiarze 
ekonomiczno-gospodarczym w Gminie 
Lubin 
- niski poziom nasycenia podmiotami 
gospodarczymi 
- znaczące potrzeby inwestycyjne 
- niska liczba firm w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

OBORA - niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową, 
- ubóstwo, 
- duża liczba osób niepełnosprawnych, 
- duża liczba osób długotrwale chorych, 
- bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych, 

- emisja pyłów z transportu 
przewożonego urobek z 
istniejących kopalń kruszyw, 
 

- braki w infrastrukturze wodno- 
kanalizacyjnej, 
- zły stan dróg i brak miejsc 
parkingowych, 
- zdewastowane i opuszczone budynki, 
- zaniedbane i opuszczone tereny, 
- brak terenów zielonych i spacerowych 

Nieistotne 
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- przemoc domowa (w 2014 i 2015 r. 
najwięcej wydanych „Niebieskich Kart”) 

KRZECZYN 
MAŁY 

- duża liczba mieszkańców korzystająca 
z pomocy społecznej, 
- duży procent korelacji przesłanek 
ubiegania się o pomoc społeczną, 
- ubóstwo, 
- bezrobocie, 
- duża liczba osób długotrwale chorych, 
- alkoholizm, 
- bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych, 
- wysoka kumulacja problemów 
społecznych, 
- przemoc domowa (w 2015 r. najwięcej 
wydanych „Niebieskich Kart”) 

- niedostatecznie chronione 
obszary o wyróżniającej się 
różnorodności biologicznej 
(siedlisko łąki zmiennowilgotnej 
koło Krzeczyna Małego), 
- wadliwe funkcjonowanie 
instalacji sanitarnych, 
- zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych, 
- nadmierny hałas związany z 
ruchem pojazdów na drogach, 
 

- braki w infrastrukturze wodno- 
kanalizacyjnej, 
- zdewastowane i opuszczone budynki, 
- zaniedbane i opuszczone tereny, niski 
poziom estetyki budynków i przestrzeni, 
- chaotyczny rozkład zabudowy i brak 
ładu przestrzennego 
 

Nieistotne 

KSIĘGINICE - wyludnienie się miejscowości, 
- duża liczba osób po 60 roku życia, 
często samotnych i wymagających opieki, 
- „starzenie się” społeczeństwa- mała 
liczba osób nieletnich, 
- duża liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej, 
- bezdomność, 
- bezrobocie, 
- duża liczba mężczyzn płacących 
świadczenia alimentacyjne 

- problemy z dostępnością wód 
powierzchniowych, 
 

- zły stan dróg i brak miejsc 
parkingowych, 
- zdewastowane i opuszczone budynki, 
- zaniedbane i opuszczone tereny, 
- niski poziom estetyki budynków i 
przestrzeni, 
- chaotyczny rozkład zabudowy i brak 
ładu przestrzennego, 
- zły stan zabytków, 
- brak terenów zielonych i spacerowych 

- zła sytuacja materialna w 
gospodarstwach domowych, 
- wysokie bezrobocie, 
- niski poziom nasycenia podmiotami 
gospodarczymi, 
 

NIEMSTÓW - „starzenie się” społeczeństwa- mała 
liczba osób nieletnich, 
- duża liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej, 
- ubóstwo, 
- bezrobocie, 
- duża liczba osób długotrwale chorych, 
- duża liczba niepełnych rodzin, 
- bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych, 
- wysoka kumulacja problemów 
społecznych 

- podwyższone 
zanieczyszczenie powietrza, 
- wylesienie terenów, 
- nieprzyjemne zapachy 
związane z produkcją 
drobiarską, 
- zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych, 
- nadmierny hałas związany z 
ruchem pojazdów na drogach, 
 
 

- braki w infrastrukturze wodno- 
kanalizacyjnej, 
- braki w infrastrukturze gazowej, 
- zły stan dróg i brak miejsc 
parkingowych, 
- brak infrastruktury rekreacyjnej, 
- zdewastowane i opuszczone budynki, 
- zaniedbane i opuszczone tereny, 
- niski poziom estetyki budynków i 
przestrzeni, 
- chaotyczny rozkład zabudowy i brak 
ładu przestrzennego, 
- zły stan zabytków, 
- brak terenów zielonych i spacerowych 

- brak bazy gastronomicznej (punktów 
małej gastronomii, pup, restauracji, 
kawiarni), 
- brak oferty noclegowej, 
- niski poziom nasycenia podmiotami 
gospodarczymi, 
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ZIMNA WODA - duża liczba osób korzystających z 
opieki społecznej, 
- duży procent korelacji przesłanek 
ubiegania się o pomoc społeczną, 
- duża liczba przesłanek ubiegania się o 
pomoc społeczną, 
- bezrobocie, 
- bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych, 
- słabe połączenie komunikacyjne z 
miastem Lubin (przyczyna bezrobocia), 
- duża liczba osób starszych 
wymagających opieki 

- słaba jakość wód w zlewni 
Kaczawy, 
 

- zły stan dróg i brak miejsc 
parkingowych, 
- słaba komunikacja publiczna, 
- zdewastowane i opuszczone budynki, 
- niski poziom estetyki budynków i 
przestrzeni 

- niski poziom nasycenia podmiotami 
gospodarczymi, 
 

LISIEC - wyludnienie się miejscowości, 
- „starzenie się” społeczeństwa- mała 
liczba osób nieletnich, 
- duża liczba osób korzystających z 
opieki społecznej, 
- duży procent korelacji przesłanek 
ubiegania się o pomoc społeczną, 
- duża liczba przesłanek ubiegania się o 
pomoc społeczną, 
- ubóstwo, 
- bezrobocie, 
- duża liczba osób długotrwale chorych, 
- duża liczba niepełnych rodzin, 
- bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych, 
- wysoka kumulacja problemów 
społecznych, 
- słabe połączenie komunikacyjne z 
miastem Lubin (przyczyna bezrobocia), 
- rosnące zagrożenie narkomanią, 
- duża liczba osób starszych 
wymagających opieki, 
- duża liczba samotnych matek 

- słaba jakość wód w zlewni 
Kaczawy, 
 

- zły stan dróg i brak miejsc 
parkingowych, 
- słaba komunikacja publiczna, 
- zdewastowane i opuszczone budynki, 
- zaniedbane i opuszczone tereny 
 

- zła sytuacja materialna w 
gospodarstwach domowych, 
- wysokie bezrobocie, 
- niewielka liczba podmiotów 
gospodarczych, 
- niski poziom nasycenia podmiotami 
gospodarczymi, 
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Tabela 3.2.1. przedstawia wszystkie ważniejsze problemy zasygnalizowane przez lokalną społeczność 

oraz ekspertów tworzących diagnozy. Problemy te zostały przeanalizowane i w ten sposób wybrano 

tylko takie, które najczęściej powtarzają się w poszczególnych miejscowościach albo w nasilonym 

stopniu występują w całej Gminie Lubin. Najczęstsze problemy występujące w Gminie Lubin w podziale 

na poszczególne sfery przedstawia tabela nr 3.2. 

 

Tabela 3.2.2. Najczęstsze problemy występujące w Gminie Lubin w podziale na poszczególne 

sfery 

Źródło: Opracowanie własne 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNO- SOCJOLOGICZNA 

1. Duża liczba osób długotrwale chorych. 

2. Ubóstwo jako jedna z głównych przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną  

3. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Przemoc domowa. 

4. Bezrobocie  jako jedna z głównych przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną 

5. Rosnąca liczba osób starszych. 

SFERA PRZYRODNICZA 

1. Przekroczenie standardów jakości powietrza. 

2.  Zanieczyszczenie wód gruntowych. 

3.  Słaba jakość wód w zlewni Kaczawy. 

4.  Niska emisja (zwłaszcza w sezonie grzewczym). 

5. Zły stan sieci wodno – kanalizacyjnej. 

SFERA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA I TECHNICZNA 

1. Zły stan dróg i brak miejsc parkingowych. 

2. Brak ścieżek rowerowych. 

3. Braki w infrastrukturze wodno - kanalizacyjnej. 

4.  Zdewastowane i opuszczone budynki. 

5. Zaniedbane i opuszczone tereny. 

6.  Brak terenów zielonych i spacerowych (rekreacyjnych). 

SFERA EKONOMICZNO- GOSPODARCZA 

1. Niski poziom nasycenia podmiotami gospodarczymi. 

2. Uzależnienie miejsc pracy od jednego pracodawcy KGHM. 

3. Mała ilość podmiotów gospodarczych, zwłaszcza oferująca usługi 

gastronomiczno - noclegowe. 

4. Ograniczenia finansowe. 

5. Bezrobocie. 
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3.3.Zasięg przestrzenny obszarów zdegradowanych 
 

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonych konsultacji oraz wniosków ekspertów zawartych w 

diagnozach, dobra znajomość lokalnych uwarunkowań przez członków zespołu, a także oczekiwania i 

potrzeby lokalnej społeczności, doprowadziły do wyodrębnienia terytorialnie trzech obszarów 

problemowych na terenie Gminy Lubin, które nacechowane są największą kumulacją negatywnych 

zjawisk i problemów. W związku z powyższym możemy wyróżnić następujące obszary/rejony 

rewitalizacji Gminy Lubin: 

OBSZAR I 

Obszar ten usytuowany jest w południowo- zachodniej części Gminy Lubin. Swoim zasięgiem obejmuje 

Sołectwo Zimna Woda, Lisiec. Do najbardziej negatywnych zjawisk na tym obszarze zaliczyć można 

starzenie się społeczeństwa, charakteryzujące się występowaniem dużej liczby osób starszych oraz 

korzystających z opieki społecznej. Koncentruje się tu zjawisko bezrobocia oraz ubóstwa. Występuje tu 

również zjawisko dużej bezdomności. Pod względem przyrodniczym są to tereny  o słabej jakości wód 

w zlewni rzeki Kaczawy. W Zimnej Wodzie znajduje się nieużytkowany budynek gminny, w którym 

można utworzyć ośrodek wsparcia dziennego oraz stary kompleks terenów sportowych, które mogłyby 

stanowić uzupełnienie infrastruktury ośrodka. Ponadto Zimna Woda leży przy bardzo zniszczonym 

odcinku (ok 4 km) drogi powiatowej. W Liścu znajduje się zabytkowy zespół pałacowo – parkowy, 

wielorodzinne budynki mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjne wymagające pilnej modernizacji. 

OBSZAR II 

Obszar ten usytuowany jest we wschodniej części Gminy Lubin  i swoim zasięgiem obejmuje Sołectwo 

Księginice i Niemstów. O kryzysowej sytuacji tego terenu świadczy fakt, iż jest on zdegradowany 

zarówno pod względem społecznym, przyrodniczym, architektoniczno - urbanistycznym jak  

i ekonomiczno- gospodarczym. Obszar ten cechuje duża liczba osób starszych, wysoka kumulacja 

problemów społecznych, w tym ubóstwo oraz duży stopień bezrobocia. W samych Księginicach  

z pomocy społecznej korzysta aż 5,5% mieszkańców. Natomiast w Niemstowie występuje 13 rodzin 

dotkniętych ubóstwem, co przekłada się na liczbę 42 osób w tych rodzinach. W Księginicach znajduje 

się zabytkowy zespół pałacowo- parkowy,  który mógłby stanowić doskonałą bazę do aktywizowania 

działalności społecznej lub rekreacyjnej dla mieszkańców. Natomiast w Niemstowie znajduje  

się zabytkowy park, który mógłby zostać udostępniony mieszkańcom i stanowić bazę rekreacyjną  

i wypoczynkową. Na obszarze tym występuje słaba jakość powietrza oraz wód powierzchniowych.  

W Niemstowie zauważalne są braki w infrastrukturze wodno- kanalizacyjnej. W obu wioskach 

odnotowuje się słabą jakość dróg. 
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OBSZAR III 

Obszar ten położony jest w zachodniej części Gminy Lubin i obejmuje Sołectwa Szklary Górne, Obora i 

Krzeczyn Mały. Do negatywnych zjawisk występujących na tym terenie można zaliczyć duży stopień 

bezrobocia oraz ubóstwa. Na terenie Krzeczyna Małego znajdował się kiedyś PGR, obecnie bardzo 

wiele ludzi pozostaje tu bez pracy. Dużym problemem w tym sołectwie jest również alkoholizm. W 

Oborze zauważalne jest występowanie dużej patologii i przemocy w rodzinie, a także brak 

współpracy między mieszkańcami oraz słaba integracja z ludnością napływową. Ponadto Oborę 

cechuje występowanie dużej emisji pyłów pochodzących z transportu przewożącego urobek z 

istniejących kopalń kruszywa oraz hałasu. Występują tu również tereny po byłych torowiskach, które 

mogłyby stanowić ścieżki turystyczne dla mieszkańców łączące Gminę Lubin z sąsiednimi Gminami. W 

Krzeczynie Małym natomiast występuje duża emisja hałasu związana z ruchem dużej liczby pojazdów 

na drogach, drogi są w złym stanie technicznym oraz słaba jakość powietrza. W Krzeczynie Małym 

znajduje się zabytkowy zespół pałacowo- parkowy. 

4. Raport z konsultacji społecznych- wnioski 
 

Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gminy 

Lubin jako podstawa działań na wszystkich etapach tworzenia dokumentu tj. diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja. Działania te mają na celu podniesienie 

świadomości mieszkańców o możliwości współdecydowania o obszarze objętym programem 

rewitalizacyjnym oraz trwałości i skuteczności projektów rewitalizacyjnych. Opinia społeczności lokalnej 

jest tak naprawdę najważniejszym elementem prac nad tworzeniem dokumentu, który ma stanowić 

narzędzie do podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez 

projektowanie konkretnych zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania i eliminacji niepożądanych 

zjawisk. 

Podczas prac nad dokumentem, w ramach konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie 

obecnej sytuacji gminy i zbudowanie założeń programowych, przeprowadzono badanie ankietowe 

wśród 74 respondentów oraz kilka spotkań warsztatowych. Wyniki konsultacji społecznych pokazały 

potrzeby i oczekiwania rewitalizacyjne z perspektywy lokalnej społeczności. Podsumowując wyżej 

wymienione konsultacje można wywnioskować, iż najbardziej oczekiwanymi efektami procesu 

rewitalizacji problemowych obszarów Gminy Lubin według mieszkańców są:  

Sfera społeczno- socjologiczna: 

 zwiększenie liczby miejsc pracy, 
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 pobudzenie aktywności lokalnej, szczególnie osób zagrożonych negatywnymi zjawiskami 

społecznymi (tj. ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, bezradnością w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, etc.), 

 ulepszenie połączeń komunikacji publicznej z miastem Lubin, 

 lepsza oferta spędzania czasu wolnego dla osób starszych, 

 zwiększenie aktywności mieszkańców oraz wzrost świadomości w zakresie wzajemnej integracji,  

 dostępność narzędzi zwiększających aktywność i partycypację mieszkańców, w tym budżet 

obywatelski. 

Sfera przyrodnicza: 

 poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, 

 poprawa jakości powietrza. 

 

Sfera architektoniczno- urbanistyczna i techniczna: 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej, 

 poprawa bezpieczeństwa na drogach, 

 powstanie nowych ścieżek rowerowych, np. z wykorzystaniem byłych torowisk, 

 rozbudowa bazy dla spędzania wolnego czasu, 

 poprawa estetyki budynków, w tym mieszkalnych. 

Sfera ekonomiczno- gospodarcza: 

 rozwój lokalnych punktów sprzedaży oraz inicjatyw rękodzielniczych, 

 rozbudowa pasa startowego na lotnisku dla transportu towarowego, 

 powołanie do życia strefy aktywności gospodarczej. 

 

Natomiast jeśli chodzi o priorytetowe działania w zakresie osiągnięcia wyżej wymienionych efektów 

rewitalizacji to powinny się one koncentrować na: 

 remontach i odnowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

 termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, 

 remontach i modernizacji dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

 przebudowie zdegradowanych budynków w celu adaptacji np. na dzienny ośrodek wsparcia, 

 zorganizowaniu nowych terenów rekreacyjno – sportowych poprzez zagospodarowanie 

zdegradowanych terenów i przestrzeni (ścieżek rowerowych, boisk wielofunkcyjnych, ścieżek 

zdrowia, siłowni plenerowych, miejsc spacerowych, parków, ścieżek edukacyjnych), 

 remontach i modernizacji istniejących budynków i obiektów rekreacyjnych 
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Przeprowadzenie ankiet wśród różnych grup społeczności lokalnych oraz organizacja spotkań  

dla różnych środowisk lokalnych dało możliwość skonfrontowania wiedzy o aspektach funkcjonowania 

Gminy Lubin, co będzie stanowiło podstawę uzasadnienia podjętych działań oraz doprowadzi  

do trafnej eliminacji problemów występujących na obszarach zdegradowanych.  

Partycypacyjna metoda diagnozowania problemów oraz opracowywania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji przełoży się również na partycypacyjną metodę wdrażania i ewaluowania dokumentu i 

będzie prowadziła do angażowania się coraz większej grupy mieszkańców i podmiotów lokalnych w 

działania rewitalizacyjne. 

 

5. Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 
 

Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji to obraz jej przyszłego stanu, do którego będzie się 

dążyć poprzez ograniczenie koncentracji problemów społecznych i ekonomiczno- gospodarczych oraz 

barier architektonicznych i technicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu dobra środowiska 

przyrodniczego. Na podstawie oczekiwań mieszkańców, które zostały zawarte w poszczególnych 

diagnozach sformułowano wizję obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, określając pożądane cechy 

środowiska przyrodniczego, skalę rozwoju ekonomiczno- gospodarczego oraz poziom życia 

mieszkańców. 

Poprzez stworzenie wizji przygotowano ramy, które pozwoliły na wyznaczenie celów i sposobów ich 

realizacji. Z uwagi na wieloletność obowiązywania programu przyjęto, że będzie to dokument 

strategiczny skoncentrowany terytorialnie i komplementarny problemowo, co oznacza, że ma 

przeciwdziałać fragmentaryzacji działań w celu wyprowadzenia wyznaczonych obszarów z sytuacji 

kryzysowej. 

Hasłowa wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji brzmi: 

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW GMINY LUBIN POPRZEZ 

OGRANICZENIE WYSOKIEJ KONCENTRACJI PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, ARCHITEKTONICZNYCH, 

PRZYRODNICZYCH I EKONOMICZNO- GOSPODARCZYCH. 

Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji w ujęciu szczegółowym to bardziej rozwinięty obraz 

Gminy Lubin: 

SFERA SPOŁECZNO- SOCJOLOGICZNA 

 Obszar zamieszkuje więcej ludzi młodych, zaktywizowanych i przedsiębiorczych. 

 Osoby starsze i długotrwale chore są pod dobrą opieką medyczną i socjalną, dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb. 



_________________________________________________________________________________________ 
 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

22 

 Jakość życia i warunki materialne mieszkańców są na wysokim poziomie, pozwalającym na 

spokojny byt oraz rozwój. 

 Rodziny dysfunkcyjne oraz zagrożone przemocą uczęszczają na dobrze funkcjonujące grupy 

wsparcia, które z powodzeniem pomagają im uporać się z kryzysową sytuacją, w której się 

znalazły. 

 W Gminie znajduje się miejsce – ośrodek, w którym każda osoba wykluczona może uzyskać 

wsparcie i pomoc w zakresie rozwiązywania różnych problemów życiowych. 

 Mieszkańcy są zintegrowani i aktywni dzięki dostępnym terenom rekreacyjnym i sportowym o 

wysokim standardzie, nie gorszym niż w sąsiednich dużych miastach. 

 Mieszkańcy identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania, które jest zadbane i piękne 

SFERA PRZYRODNICZA 

 Gmina oraz jej mieszkańcy dbają o środowisko przyrodnicze chroniąc je przed 

zanieczyszczeniami poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów, właściwie 

oczyszczone i odprowadzone ścieki, prowadzenie działań termomodernizacyjnych. 

 Środowisko naturalne jest w dobrym stanie, a jego jakość ulega tylko polepszeniu, natomiast 

walory przyrodnicze są właściwie chronione. 

 Energia pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł. 

SFERA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA I TECHNICZNA 

 Dobrze rozwinięta Infrastruktura drogowa jest dobrej jakości i sprzyja bezpiecznemu 

i sprawnemu przemieszczaniu się. 

 System ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych sprzyja sprawnemu przemieszczaniu się 

turystów oraz pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom. 

 Wielorodzinne budynki mieszkalne oraz tereny wokół nich są zmodernizowane i zadbane. 

 Gminna infrastruktura jest nowoczesna i  dostosowana do potrzeb mieszkańców. 

 Mieszkańcy Gminy mają możliwość spotykania się i spędzania wspólnie czasu w dobrze 

przygotowanych do tego miejscach i obiektach. 

SFERA EKONOMICZNO- GOSPODARCZA 

 Wykorzystane są możliwości do rozwoju usług, w szczególności gastronomiczno- noclegowych 

oraz rękodzieła.  

 Mieszkańcy terenów zdegradowanych nie mają większych problemów z pozyskaniem 

dochodów i znalezieniem zatrudnienia. 

 Podmioty gospodarcze mają odpowiednie warunki do rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc 

pracy. 
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6. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań 

służące eliminacji negatywnych zjawisk 
 

Cele rewitalizacji zostały określone na podstawie problemów, które zostały zdefiniowane  

w poszczególnych miejscowościach objętych rewitalizacją. Wyodrębniono 2 cele główne, którym 

przypisano cele szczegółowe. 

CEL OGÓLNY 1  

WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I OGRANICZENIE NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH 

POPRZEZ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO - ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW  

CEL OGÓLNY  2  

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REWITALIZACJĘ INFRASTRUKTURY 

REKREACYJNO – SPORTOWEJ, SPOŁECZNEJ, MIESZKANIOWEJ, DROGOWEJ ORAZ ZACHOWANIE 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Cele szczegółowe to konkretne efekty i kierunki działań eliminujących negatywne zjawiska, stanowiące 

odpowiedź na zidentyfikowane problemy. Cele szczegółowe wyznaczają konkretne kierunki,  

za pomocą których powinien zostać osiągnięty cel główny.  

Dla osiągnięcia celu głównego 1 określono następujące cele szczegółowe: 

1.1.  Ograniczenie ubóstwa, bezdomności, alkoholizmu oraz innych problemów społecznych 

poprzez aktywizację społeczno - zawodową osób wykluczonych społecznie.  

1.2. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 

rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą. 

1.3. Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 

przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. 

1.4. Zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. poprzez tworzenie grup wsparcia dla 

rodzin zagrożonych przemocą . 

 

Dla osiągnięcia celu głównego 2 określono następujące cele szczegółowe: 

1.1. Stworzenie ośrodka społeczno - kulturowego dla społeczności obszarów zdegradowanych.  

1.2.  Utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób wykluczonych.  

1.3. Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 

standardzie terenów rekreacyjno – sportowych. 

1.4. Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie OZE, działania 

termomodernizacyjne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizację 

dróg i budowę ścieżek rowerowych. 
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1.5.  Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

i zdegradowanych oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenów i 

obiektów zabytkowych oraz rekreacyjno – sportowych.  

 

 

7. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Kluczowym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubin są poszczególne projekty 

przewidziane do realizacji. Struktura podrozdziału wynika z dokumentu pn. „Wytyczne programowe IŻ 

RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów 

równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020”. Ze względu na zapisy wskazanego 

opracowania dokumentu wyróżnia dwie podstawowe listy projektów”: 

 Lista „A” – dotyczy przyszłych naborów w ramach działania 6.3. „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. 

 Lista „B” – dotyczy działań w ramach RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji 

za realizację projektu rewitalizacyjnego. 

W rozdziale nr 8 „Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych”, znajduje się plan 

finansowy prezentujący łącznie kwoty przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

7.1.Lista „A” 
 

Poniżej wskazano najważniejsze założenia związane z Działaniem 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów”. W dalszej części znajdują się fiszki projektów przewidzianych do realizacji. 

Typy projektów: 

 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych 

budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub 

dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub 

nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub 

rekreacyjnych. Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną . Preferowane 

będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 

 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe są 

działania poprawiające efektywność energetyczną . Preferowane będą projekty dotyczące 

zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków we Wrocławiu. 
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 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(tylko przebudowa albo modernizacja dróg). Wsparcie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy 

inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, 

gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji 

Ponadto preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie, a wszystkie wspierane 

przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

Typ beneficjenta: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; 

 jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej ; 

 wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; 

 organizacje pozarządowe; 

 kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

 instytucje kultury; 

 LGD; 

 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 

 podmioty lecznicze. 

 

 

Tabela 7.1.1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Lp. Nr 
projektu 

Miejscowość Przedsięwzięcie Działanie 

 

1. A.1/B.1 

 

S
zk

la
ry

 G
ó
rn

e
 

Rewitalizacja terenu byłego torowiska PKP 
– Budowa ścieżki rowerowej  w gminie 
Lubin na odcinku Obora – Szklary Górne 
– etap II  

6.3.A/3.4.1 

2. A.2. Modernizacja drogi gminnej (dz. 171 i 
193) w Szklarach Górnych 

6.3.C 

3. A.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D 
w Szklarach Górnych  

6.3.C 

4. A.4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w 
centrum wsi Szklary Górne (działka nr 
102) 

6.3.A 

5. A.5./B.2 Remont, odnowa części wspólnych 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
po byłym PGR Szklary Górne nr 52 k – s 
w tym działania termomodernizacyjne  

6.3.B/3.3.B 

6. A.6 Remont drogi gminnej (dz. nr 224/18) 6.3.C 
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7. A.7 Rewitalizacja i zagospodarowanie 
terenów zielonych oraz modernizacja 
drogi w zabytkowym zespole pałacowo – 
parkowym w Szklarach Górnych  

6.3.A/6.3.C 

8. B.3 Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej Szklary Górne nr 25  

3.3.A/3.4.1. 

 
 

9. A.8/B.4 
 

O
b

o
ra

 
Rewitalizacja terenu byłego torowiska 
PKP – Budowa ścieżki rowerowej  w 
gminie Lubin na odcinku Obora – Szklary 
Górne – etap I  

6.3.A/3.4.1 

10. A.9 Reaktywacja parku wiejskiego w Oborze  6.3.A 

11. A.10 Przebudowa parkingu w centrum wsi 
Obora (dz. nr 466/41)  

6.3.A 

12. A.11 Rewitalizacja terenu zbiorników 
retencyjno – odparowujących w centrum 
wsi Obora (dz. nr 117) 

 

 

13. A.12/B.5 

 

K
rz

e
cz

y
n 

M
a
ły

 

 

Remont, odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
Krzeczyn Mały Nr 36 a,b,c  w tym 
działania termomodernizacyjne  

6.3.B/3.3.B 

14. A.13/B.6 Remont, odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
Krzeczyn Mały Nr 34 a,b w tym działania 
termomodernizacyjne  

6.3.B/3.3.B 

15. A.14 Modernizacja obiektu sportowo – 
rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w 
Krzeczynie Małym  

6.3.A 

 

16. A.15/B.7 

 

K
si
ę
g
in

ic
e
 

Przebudowa zabytkowego pałacu w 
Księginicach – utworzenie centrum 
społeczno – kulturalnego wsi  

6.3.A/4.3.A/3.4.1 

17. A.16/B.8 Rewitalizacja zabytkowego parku przy 
pałacu w Księginicach  

6.3.A/4.3.A 

18. A.17 Przebudowa drogi gminnej w 
Księginicach (dz. nr 3/3 i 224) 

6.3.C 

19. A.18 Przebudowa drogi powiatowej nr 1231D 
w Księginicach  

6.3.C 

20. A.19 Modernizacja placu zabaw w Księginicach 
(dz. nr 259/5)  

6.3.A 

21 A.20 Modernizacja boiska sportowego w 
Księginicach  

6.3.A 

 

22. A.21/B.9 

 

N
ie

m
st

ó
w

 

Rewitalizacja zabytkowego parku w 
Niemstowie  

6.3.A/4.3.A 

23. A.22/B.10 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej  
w Niemstowie  

6.3.A/3.4.1. 

24. A.23 Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D 
w Niemstowie  

6.3.C 

25. A.24 Modernizacja boiska sportowego w 6.3.A 
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Niemstowie  
 

 

26. A.25/B.11 

 

Z
im

na
 W

o
d

a
 

Przebudowa i adaptacja zdegradowanego 
budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na 
wielofunkcyjny ośrodek wsparcia  

6.3.A/3.4.1. 

27. A.26 Przebudowa terenu rekreacyjno – 
sportowego przy OSP w Zimnej Wodzie  

6.3.A 

28. A.27 Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D 
w Zimnej Wodzie  

6.3.C 

29. A.28/B.12 Remont i odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
Zimna Woda nr 27 w tym działania 
termomodernizacyjne  

6.3.B/3.3.B 

30. B.13 Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej Zimna Woda nr 13  

3.3.A/3.4.1. 

31. B.14 Rewitalizacja i renowacja zabytkowego 
kościoła pw. Trójcy Świętej w Zimnej 
Wodzie wraz z pracami odtworzeniowymi 
kamiennych detali architektonicznych  

4.3.A 

 

32. A.29/B.15 

 

Li
si
e
c 

  

Remont i odnowa części wspólnych 
budynku usługowo - mieszkalnego 
(wielorodzinnego) Lisiec nr  10, w tym 
działania termomodernizacyjne  (dz. nr 
222) 

6.3.B/3.3.B/3.3.A/3.4.1. 

33. A.30/B.16 Remont i odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego  
Lisiec nr   15, w tym działania 
termomodernizacyjne  

6.3.B/3.3.B 

34. A.31 Przebudowa dróg powiatowych nr 1227D 

i 1223D w Liścu  

6.3.C 

35. A.32 Modernizacja placu zabaw w Liścu (dz. nr 
213/1) 

6.3.A 

36. B.17 Cały obszar 
objęty 

rewitalizacją 

Kompleksowe wsparcie ofiar przemocy 

w wielofunkcyjnym ośrodku wsparcia w 

Zimnej Wodzie 

9.2.B 

37. B.18 Cały obszar 
objęty 

rewitalizacją 

„Senior w Gminie Lubin” - organizacja 

dziennego pobytu dla osób starszych i 

niepełnosprawnych w wielofunkcyjnym 

ośrodku wsparcia w Zimnej Wodzie 

 

9.2. A 

38. B.19 Zimna Woda 
Lisiec 

„Świetlica środowiskowa” w Zimnej 
Wodzie placówką wsparcia dla rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
9.2.B 

39. B.20 Cały obszar 
objęty 

rewitalizacją 

„Uczę się i pracuję” - wsparcie dla osób 

poszukujących pracy 

8.1.A/8.1.C 
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OPIS DZIAŁAŃ – LISTA „A” 

 

Nr projektu 

A.1 Nazwa projektu Rewitalizacja terenu byłego torowiska PKP – Budowa ścieżki rowerowej  w gminie Lubin 
na odcinku Obora – Szklary Górne (etap II) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niezagospodarowany zdegradowany teren po byłym torowisku PKP, zła jakości przestrzeni 
publicznej. Brak ścieżek rowerowych na terenie gminy - uzupełnienie  oferty o nowy obiekt 
rekreacji ruchowej, który stworzy możliwość czynnego wypoczynku osobom w każdym wieku 
oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu, propagowanie jazdy na rowerze, ochrony środowiska naturalnego (ograniczanie źródeł 
niskiej emisji). 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

SZKLARY GÓRNE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) budowę ścieżek rowerowych (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej (odcinek o długości ok. 3,2 km od 
granicy z obrębem Obora do granicy obrębu Szklary Górne). Trasa ścieżki będzie przebiegać 
po dawnym torowisku kolejowym (trasa kolejowa relacji Lubin – Chocianów), na większości 
odcinka przez tereny zadrzewione. Zadanie obejmuje także elementy małej architektury, w tym 
miejsca obsługi rowerzystów, kosze na śmieci o odpowiednich kształtach i nachyleniu, 
pozwalające wrzucić odpadki w trakcie jazdy. 
Przedmiotowa ścieżka jest elementem większego przedsięwzięcia – byłe torowisko PKP 
prowadzi do Chocianowa a dalej do Przemkowa; zarówno Gmina Chocianów jak i Przemków 
także planują utworzenie ścieżek rowerowych na tych terenach. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

dz. nr 311,302/2 obręb Szklary Górne 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

640 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zagospodarowanie zdegradowanego terenu po byłym torowisku PKP – nadanie mu nowej 
funkcji rekreacyjnej. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu rekreacyjno – sportowego, dzięki któremu możliwa będzie redukcja 
negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 ścieżka rowerowa: 
– długości wybudowanych dróg dla rowerów ok. 3,2 km (łącznie z odcinkiem 

biegnącym przez Oborę ok. 6,2 km  
– jeden wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach 

 organizacja integracyjnych imprez rowerowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 
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Projekt komplementarny z projektami: A.8, A.2, A.3, A.9 
 
 
 
 

 
Nr projektu 

A.2 Nazwa projektu Modernizacja drogi gminnej w Szklarach Górnych (działki nr 171 i 193) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie i konieczność ich redukcji, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazywania 
właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego czasu, propagowania jazdy na rowerze, 
ochrony środowiska naturalnego (ograniczanie źródeł niskiej emisji). 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

SZKLARY GÓRNE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Utwardzenie drogi gminnej na długości ok. 0,8 km i połączenie projektowanej ścieżki rowerowej 
(zadanie A.1) z drogą powiatową w kierunku Szklar Dolnych i Chocianowa (droga nr 1219D).  

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działki nr 171 i 193 obręb Szklary Górne, gmina Lubin 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

300 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu drogowego łączącego planowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową 
w kierunku Szklar Dolnych; dzięki realizacji obu zadań zmodernizowana droga pełnić będzie 
nową funkcję, co umożliwi redukcję negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy (obecnie jest 
to droga śródpolna i częściowo prowadząca do zabudowań mieszkalnych).  

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 przebudowana droga gminna o długości ok. 0,8 km, 

 organizacja integracyjnych imprez rowerowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania przez rowerzystów. 

Projekt komplementarny z projektami: A.1., A.8 i A.3 
 

Nr projektu 

A.3 Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w Szklarach Górnych 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Powiat Lubiński, ul. Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin, 
Tel. 76/7467100, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie i konieczność ich redukcji, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazywania 
właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego czasu, propagowania jazdy na rowerze, 
ochrony środowiska naturalnego (ograniczanie źródeł niskiej emisji). 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

SZKLARY GÓRNE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 
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 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przebudowa drogi na odcinku ok. 1 km w terenie zabudowanym, na którym zaplanowano 
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie chodników oraz odwodnienia drogi ujętego 
częściowo w zamknięte systemy kanalizacyjne oraz otwarte rowy przydrożne 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 160 obręb Szklary Górne, gmina Lubin (1 km w terenie zabudowanym od 
skrzyżowania z droga powiatową nr 1138D do końca miejscowości w kierunku Szklar Dolnych) 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

2 000 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni publicznej, tj. obiektu 
drogowego m.in. umożliwiającego rowerzystom, którzy korzystać będą z projektowanej ścieżki 
rowerowej relacji Obora - Szklary Górne, dotarcie do Szklar Dolnych i dalej do Chocianowa; 
dzięki temu możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy oraz 
ograniczenie ruchu samochodowego. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Przebudowana droga powiatowa o długości ok. 1,0 km, 

 Organizacja integracyjnych imprez rowerowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania przez rowerzystów. 

Projekt komplementarny z projektami: A.1, A.8, A.2 

Nr projektu 

A.4 Nazwa projektu Rozbudowa terenu rekreacyjnego w centrum wsi Szklary Górne 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Konieczność nadanie istniejącemu w centrum wsi obiektowi 
nowych funkcji rekreacyjnych i edukacyjnych, co stworzy możliwość czynnego wypoczynku w 
różnych formach osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem 
rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, Konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

SZKLARY GÓRNE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

W centrum wsi, przy ośrodku zdrowia znajduje się teren rekreacyjny, na którym m.in. 
zlokalizowana jest siłownia plenerowa. W celu pełnego wykorzystania tego terenu planuje się 
dalsze jego zagospodarowanie np. o miejsca do grillowania, ławeczki, kosze na śmieci, zieleń 
urządzoną, ścieżkę edukacyjną. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

dz. nr 102 obręb Szklary Górne 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

200 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa będzie redukcja negatywnych 
zjawisk społecznych wsi i gminy. 
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w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 rozbudowany teren rekreacyjny – wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na 
zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez plenerowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Nr projektu 

A.5 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych po byłym 
PGR Szklary Górne nr 52 k – s w tym działania termomodernizacyjne  

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu 
54-610 Wrocław ul.Mińska 60 
Centrala 71 356-39-19 e-mail:wroclaw@anr.gov.pl 
 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego. 
 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

SZKLARY GÓRNE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez … działania termomodernizacyjne 
budynków mieszkalnych … (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej … (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Remont i odnowa części wspólnych 3 budynków, w tym przeprowadzenie działań 
termomodernizacyjnych – m.in. remont elewacji, dachu, części wspólnych  

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Szklary Górne nr 52 k- s 59-335 Lubin  
Działka nr 224/20 obręb Szklary Górne  
 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

300 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 wyremontowane budynki na obszarach wiejskich – wsparte 3 obiekty infrastruktury 
zlokalizowane na zrewitalizowanych obszarach, 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wsparte 3 obiekty, 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
 

Projekt komplementarny z projektami: A.6, A.7 

Nr projektu 

A.6 Nazwa projektu Remont drogi gminnej w Szklarach Górnych (działka nr 224/18) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazanie właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

SZKLARY GÓRNE 

mailto:e-mail:wroclaw@anr.gov.pl
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4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Wyremontowanie drogi gminnej na długości ok. 0,5 km prowadzącej m.in. do budynków 
Szklary Górne nr 52 k-s planowanych do rewitalizacji w niniejszym programie. Jednocześnie 
przedmiotowa droga biegnie wzdłuż zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego (dz. nr 
223/19), którego tereny zielone także objęte są niniejszym programem rewitalizacji.  

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 224/18 obręb Szklary Górne, gmina Lubin 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

200 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu drogowego biegnącego wzdłuż zabytkowego zespołu pałacowo – 
parkowego oraz prowadzącego do wskazanych do rewitalizacji budynków nr 52 k-s, co 
umożliwi redukcję negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy.  

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 wyremontowana droga gminna o długości ok. 0,5 km - – wsparty obiekt 
infrastruktury zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach. 

Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru zadania. 
 

Projekt komplementarny z projektami: A.5, A.7 

Nr projektu 

A.7 Nazwa projektu Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych oraz modernizacja drogi w 
zabytkowym zespole pałacowo – parkowym w Szklarach Górnych  
 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

59-300 Lubin, Szklary Górne 51c, 59-335 Lubin 

Tel. 76/849 73 00 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Konieczność nadania obiektowi nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych i rozszerzenie oferty o zrewitlizowany obiekt rekreacji i edukacji, 
który stworzy możliwość czynnego wypoczynku osobom w każdym wieku oraz 
niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu oraz ochrony przyrody. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

SZKLARY GÓRNE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów i obiektów zabytkowych oraz rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Ograniczanie (…) problemów społecznych poprzez aktywizację społeczno – zawodową 
mieszkańców terenów zrewitalizowanych (1.1) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie m.in. obejmuje utworzenie na terenie parku ścieżek dydaktycznych oraz ścieżki 
zdrowia, oczyszczenie stawów, wykonanie elementów małej architektury, odtworzenie 
parkowych ścieżek spacerowych, założenie siedlisk ptaków, dostosowanie terenu dla osób 
niepełnosprawnych. Ponadto planowana jest modernizacja drogi przebiegającej przez zespół 
pałacowo – parkowy. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

59-300 Lubin, Szklary Górne 51c, 59-335 Lubin 

Działka nr 223/19 obręb Szklary Górne 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

600 000,00 zł 
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8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Przywrócenie i nadanie nowej funkcji terenom zielonym zabytkowego zespołu pałacowo - 
parkowego. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu rekreacyjno, dzięki któremu możliwa będzie redukcja negatywnych 
zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Zrewitalizowane tereny zielone zespołu pałacowo - parkowego oraz 
zmodernizowana droga – wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na 
zrewitalizowanych obszarach. 

 organizacja imprez integracyjnych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołów odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 

Projekt komplementarny z projektami: A. 5, A.6 

Nr projektu 

A.8 Nazwa projektu Rewitalizacja terenu byłego torowiska PKP – Budowa ścieżki rowerowej  w gminie Lubin 
na odcinku Obora – Szklary Górne (etap I) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niezagospodarowany zdegradowany teren po byłym torowisku PKP, zła jakości przestrzeni 
publicznej. Brak ścieżek rowerowych na terenie gminy - uzupełnienie  oferty o nowy obiekt 
rekreacji ruchowej, który stworzy możliwość czynnego wypoczynku osobom w każdym wieku 
oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu, propagowanie jazdy na rowerze, ochrony środowiska naturalnego (ograniczanie źródeł 
niskiej emisji). 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

OBORA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Ochrona powietrza poprzez (…) budowę ścieżek rowerowych (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej (odcinek o długości ok. 3,0 km od 
ul. Malinowej w Oborze do granicy z obrębem Szklary Górne). Trasa ścieżki będzie 
przebiegać po dawnym torowisku kolejowym (trasa kolejowa relacji Lubin – Chocianów), na 
większości odcinka przez tereny zadrzewione. Zadanie obejmuje także elementy małej 
architektury, w tym miejsca obsługi rowerzystów, kosze na śmieci o odpowiednich kształtach i 
nachyleniu, pozwalające wrzucić odpadki w trakcie jazdy. 
Przedmiotowa ścieżka jest elementem większego przedsięwzięcia – byłe torowisko PKP 
prowadzi do Chocianowa a dalej do Przemkowa; zarówno Gmina Chocianów jak i Przemków 
także planują utworzenie ścieżek rowerowych na tych terenach. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Dzieli nr 385/6, 408, 409 obręb Obora 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

600 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zagospodarowanie zdegradowanego terenu po byłym torowisku PKP – nadanie mu nowej 
funkcji rekreacyjnej. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu rekreacyjno – sportowego, dzięki któremu możliwa będzie redukcja 
negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

Produkty: 

 ścieżka rowerowa: 
– długości wybudowanych dróg dla rowerów ok. 3,2 km (łącznie z odcinkiem 

biegnącym przez Oborę ok. 6,2 km  
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rewitalizacji – jeden wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach 

 organizacja integracyjnych imprez rowerowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 

Projekt komplementarny z projektami: A.1, A.2 i A.3, A.9 
 
 

Nr projektu 

A.9 Nazwa projektu Reaktywacja parku wiejskiego w Oborze 
 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej – konieczność przywrócenia funkcji parku terenom 
zadrzewionym i nadania obiektowi nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych - 
rozszerzenie oferty o zrewitlizowany obiekt rekreacji i edukacji, który stworzy możliwość 
czynnego wypoczynku osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie także 
miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu oraz ochrony przyrody. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

OBORA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Ograniczanie (…) problemów społecznych poprzez aktywizację społeczno – zawodową 
mieszkańców terenów zrewitalizowanych (1.1) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przywrócenie funkcji parku wiejskiego terenom zadrzewionym w Oborze oraz utworzenie 
infrastruktury towarzyszącej ścieżce rowerowej – wiaty, ławki, tablice informacyjne, urządzenia 
sportowo – rekreacyjne, pielęgnacja zieleni itp. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w 
sąsiedztwie startu planowanej ścieżki rowerowej prowadzonej śladem byłego torowiska PKP (ul. 
Malinowa w Oborze) i będzie stanowił początek tej ścieżki oraz miejsce spotkań integracyjnych. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 196 obręb Obora 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

120 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Przywrócenie i nadanie nowej funkcji terenom zadrzewionym w miejscowości Obora. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów przestrzeni publicznej, tj. obiektu 
rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i 
gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Zrewitalizowane tereny zadrzewione ok.1,2 ha. 

 organizacja imprez integracyjnych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołów odbioru zadania,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 

Projekt komplementarny z projektami: A.1, A.8 

Nr projektu 

A.10 Nazwa projektu Przebudowa parkingu w centrum wsi Obora (dz. nr 466/41) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 



_________________________________________________________________________________________ 
 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

35 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej – konieczność nadania istniejącemu obiektowi nowych funkcji 
rekreacyjnych i edukacyjnych.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

OBORA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej… 
(2.5.) 
 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

W centrum wsi, przy zabytkowym kościele znajduje się parking, a właściwie teren utwardzony. 
W celu pełnego wykorzystania tego terenu oraz poprawy jego estetyki planuje się dalsze jego 
zagospodarowanie np. montaż ławeczek, koszy na śmieci, zieleń urządzoną, kwietniki, tablice 
informacyjne i edukacyjne. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 466/41 w obrębie Obora 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

100 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu, dzięki któremu możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk 
społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren parkingu w centrum wsi – wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez plenerowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 

Projekt komplementarny z projektami: A11 

Nr projektu 

A.11 Nazwa projektu Rewitalizacja terenu zbiorników retencyjno - odparowujących w centrum wsi Obora (dz. nr 
117) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność nadania istniejącemu obiektowi nowych funkcji 
rekreacyjnych i edukacyjnych, co stworzy możliwość wypoczynku i rekreacji osobom w każdym 
wieku oraz niepełnosprawnym. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
spędzania wolnego czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

OBORA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

W centrum wsi, przy ul. Lubińskiej (główna trasa komunikacyjna) znajdują się dwa zbiorniki 
retencyjno – odparowujące otoczone terenem zielonym. W celu poprawy estetyki oraz 
funkcjonalności tego terenu planuje się jego zagospodarowanie poprzez montaż małej 
architektury (np. ławeczki, kosze na śmieci) wprowadzenie zieleni urządzonej oraz utworzenie 
ścieżki edukacyjnej opisującej ekosystem, jaki przez lata wytworzył się na ww. zbiornikach 
wodnych. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 117 obręb Obora 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

120 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu, dzięki któremu możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk 
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i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren zbiorników wodnych – wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach, 

Ocena rezultatów:  

 wg protokołu odbioru inwestycji. 

Projekt komplementarny z projektami: A10 

Nr projektu 

A.12 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzeczyn 
Mały Nr 36 a,b,c   

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Wspólnota Mieszkaniowa Krzeczyn Mały 36 A,B,C w której imieniu działa Przedsiębiorstwo 
Usługowo – Handlowo – Produkcyjne ERINUS Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Kościuszki 12 
(Zarządca nieruchomości) 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań.  
Konieczność zachowania substancji objętej ochroną konserwatora zabytków oraz ochrony 
powietrza atmosferycznego 
 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KRZECZYN MAŁY 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez … działania termomodernizacyjne 
budynków mieszkalnych … (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenów 
i obiektów zabytkowych (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje m.in. wymianę dachu - dachówka ceramiczna (zalecenie konserwatora 
zabytków) wraz z częściową wymianą więźby dachowej, inne działania termomodernizacyjne, 
w tym wymiana remont elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatek schodowych, 
schodów wejściowych i klatkowych, , wykonanie opaski wokół budynku, izolacji 
przeciwwilgociowej oraz drenażu, wykonanie daszków na wejściami do budynku (zabudowania 
folwarczne z lat 1876 – 1880) 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Krzeczyn Mały 36 A,B,C; 59-300 Lubin  
Działka nr 54 obręb Krzeczyn Mały  
 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 500 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów budowlanych. 
 
 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 wyremontowane budynki na obszarach wiejskich – wsparte 2 obiekty infrastruktury 
zlokalizowane na zrewitalizowanych obszarach, 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wsparte 2 obiekty, 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
 

Nr projektu 

A.13 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzeczyn 
Mały Nr 34 a,b   

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Wspólnota Mieszkaniowa Krzeczyn Mały 34 A,B 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań oraz ochrony powietrza 
atmosferycznego 
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3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KRZECZYN MAŁY 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez … działania termomodernizacyjne 
budynków mieszkalnych … (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej… (2.5.) 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje m.in. działania termomodernizacyjne - ocieplenie ścian i dachu, remont 
klatek schodowych (w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, wymianę stropów 
drewnianych, wykonanie zewnętrznej izolacji. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Krzeczyn Mały 34 A,B,C; 59-300 Lubin  
Działka nr 145 obręb Krzeczyn Mały  
 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

200 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów budowlanych. 
 
 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 wyremontowane budynki na obszarach wiejskich – wsparte 2 obiekty infrastruktury 
zlokalizowane na zrewitalizowanych obszarach, 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wsparte 2 obiekty, 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
 

Nr projektu 

A.14 Nazwa projektu Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie 
Małym 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej – konieczność nadania istniejącemu obiektowi nowych funkcji 
rekreacyjnych i edukacyjnych, co stworzy możliwość czynnego wypoczynku w różnych formach 
osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KRZECZYN MAŁY 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przy świetlicy w Krzeczynie Małym znajduje się teren rekreacyjno - sportowy, na którym m.in. 
zlokalizowany jest kort tenisowy. Ze względu na zły stan techniczny w chwili obecnej kort ten nie 
jest użytkowany. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 256/8 obręb Krzeczyn Mały 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

100 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. przywrócenie do życia obiektu sportowo - rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa 
będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 
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rewitalizacji 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren rekreacyjno - sportowy – wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez rekreacyjno - sportowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Nr projektu 

A.15 Nazwa projektu Przebudowa zabytkowego pałacu w Księginicach 
 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność nadania obiektowi nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych - rozszerzenie oferty o zrewitlizowany obiekt społeczny, 
rekreacyjny i edukacyjny, który stworzy możliwość czynnego wypoczynku osobom w każdym 
wieku oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej oraz szerokiego 
wachlarza działań społecznych.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz powietrza atmosferycznego. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KSIĘGINICE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie ośrodka społeczno – kulturowego dla społeczności obszarów zdegradowanych 
(2.1.) 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie OZE, działania 
termomodernizacyjne budynków (…) użyteczności publicznej … (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów i obiektów zabytkowych … (2.5.) 

 Ograniczanie (…) problemów społecznych poprzez aktywizację społeczno – zawodową 
mieszkańców terenów zrewitalizowanych (1.1) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 Zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. poprzez tworzenie grup wsparcia dla 
rodzin zagrożonych przemocą (1.4.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Obecnie w zabytkowym (wpisanym do rejestru zabytków) neorenesansowym, pałacu w 
Księginicach, wybudowanym pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku w miejscu starszej 
barokowej budowli,  funkcjonują pomieszczenia biurowe jednostek organizacyjnych Gminy Lubin 
(w tym Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Obiekt nie jest 
wykorzystywany w całości z uwagi na bardzo zły stan techniczny wielu pomieszczeń (w 
szczególności na poddaszu i parterze) oraz dachu. Pilnego remontu wymagają również 
konstrukcje stropów drewnianych, instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjne. Modernizacji 
wymaga kotłownia. Planuje się wykorzystanie OZE. Praktycznie cały budynek powinien zostać 
poddany gruntownej przebudowie - obiekt nie jest także dostępny dla osób 
niepełnosprawnych, celowe jest więc zamontowanie w nim windy ora stosownych podjazdów. 
Docelowo planowane jest aby obiekt pełnił jednocześnie funkcje administracyjno – biurowe, jak 
i społeczne - planowana jest adaptacja pomieszczeń w celu stworzenia w nim ośrodka 
społeczno – kulturowego oraz Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej. Powierzchnia zabudowy pałacu 
wynosi 1 090 m2, a jego powierzchnia użytkowa 2 500,00 m2 (2 kondygnacje, piwnica, 
poddasze użytkowe, strych). 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

59-300 Lubin, Księginice 14 

Działka nr 3/5 obręb Księginice 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

5 000 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji zabytkowemu pałacowi z XIX wieku. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów przestrzeni 
publicznej, tj. m.in. stworzenie ośrodka społeczno – kulturowego dla społeczności obszarów 
zdegradowanych, dzięki któremu możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych 
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rewitalizacji wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Przebudowany i zrewitalizowany zabytkowy pałac – wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach. 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wsparty 1 obiekt, 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 

 liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 

 organizacja rożnego rodzaju imprez społecznych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołów odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 

Projekt komplementarny z projektami: A16, A.17, A.18 

Nr projektu 

A.16 Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Księginicach 
 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność nadania obiektowi nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych - rozszerzenie oferty o zrewitlizowany obiekt rekreacji i edukacji, 
który stworzy możliwość czynnego wypoczynku osobom w każdym wieku oraz 
niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej oraz różnego rodzaju działań 
społecznych. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba 
integracja społeczeństwa, koniczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania 
wolnego czasu oraz ochrony przyrody. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KSIĘGINICE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie ośrodka społeczno – kulturowego dla społeczności obszarów zdegradowanych 
(2.1.) 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów i obiektów zabytkowych … (2.5.) 

 Ograniczanie (…) problemów społecznych poprzez aktywizację społeczno – zawodową 
mieszkańców terenów zrewitalizowanych (1.1) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 Zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. poprzez tworzenie grup wsparcia dla 
rodzin zagrożonych przemocą (1.4.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zakres zadania obejmuje m.in. przeprowadzenie gruntownej rewitalizacji przyrodniczej 
zabytkowego parku, wytyczenie ścieżek przyrodniczych, wydzielenie przestrzeni pod część 
plenerową Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej, oczyszczenie stawu, wytyczenie alejek spacerowych, 
miejsc do rekreacji, montaż małej architektury (ławek, koszy na śmieci, altanek, itp.) 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

59-300 Lubin, Księginice 14 

Działki nr 3/5, 2/5, 3/2) obręb Księginice 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

250 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji zabytkowemu parkowi przypałacowemu. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów przestrzeni 
publicznej, tj. m.in. stworzenie miejsca do rekreacji i działań społecznych, dzięki któremu 
możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

Produkty: 

 Zrewitalizowany zabytkowy park – wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na 
zrewitalizowanych obszarach. 

 liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
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rewitalizacji  organizacja rożnego rodzaju imprez społecznych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołów odbioru zadania,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 

Projekt komplementarny z projektami: A15, A.17, A.18 

Nr projektu 

A.17 Nazwa projektu Przebudowa drogi gminnej w Księginicach (dz. nr 3/3 i 224) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KSIĘGINICE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej o długości ok. 350 m prowadzący od 
skrzyżowania z droga powiatową nr 1231D w Księginicach do zabytkowego pałacu. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działki nr 3/3 i 224 obręb Ksieginice, gmina Lubin 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

200 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. przebudowa obiektu drogowego stanowiącego bezpośredni dojazd do 
zabytkowego pałacu w Księginicach, na bazie którego ma powstać ośrodek administracyjny i 
społeczno - kulturowy; realizacja zadania umożliwi redukcję negatywnych zjawisk społecznych 
wsi i gminy.  

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 przebudowana droga gminna o długości ok. 0,35 km, 
Ocena rezultatów: 

wg protokołu odbioru inwestycji 

Projekt komplementarny z projektami: A15, A.16, A.18 

Nr projektu 

A.18 Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1231D w Księginicach 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Powiat Lubiński, ul. Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin, 
Tel. 76/7467100, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KSIĘGINICE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przebudowa drogi na odcinku ok. 0,5 km, na którym zaplanowano wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni, wykonanie chodników oraz odwodnienia drogi ujętego częściowo w 
zamknięte systemy kanalizacyjne oraz otwarte rowy przydrożne. Na długości kolejnych 0,5 km 
w kierunku drogi krajowej nr 36 przewidziano budowę jednostronnego chodnika. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działki nr 338/2,336 obręb Ksieginice, gmina Lubin (0,5 km od początku terenu 
zabudowanego, od strony Lubina do skrzyżowania z drogą gminną – dz. nr 224 + 0,5 km 
chodnika w kierunku drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa) 
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7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 000 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni publicznej, tj. obiektu 
drogowego umożliwiającego dobry dojazd lub dojście do zabytkowego pałacu w Księginicach 
(centrum administracyjne i społeczno – kulturalne wsi, planowane do utworzenia w ramach 
niniejszego programu rewitalizacji) oraz placu zabaw (także planowanego do rozbudowy w 
ramach niniejszego programu). 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Przebudowana droga powiatowa o długości ok. 1,0 km, 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 

Projekt komplementarny z projektami: A15, A.16, A.17, A.19 

Nr projektu 

A.19 Nazwa projektu Modernizacja placu zabaw w Księginicach 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność nadania istniejącemu obiektowi nowych funkcji 
rekreacyjnych i edukacyjnych, co stworzy możliwość czynnego wypoczynku w różnych formach 
osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KSIĘGINICE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Na wjeździe do Księginic (przy drodze powiatowej nr 1231D) znajduje się plac zabaw, który w 
obecnym kształcie nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Planowana jest jego modernizacja i 
rozbudowa o tereny rekreacji rodzinnej i mały amfiteatr 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 259/5 obręb Księginice 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

120 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa będzie 
redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren rekreacyjny – wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na 
zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez rekreacyjnych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Nr projektu 

A.20 Nazwa projektu Modernizacja boiska sportowego w Księginicach 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej – konieczność przywrócenia istniejącemu obiektowi 
właściwych funkcji rekreacyjno - sportowych i edukacyjnych, co stworzy możliwość czynnego 
wypoczynku w różnych formach osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie 
także miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
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czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

KSIĘGINICE 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Jest to główny obiekt sportowy zarówno Księginic, jak i całej gminy. Odbywają się na nim 
największe imprezy sportowe oraz festyny, spotkania rodzinne, międzypokoleniowe turnieje 
sportowe (dostępne dla osób niepełnosprawnych) nagradzane przez Ministerstwo Sportu. Z 
obiektu korzysta także drużyna grająca w  najwyższej w Gminie Lubin klasie rozgrywkowej  
„0”. Zadanie obejmuje: wykonanie piłkochwytów, barierek odgradzających kibiców od linii 
boiska, modernizację ogrodzenia od strony lasu 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 185 obręb Księginice 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

250 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. zmodernizowanie obiektu sportowo - rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa 
będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren rekreacyjno - sportowy – wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez społecznych, rekreacyjno – sportowych i sportowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Nr projektu 

A.21 Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie 
 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność nadania obiektowi nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych - rozszerzenie oferty o zrewitlizowany obiekt rekreacji i edukacji, 
który stworzy możliwość czynnego wypoczynku osobom w każdym wieku oraz 
niepełnosprawnym, będzie także miejscem rekreacji rodzinnej oraz różnego rodzaju działań 
społecznych, stanowiących uzupełnienie działań prowadzonych w sąsiadującej z parkiem 
świetlicy wiejskiej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu oraz ochrony przyrody. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

NIEMSTÓW 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie ośrodka społeczno – kulturowego dla społeczności obszarów zdegradowanych 
(2.1.) 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów i obiektów zabytkowych … (2.5.) 

 Ograniczanie (…) problemów społecznych poprzez aktywizację społeczno – zawodową 
mieszkańców terenów zrewitalizowanych (1.1) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.). 
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5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zakres zadania obejmuje m.in. przeprowadzenie gruntownej rewitalizacji przyrodniczej 
zabytkowego parku, wytyczenie ścieżek przyrodniczych,  budowę mostku przez ciek wodny, 
oczyszczenie stawu, wytyczenie alejek spacerowych, miejsc do rekreacji, montaż małej 
architektury (ławek, koszy na śmieci, altanek, itp.) 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działki nr 264, 148, 149/6 obręb Niemstów 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

250 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji parkowi zabytkowemu. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów przestrzeni 
publicznej, tj. m.in. stworzenie miejsca do rekreacji i działań społecznych, dzięki któremu 
możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Zrewitalizowany zabytkowy park – wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na 
zrewitalizowanych obszarach. 

 liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 

 organizacja rożnego rodzaju imprez społecznych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołów odbioru zadania,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 

Projekt komplementarny z projektami: A22, A.23,  

Nr projektu 

A.22 Nazwa projektu Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niemstowie 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność nadania istniejącemu obiektowi nowych funkcji 
społecznych i edukacyjnych, co stworzy możliwość uczestniczenia w różnych formach działań 
społecznych i edukacyjnych osobom w starszym i niepełnosprawnym. 
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu oraz ochrony powietrza atmosferycznego. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

NIEMSTÓW 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie ośrodka społeczno – kulturowego dla społeczności obszarów zdegradowanych 
(2.1.) 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie OZE … (2.4) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Świetlica wiejska w Niemstowie znajduje się w budynku OSP na pierwszym piętrze. Wejście do 
budynku znajduje się na wysokim parterze i również wymaga pokonania wielu schodów. Z tej 
przyczyny świetlica jest niedostępna dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje 
przede wszystkim dostosowanie świetlicy dla osób niepełnosprawnych (np. zamontowanie widy) 
oraz zamontowanie alternatywnych źródeł energii. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 711 obręb Niemstów 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150 000,00 zł 
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8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. przystosowanie obiektu świetlicy dla osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie 
OZE, dzięki czemu możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Zmodernizowana świetlica wiejska – wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na 
zrewitalizowanych obszarach, 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 

 organizacja różnego rodzaju działań społecznych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Projekt komplementarny z projektami: A21, A.23,  

Nr projektu 

A.23 Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w Niemstowie 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Powiat Lubiński, ul. Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin, 
Tel. 76/7467100, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

NIEMSTÓW 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przebudowa drogi na odcinku ok. 2 km, na którym zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni 
jezdni, wykonanie chodników oraz odwodnienia drogi ujętego częściowo w zamknięte systemy 
kanalizacyjne oraz otwarte rowy przydrożne. Realizacja zadania przewidziana jest w 2 
etapach. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 170 obręb Niemstów, gmina Lubin (2 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 do 
kościoła w Niemstowie) 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

3 500 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni publicznej, tj. obiektu 
drogowego umożliwiającego dobry dojazd lub dojście do świetlicy i zabytkowego parku 
(centrum społeczno – kulturalne wsi, planowane do utworzenia w ramach niniejszego programu 
rewitalizacji). 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Przebudowana droga powiatowa o długości ok. 2,0 km, 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 

Projekt komplementarny z projektami: A.21, A22, A.23, A.24 

Nr projektu 

A.24 Nazwa projektu Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność przywrócenia istniejącemu obiektowi 
właściwych funkcji rekreacyjno - sportowych i edukacyjnych, co stworzy możliwość czynnego 
wypoczynku w różnych formach osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie 
także miejscem rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

NIEMSTÓW 
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4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Na obiekcie jest założona  nowa murawa, ale ze względu na brak zaplecza nie mogą 
odbywać się tu mecze ligowe. Planowane zaplecze pełnić będzie także funkcję uzupełniającą 
dla świetlicy wiejskiej i stanowić centrum sportowo-kulturalne wsi.  Zadanie obejmuje: montaż 
kontenerów zaplecza sportowego, podłączenie mediów kontenerów, wykonanie studni 
głębinowej oraz systemu do podlewania boiska. 
 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 146 obręb Niemstów 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

250 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. zmodernizowanie obiektu sportowo - rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa 
będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren rekreacyjno - sportowy – wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez społecznych, rekreacyjno – sportowych i sportowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Projekt komplementarny z projektami: A.23,  

Nr projektu 

A.25 Nazwa projektu Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku Nr 12 w Zimnej Wodzie na 
wielofunkcyjny ośrodek wsparcia 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Konieczność zagospodarowania zdegradowanego budynku mieszkalnego i byłej sali świetlicy 
wiejskiej na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia dla osób wykluczonych oraz poprawy jakości 
przestrzeni publicznej i rozszerzenia oferty  o nowy obiekt szeroko rozumianej pomocy 
społecznej, który zabezpieczy potrzeby osób wykluczonych w wielu dziedzinach życia 
społecznego.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań oraz ochrony powietrza 
atmosferycznego. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

ZIMNA WODA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób wykluczonych (2.2.) 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie OZE działania 
termomodernizacyjne budynków … użyteczności publicznej …(2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę budynków mieszkalnych i 
zdegradowanych oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej… (2.5.) 

 Ograniczenie ubóstwa, bezdomności, alkoholizmu oraz innych problemów społecznych 
poprzez aktywizacje społeczno – zawodową osób wykluczonych (1.1.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 Zwiększenie dostępności do usług społecznych ok. poprzez tworzenie grup wsparcia dla 
rodzin zagrożonych przemocą (1.4). 
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5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje rozbiórkę obiektu Sali świetlicy oraz przebudowę, i adaptację 
zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 271,8m2 na 
wielofunkcyjny ośrodek wsparcia oferujący przede wszystkim: dzienny ośrodek wsparcia dla 
osób starszych, niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi, świetlicę środowiskową dla 
dzieci i młodzieży, mieszkania chronione. Budynek i jego otoczenie pozbawione zostaną barier 
architektonicznych, sanitariaty dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenia przygotowane zostaną z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć, 
zapewniona zostanie kuchnia umożliwiająca przygotowanie posiłków, spełnione zostaną 
wymogi ustawowe dla potrzeb mieszkania chronionego. Planuje się zastosowanie w obiekcie 
alternatywnych źródeł energii (np. fotowoltaika, pompy ciepła). 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 234 obręb Zimna Woda 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 000 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zagospodarowanie zdegradowanego wielorodzinnego budynku  mieszkalnego i Sali świetlicy 
wiejskiej i nadanie mu nowej funkcji wielofunkcyjnego ośrodka wsparcia. 
Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. obiektu szeroko rozumianej pomocy społecznej, dzięki któremu możliwa będzie 
redukcja większości negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Wielofunkcyjny ośrodek wsparcia – jeden wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach.. 

 liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wsparty 1 obiekt, 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 

 organizacja różnego rodzaju działalności społecznej. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania obiektu. 

Projekt komplementarny z projektami: A26, A.27, B.12 

Nr projektu 

A.26 Nazwa projektu Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy OSP w Zimnej Wodzie 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność nadania istniejącemu obiektowi właściwych 
funkcji rekreacyjno – sportowych i edukacyjnych, co stworzy możliwość czynnego wypoczynku w 
różnych formach osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem 
rekreacji rodzinnej oraz obiektem wspierającym wielofunkcyjny ośrodek wsparcia planowany 
do realizacji w budynku nr 12 w Zimnej Wodzie.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

ZIMNA WODA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje przede wszystkim modernizację istniejących boisk, montaż siłowni plenerowej 
dla osób dorosłych oraz innych urządzeń rekreacyjno – sportowych i małej architektury (ok. 
ławeczki, kosze na śmieci), a także zielń urządzoną i kwietniki. 
 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 84 obręb Zimna Woda 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

200 000,00 zł 
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8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. zmodernizowanie obiektu sportowo – rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa 
będzie redukcja negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren rekreacyjno – sportowy – wsparty obiekt infrastruktury 
zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez społecznych i rekreacyjno – sportowych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Projekt komplementarny z projektami: A25, A.27, B.12 

Nr projektu 

A.27 Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w Zimnej Wodzie 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Powiat Lubiński, ul. Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin, 
Tel. 76/7467100, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

ZIMNA WODA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przebudowa drogi na odcinku ok. 1 km, na którym zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni 
jezdni, wykonanie chodników oraz odwodnienia drogi ujętego częściowo w zamknięte systemy 
kanalizacyjne oraz otwarte rowy przydrożne. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działki nr 55, 344 obręb Zimna Woda, gmina Lubin (odcinek drogi w terenie zabudowanym, 
ok. przy planowanym wielofunkcyjnym ośrodku wsparcia i rewitalizowanym obiekcie sportowo – 
rekreacyjnym przy OSP ) 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

2 000 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni publicznej, tj. obiektu 
drogowego umożliwiającego dobry dojazd lub dojście do planowanego wielofunkcyjnego 
ośrodka wsparcia (Zimna Woda nr 12), wytypowanego do rewitalizacji obiektu sportowo – 
rekreacyjnego przy OSP Zimna Woda nr 13 i budynku mieszkalnego nr 27, a także 
zabytkowego kościoła p.w. Trójcy Świetej w Zimnej Wodzie. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Przebudowana droga powiatowa o długości ok. 2,0 km, 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 

Projekt komplementarny z projektami: A.25, A26, B.12, A.28, B.13 

Nr projektu 

A.28 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Zimna Woda 
Nr 27   

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

ZIMNA WODA 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez … działania termomodernizacyjne 
budynków mieszkalnych … (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych … oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej… (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego Zadanie obejmuje m.in. działania termomodernizacyjne - ocieplenie ścian i dachu, suszenie 
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zadania ścian piwnicznych, izolacje wodo – i żaroodporne, odwodnienie liniowe, remont klatek 
schodowych, wymianę stropów drewnianych, wykonanie zewnętrznej izolacji. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Zimna Woda 27, 59-307 Lubin 
Działka nr 62 obręb Zimna Woda   
 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

350 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów budowlanych. 
 
 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 wyremontowane budynki na obszarach wiejskich – wsparty 1 obiekt infrastruktury 
zlokalizowane na zrewitalizowanych obszarach, 

Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
 

Projekt komplementarny z projektami: A.27 

Nr projektu 

A.29 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych budynku usługowo - mieszkalnego (wielorodzinnego) 
Lisiec  10 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

LISIEC 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie OZE działania 
termomodernizacyjne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej … (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych … oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej… (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje m.in. działania termomodernizacyjne, remont elewacji, dachu oraz jego 
konstrukcji, klatek schodowych, remont stropów drewnianych. 
W budynku obok mieszkań zlokalizowana jest także świetlica wiejska oraz pomieszczenie 
usługowe (sklep). Planuje się wykorzystanie OZE. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Lisiec 10, 59-307 Lubin 
Działka nr 222 obręb Lisiec 
 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

350 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynku, co oprócz poprawy 
Jego funkcjonalności umożliwi efektywne korzystanie z obiektu budowlanego. 
 
 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 wyremontowane budynki na obszarach wiejskich – wsparty 1 obiekt infrastruktury 
zlokalizowane na zrewitalizowanych obszarach, 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
 

Projekt komplementarny z projektami: A.31, A.32 

Nr projektu 

A.30 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Lisiec Nr 15   

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 
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3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

LISIEC 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez działania termomodernizacyjne 
budynków mieszkalnych … (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych … oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej… (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje m.in. naprawę ściany szczytowej, działania  termomodernizacyjne (w tym 
ocieplenie ścian i dachu), remont dachu i jego konstrukcji, osuszenie budynku, odwodnienie 
liniowe, remont schodów i klatek schodowych, wymianę stropów drewnianych. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Lisiec 15, 59-307 Lubin 
Działka nr 241/5 obręb Zimna Woda   
 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

250 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynku, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektu budowlanego. 
 
 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 wyremontowane budynki na obszarach wiejskich – wsparty 1 obiekt infrastruktury 
zlokalizowane na zrewitalizowanych obszarach, 

Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
 

Projekt komplementarny z projektami: A.31 

Nr projektu 

A.31 Nazwa projektu Przebudowa dróg powiatowych nr 1232D i 1227Dw Liścu 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(adres, tel., e-mail) 

Powiat Lubiński, ul. Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin, 
Tel. 76/7467100, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w 
gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań 
oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

LISIEC 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez (…) modernizacje dróg (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej … (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Przebudowa drogi na odcinkach: ok. 1 km (droga 1232D) i 1,5 km (droga 1227D) wraz z ich 
skrzyżowaniem w terenie zabudowanym, na których zaplanowano wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni, wykonanie chodników oraz odwodnienia drogi ujętego częściowo w 
zamknięte systemy kanalizacyjne oraz otwarte rowy przydrożne. 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działki nr 7/1, 108 i 229 obręb Lisiec, gmina Lubin (odcinki drogi w terenie zabudowanym w 
centrum wsi, drogi prowadzą m.in. do  boiska sportowego i placu zabaw planowanego do 
rewitalizacji oraz pośrednio do budynku mieszkalnego i mieszkalno – usługowego także 
wskazanych do rewitalizacji) 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

5 000 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni publicznej, tj. obiektów 
drogowych umożliwiających dobry dojazd lub dojście do obiektów użyteczności publicznej 
(świetlica, boisko, plac zabaw) oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 Przebudowane 2 drogi powiatowe o długości łącznej ok. 2,5 km, 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 

Projekt komplementarny z projektami: A.29, A.30, A.32 
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Nr projektu 

A.32 Nazwa projektu Modernizacja placu zabaw w Liścu 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja 

projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność przywrócenia istniejącemu obiektowi 
właściwych funkcji rekreacyjnych i edukacyjnych, co stworzy możliwość czynnego wypoczynku w 
różnych formach osobom w każdym wieku oraz niepełnosprawnym, będzie także miejscem 
rekreacji rodzinnej.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba integracja 
społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego 
czasu. 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany będzie 

projekt  

LISIEC 

4 Cele LPR w ramach, których 
realizowany będzie projekt 

 Stworzenie sieci powszechnie dostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) i o wysokim 
standardzie terenów rekreacyjno – sportowych (2.3.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym terenów (…) rekreacyjno – sportowych (2.5.) 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, ubogim oraz 
rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2.). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć wielopokoleniowych oraz 
przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (1.3.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw - remont lub wymianę starych 

urządzeń zabawowych, uzupełnienie o nowe urządzenia zabawowe oraz inne urządzenia 

rekreacyjno – sportowe i małej architektury (np. ławeczki, kosze na śmieci), a także zieleń 

urządzoną, kwietniki. 

 

6 Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (nr 
działek/adres) 

Działka nr 213/1 obręb Lisiec 

7 Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

100 000,00 zł 

8 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów gminnej przestrzeni 
publicznej, tj. zmodernizowanie obiektu rekreacyjnego, dzięki któremu możliwa będzie redukcja 
negatywnych zjawisk społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 

i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Produkty: 

 zrewitalizowany teren rekreacyjny – wsparty obiekt infrastruktury zlokalizowany na 
zrewitalizowanych obszarach, 

 organizacja imprez społecznych i rekreacyjnych. 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania. 

Projekt komplementarny z projektami: A.29, A.31 

 

 

7.2.Lista „B” 
 

Projekty tworzące listę „B” będą składane w konkursach w ramach wyselekcjonowanych działań RPO 

WD 2014-2020. Umieszczenie projektu na poniższej liście stanowi podstawę do udzielenia preferencji 

w postaci dodatkowych punktów przyznawanych w trakcie oceny projektów. Działania RPO WD,  

w których możliwe jest skorzystanie z preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego  
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są realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

Tabela.7.2.1 Zestawienie działań RPO WD  

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy 

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość  

oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 9.1 Aktywna integracja  

4.3 Dziedzictwo kulturowe 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 

5.2 System transportu kolejowego 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej  

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną  - 

 

OPIS DZIAŁAŃ – LISTA „B” 

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE 
Nr projektu 

B.1 Nazwa projektu Rewitalizacja terenu byłego torowiska PKP – Budowa ścieżki rowerowej w 
gminie Lubin na odcinku Obora – Szklary Górne – etap II 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.1 (lista „A”) 

   

B.2 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych po byłym 
PGR Szklary Górne nr 52 k-s (w tym działania termomodernizacyjne) 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.5 (lista „A”) 
Nr projektu 

B.3 Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szklary Górne nr 25 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych 
na wsi i w gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych 
wzorców zachowań oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany 

będzie projekt  

SZKALRY GÓRNE 

4 Cele LPR w ramach, 
których realizowany 

będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez działania 
termomodernizacyjne budynków … użyteczności publicznej (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych … oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
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publicznej… (2.5.) 
 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje m.in. działania termomodernizacyjne, tj. wykonanie 
elewacji wraz z warstwą docieplenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
izolacji termicznej poddasza, usprawnienie systemu c.o i c.w.u. Planuje się 
wykorzystanie OZE. 
W budynku zlokalizowana jest mała świetlica Ośrodka Kultury – 
pomieszczenia koła gospodyń wiejskich, pomieszczenia użyczone klubowi 
sportowemu Unia Szklary Górne oraz oddział przedszkolny. 

6 Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 
(nr działek/adres) 

Szklary Górne nr 25, 59-335 Lubin 
Działka nr 149/2 obręb Szklary Górne 
 

7 Szacowana 
(orientacyjna) wartość 

projektu 

250 000,00 zł 

8 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynku, co oprócz poprawy 
jego funkcjonalności umożliwi efektywne korzystanie z obiektu budowlanego, 
w szczególności pod kątem zarządzania energią. 
 
 

9 Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Produkty: 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wsparty 1 
obiekt, 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 
OZE – 1 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 
1 

Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
 

Nr projektu 

B.4 Nazwa projektu Rewitalizacja terenu byłego torowiska PKP – Budowa ścieżki rowerowej w 
gminie Lubin na odcinku Obora – Szklary Górne – etap I 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.8 (lista „A”) 

   

B.5 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego Krzeczyn Mały nr 36a,b,c, w tym działania 
termomodernizacyjne (dz. nr 54) 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.12 (lista „A”) 

   

B.6 Nazwa projektu Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego Krzeczyn Mały nr 3aa,b, w tym działania 
termomodernizacyjne (dz. nr 145) 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.13 (lista „A”) 

   

B.7 Nazwa projektu Przebudowa zabytkowego pałacu w Księginicach – utworzenie centrum 
społeczno – kulturalnego wsi 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.15 (lista „A”) 

   

B.8 Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Księginicach 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.16 (lista „A”) 

   

B.9 Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie 
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 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.17 (lista „A”) 

   

B.10 Nazwa projektu Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niemstowie 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.22 (lista „A”) 

   

B.11 Nazwa projektu Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej 
Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.25 (lista „A”) 

   

B.12 Nazwa projektu Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego Zimna Woda 27 w tym działania termomodrnizacyjne 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.28 (lista „A”) 
Nr projektu 

B.13 Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zimna Woda nr 13 
(świetlica i remiza OSP) 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl 

2 Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej. Występowanie negatywnych zjawisk społecznych 
na wsi i w gminie, słaba integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych 
wzorców zachowań oraz ochrony powietrza atmosferycznego 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany 

będzie projekt  

ZIMNA WODA 

4 Cele LPR w ramach, 
których realizowany 

będzie projekt 

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez działania 
termomodernizacyjne budynków … użyteczności publicznej (2.4.) 

 Poprawa estetyki otoczenia poprzez remont i odnowę wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych … oraz właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej… (2.5.) 

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie obejmuje m.in. działania termomodernizacyjne, w tym wykonanie 
elewacji wraz z warstwą docieplenia. Planuje się wykorzystanie OZE. 
W budynku zlokalizowana jest także mała świetlica do wykorzystania np. 
przez planowany do realizacji wielofunkcyjny ośrodek wsparcia. 

6 Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 
(nr działek/adres) 

Zimna Woda nr 25, 59-307 Lubin 
Działka nr 84 obręb Zimna Woda 
 

7 Szacowana 
(orientacyjna) wartość 

projektu 

150 000,00 zł 

8 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynku, co oprócz poprawy 
jego funkcjonalności umożliwi efektywne korzystanie z obiektu budowlanego, 
w szczególności pod kątem zarządzania energią. 
 
 

9 Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Produkty: 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wsparty 1 obiekt, 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 
1 

 liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołu odbioru inwestycji. 
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Nr projektu 

B.14 Nazwa projektu Rewitalizacja i renowacja zabytkowego kościoła pw. Trójcy Świętej w 

Zimnej Wodzie wraz z pracami odtworzeniowymi kamiennych detali 

architektonicznych 

 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Parafia p.w. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie, 59-307 Zimna Woda, Zimna 
Woda nr 57 

2 Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Niska jakość przestrzeni publicznej - konieczność zatrzymania degradacji 
zabytku i zachowania go dla przyszłych pokoleń.  
Miejscowość Zimna Woda oraz okoliczne miejscowości w gminie Lubin, są 
zasiedlone przez  mieszkańców wyznania katolickiego oraz prawosławnego -  
mieszkańcy okolicznych terenów to  społeczność wyznania wielokulturowego. 
Po II wojnie światowej tereny te zostały w wyniku  akcji "Wisła" zasiedlone 
przez społeczność prawosławną wysiedloną z terenów kresów  wschodnich. 
Kościół oraz parafia jest miejscem  modlitwy ekumenicznej dwóch wyznań, 
łącząc ze sobą i przełamując bariery dwóch religii, gdzie porozumienie ludzi 
obu  wyznań widać najlepiej. Kościół jest miejscem spotkań mieszkańców jak 
również inicjatorem działalności społecznej oraz lokalnej  tego terenu.  
Występowanie negatywnych zjawisk społecznych na wsi i w gminie, słaba 
integracja społeczeństwa, konieczność wskazania właściwych wzorców 
zachowań. 
 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany 

będzie projekt  

ZIMNA WODA 

4 Cele LPR w ramach, 
których realizowany 

będzie projekt 

Poprawa estetyki otoczenia poprzez (…) właściwe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, w tym terenów i obiektów zabytkowych … (2.5.) 
 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

Renowacja i remont elewacji zabytkowego kościoła wraz z odtworzeniem 
kamiennych detali architektonicznych z piaskowca, odwodnienie murów 
fundamentowych, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej, 
wzmocnienie konstrukcji więźby, wymiana i konserwacja uszkodzonych 
elementów więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich oraz pokrycia 
dachu z dachówki ceramicznej, wymiana stolarki okiennej.  

6 Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 
(nr działek/adres) 

Działka nr 197 obręb Szklary Górne 

7 Szacowana 
(orientacyjna) wartość 

projektu 

550 000,00 zł 

8 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Utworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów przestrzeni 
publicznej, dzięki której możliwa będzie redukcja negatywnych zjawisk 
społecznych wsi i gminy. 

9 Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Produkty: 

 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
Ocena rezultatów: 

 wg protokołów odbioru zadania. 
 

Nr projektu 
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B.15 Nazwa projektu Remont i odnowa części wspólnych budynku usługowo – mieszkalnego 
Lisiec nr 10, w tym działania termomodernizacyjne 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.29 (lista „A”) 

   

B.16 Nazwa projektu Remont i odnowa części wspólnych budynku mieszkalnego Lisiec nr 15, w 
tym działania termomodernizacyjne 

 Opis projektu – przedsięwzięcie rewitalizacyjne A.30 (lista „A”) 

PROJEKTY SPOŁECZNE 
Nr projektu 

B.17 Nazwa projektu Kompleksowe wsparcie ofiar przemocy w wielofunkcyjnym ośrodku 
wsparcia w Zimnej Wodzie 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl, przy współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
59-300 Lubin Księginice 14 

2 Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

W chwili obecnej na terenie Gminy Lubin nie funkcjonuje placówka tak jak 
wielofunkcyjny ośrodek wsparcia. Nie ma więc możliwości sprawnego i 
kompleksowego udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w 
oderwaniu od sprawcy. 
 

3 Adresaci działań Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym członkowie 
rodzin zagrożonych przemocą 

4 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany 

będzie projekt  

ZIMNA WODA – ośrodek  
POZOSTAŁE TERENY OBJĘTE REWITALIZACJĄ - interesariusze 

5 Cele LPR w ramach, 
których realizowany 

będzie projekt 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, 
ubogim oraz rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym 
przemocą (1.2). 

 Zwiększenie dostępności usług społecznych m.in. poprzez tworzenie grup 
wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą (1.4.) 

 

6 Zakres realizowanego 
zadania 

Pobyt osób/rodzin doświadczających przemocy (w tym nawet czasowe 
zamieszkanie w mieszkaniu chronionym) w ośrodku wraz z możliwością 
skorzystania z szerokiej pomocy socjalnej, terapeutycznej i prawnej w tej 
samej placówce (poradnictwo rodzinne, zawodowe, praca socjalna) 

7 Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 
(nr działek/adres) 

Zimna Woda 12, 59-307 Lubin 
Działka nr 234 obręb Zimna Woda 
 

8 Szacowana 
(orientacyjna) wartość 

projektu 

100 000,00 zł rocznie 

9 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Obniżenie ilości rodzin zagrożonych przemocą (zmniejszenie zjawiska 
przemocy w rodzinie), poprzez działania terapeutyczne lub odizolowanie 
poszkodowanych od sprawcy przemocy. 
Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym 
opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez działalność jednego wielofunkcyjnego ośrodka  
wsparcia. 

10 Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Produkty: 

 liczba pobytów w ośrodku rodzin korzystających z pomocy – 10 
interwencji miesięcznie, 

 liczba działań (np. zorganizowanych imprez) skierowanych do rodzin 
korzystających z pomocy – 2 miesięcznie 

Ocena rezultatów: 
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 monitorowanie działań i prowadzenie statystyk i sprawozdań. 
 

11 Komplementarność Przedmiotowy projekt komplementarny jest z projektami: A.25, A.26, B.12, 
B.18, B.19 

12 Uwagi dodatkowe Imprezy skierowane do rodzin zagrożonych przemocą mogą być 
organizowane nie tylko w projektowanym ośrodku wsparcia w Zimnej Wodzie 
i obiektach sąsiednich. Działania w tym zakresie mogą być prowadzone także 
w terenie - w gminnych obiektach takich jak świetlice, czy budynki szkolne 
także z wykorzystaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych. W zakresie 
obszarów objętych rewitalizacją, określonych w niniejszym programie, obiekty 
takie znajdują się w następujących miejscowościach: Szklary Górne (Szkoła 
Podstawowa, boisko sportowe, projektowana ścieżka rowerowa), Obora 
(świetlica wiejska, boisko sportowe, projektowana ścieżka rowerowa), 
Krzeczyn Mały (świetlica wiejska z obiektem sportowo - rekreacyjnym), 
Księginice (świetlica wiejska, projektowane  centrum społeczno – kulturalne w 
pałacu, zrewitalizowany park, boisko sportowe), Niemstów (świetlica wiejska, 
boisko sportowe, treny rekreacyjno – sportowe w zabytkowym parku, Lisiec 
(świetlica wiejska, tereny rekreacyjno – sportowe). 

Nr projektu 

B.18 Nazwa projektu „Senior w Gminie Lubin” - organizacja dziennego pobytu dla osób 
starszych i niepełnosprawnych w wielofunkcyjnym ośrodku wsparcia w 
Zimnej Wodzie 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl, przy współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
59-300 Lubin Księginice 14 

2 Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Brak kompleksowej opieki osób, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych; zapewnienie asysty osobom potrzebującym 
w codziennym funkcjonowaniu. 

3 Adresaci działań Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
(w tym w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne) 

4 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany 

będzie projekt  

ZIMNA WODA – ośrodek 
POZOSTAŁE TERENY OBJĘTE REWITALIZACJĄ - interesariusze 

5 Cele LPR w ramach, 
których realizowany 

będzie projekt 

 Ograniczenie ubóstwa, bezdomności, alkoholizmu oraz innych problemów 
społecznych poprzez aktywizację społeczno - zawodową osób 
wykluczonych społecznie (1.1.).  

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, 
ubogim oraz rodzinom oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym 
przemocą (1.2). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć 
wielopokoleniowych oraz przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie 
czasu wolnego (1.3).  

 Zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. poprzez tworzenie 
grup wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą (1.4.). 

 

6 Zakres realizowanego 
zadania 

Organizacja pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych nie 
wymagających opieki całodobowej. Realizacja usług opiekuńczych i wsparcia 
psychologicznego, terapii zajęciowej, zajęć usprawniających ruchowo, 
relaksacyjnych, pielęgnacyjnych i posiłków; aktywizacja kulturalna seniorów; 
propagowanie wolontariatu na rzecz osób starszych (akcje edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży), organizacja pomocy sąsiedzkiej. W skrajnych 
przypadkach czasowe udostępnienie mieszkań chronionych z możliwością 
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krótkotrwałego zamieszkania i korzystania ze wsparcia na miejscu w ośrodku. 
 

7 Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 
(nr działek/adres) 

Zimna Woda 12, 59-307 Lubin 
Działka nr 234 obręb Zimna Woda 
 

8 Szacowana 
(orientacyjna) wartość 

projektu 

150 000,00 zł rocznie 

9 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym 
opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez działalność jednego wielofunkcyjnego ośrodka  
wsparcia. 
 
 

10 Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Produkty: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
objętych usługami – 15 osób miesięcznie, 

Ocena rezultatów: 

 monitorowanie działań i prowadzenie statystyk i sprawozdań. 
 

11 Komplementarność Przedmiotowy projekt komplementarny jest z projektami: A.25, A.26, B.12, 
B.17, B.18. 

12 Uwagi dodatkowe Z dziennego pobytu w ośrodku będą mogły skorzystać osoby potrzebujące 
(np. starsze czy niepełnosprawne) z całego terenu objętego rewitalizacją w 
Gminie Lubin, tj. Szklar Górnych, Obory, Krzeczyna Małego, Księginic, 
Niemstowa, Zimnej Wody, Liśca.  

Nr projektu 

B.19 Nazwa projektu „Świetlica środowiskowa” w Zimnej Wodzie placówką wsparcia dla 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl, przy współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
59-300 Lubin Księginice 14 

2 Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Brak świetlicy środowiskowej w obszarze rewitalizacji, działającej w 
najbliższym środowisku lokalnym dziecka,  zapewniającej usługi społeczne i 
opiekuńcze, tj. pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój 
zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych. 

3 Adresaci działań Dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, rodziny dysfunkcyjne 

4 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany 

będzie projekt  

ZIMNA WODA – ośrodek 
ZIMNA WODA, LISIEC - interesariusze 

5 Cele LPR w ramach, 
których realizowany 

będzie projekt 

 Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego osobom starszym, 
ubogim oraz rodzinom dysfunkcyjnym, w tym zagrożonym przemocą (1.2). 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację zajęć 
wielopokoleniowych oraz przygotowanie oferty na atrakcyjne spędzanie 
czasu wolnego (1.3).  

 Zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. poprzez tworzenie 
grup wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą (1.4.). 

 

6 Zakres realizowanego 
zadania 

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz 
działalności profilaktycznej mającej na celu ich integrację ze środowiskiem. 
Zapewnienie pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój 
zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych; stała praca z rodziną 
dziecka ; zapewnienie co najmniej jednego posiłku, bezpieczeństwa i opieki 
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indywidualnej. 

7 Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 
(nr działek/adres) 

Zimna Woda 12, 59-307 Lubin 
Działka nr 234 obręb Zimna Woda 
 

8 Szacowana 
(orientacyjna) wartość 

projektu 

100 000,00 zł rocznie 

9 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie radzenia sobie z 
problemami, w tym z uzależnieniami; wzmocnienie umiejętności pracy w 
grupie; wzmocnienie umiejętności organizacji czasu wolnego od zajęć; 
zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. 
Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym 
opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez działalność jednego wielofunkcyjnego ośrodka  
wsparcia, w którym działać będzie świetlica środowiskowa 
 

10 Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Produkty: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
objętych usługami – 15 osób miesięcznie, 

Ocena rezultatów: 

 monitorowanie działań i prowadzenie statystyk i sprawozdań. 
 

11 Komplementarność Przedmiotowy projekt komplementarny jest z projektami: A.25, A.26, B.12, 
B.17, B.18. 

12 Uwagi dodatkowe Przedmiotowy projekt może być realizowany we współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  

Nr projektu 

B.20 Nazwa projektu „Uczę się i pracuję” - wsparcie dla osób poszukujących pracy 

1 Nazwa Wnioskodawcy  
(dane adresowe) 

Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,  
Tel. 76/8403100, e-mail:sekretariat@ug.lubin.pl, przy współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
59-300 Lubin Księginice 14 

2 Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Niewielkie szanse na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne,  
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) 
 

3 Obszar rewitalizacji, na 
którym realizowany 

będzie projekt  

ZIMNA WODA – ośrodek 
POZOSTAŁE TERENY OBJĘTE REWITALIZACJĄ - interesariusze 

4 Cele LPR w ramach, 
których realizowany 

będzie projekt 

 Ograniczenie ubóstwa, bezdomności, alkoholizmu oraz innych problemów 
społecznych poprzez aktywizację społeczno - zawodową osób 
wykluczonych społecznie (1.1.).  

 

5 Zakres realizowanego 
zadania 

 Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (w tym np. 
poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie 
potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w 
regionie). 

 Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. 
poprzez staże i praktyki zawodowe. 

6 Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 
(nr działek/adres) 

Zimna Woda 12, 59-307 Lubin 
Działka nr 234 obręb Zimna Woda 
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7 Szacowana 
(orientacyjna) wartość 

projektu 

100 000,00 zł  

8 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wzmocnienie szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne,  
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) 
 

9 Prognozowane 
produkty wraz ze 

sposobem ich oceny i 
zmierzenia  

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Produkty: 

 liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem - 3, 

 liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  – 5 
miesięcznie, 

 liczba osób z niepełnosprawnościami objęta wsparciem - 2,  

 liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem - 5 
Ocena rezultatów: 

 monitorowanie działań i prowadzenie statystyk i sprawozdań. 
 

10 Komplementarność Przedmiotowy projekt komplementarny jest z projektami: A.25, A.26, B.12, 
B.17, B.18 

11 Uwagi dodatkowe Projekt może być realizowany przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Lubinie 

 

8. Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 
 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubin  

na obejmują zarówno zadania o charakterze głównym, jak i zadania uzupełniające, których realizacja 

uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych gminy oraz stopnia efektywności 

pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. W tym kontekście przedmiotowy plan 

finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane projekty.  

 
Tabela. 8.1. Koszt planowanych przedsięwzięć  (lista A oraz lista B). 
 

L.p. Numer 
projektu 

Nazwa projektu Termin 
realizacji 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wartość 
projektu [zł] 

1 A.1/B.1 Rewitalizacja terenu byłego torowiska 

PKP – Budowa ścieżki rowerowej  w 
gminie Lubin na odcinku Obora – 
Szklary Górne – etap II  

2017 - 2019 Budżet Gminy Lubin 

EFRR, inne 
 

640 000,00 

2 A.2 Modernizacja drogi gminnej (dz. 171 i 
193) w Szklarach Górnych 

2017 - 2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

300 000,00 

3 A.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 
1219D w Szklarach Górnych  

2017 - 2022 Budżet Powiatu 
Lubińskiego 
EFRR, inne 

2 000 000,00 

4 A.4 Rozbudowa terenu rekreacyjnego w 
centrum wsi Szklary Górne (działki nr 
102) 

2018 - 2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

 

200 000,00 

5 A.5/B.2 Remont, odnowa części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych po byłym PGR Szklary 
Górne nr 52 k – s w tym działania 
termomodernizacyjne  

2017 - 2022 Budżet Wspólnoty 
Mieszkaniowej 

EFRR, inne 

300 000,00 
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6 A.6 Remont drogi gminnej (dz. nr 224/18) 2017 -2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

200 000,00 

7 A.7 Rewitalizacja i zagospodarowanie 
terenów zielonych oraz modernizacja 
drogi w zabytkowym zespole pałacowo 
– parkowym w Szklarach Górnych  

2017 -2022 Budżet Powiatu 
Lubińskiego 
EFRR, inne 

600 000,00 

8 B.3 Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej Szklary Górne 
nr 25  

2018 -2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

250 000,00 

9 A.8/B.4 Rewitalizacja terenu byłego torowiska 
PKP – Budowa ścieżki rowerowej  w 
gminie Lubin na odcinku Obora – 
Szklary Górne – etap I  

2017 - 2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

600 000,00 

10 A.9 Reaktywacja parku wiejskiego w 
Oborze  

2017 - 2018 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

120 000,00 

11 A.10 Przebudowa parkingu w centrum wsi 
Obora (dz. nr 466/41)  

2019 -2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

100 000,00 

12 A.11 Rewitalizacja terenu zbiorników 
retencyjno – odparowujących w 
centrum wsi Obora(dz. nr 117) 

2019 -2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

120 000,00 

13 A.12/B.5 Remont, odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
Krzeczyn Mały Nr 36 a,b,c  w tym 
działania termomodernizacyjne  

2017 - 2022 Budżet Wspólnoty 
Mieszkaniowej 

EFRR, inne 

1 500 000,00 

14 A.13/B.6 Remont, odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
Krzeczyn Mały Nr 34 a,b w tym 
działania termomodernizacyjne  

2017 - 2022 Budżet Wspólnoty 
Mieszkaniowej 

EFRR, inne 

200 000,00 

15 A.14 Modernizacja obiektu sportowo – 
rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej 
w Krzeczynie Małym  

2017 - 2018 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

100 000,00 

16 A.15/B.7 Przebudowa zabytkowego pałacu w 
Księginicach – utworzenie centrum 
społeczno – kulturalnego wsi dz. nr  

2017 - 2022 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

5 000 000,00 

17 A.16/B.8 Rewitalizacja zabytkowego parku przy 
pałacu w Księginicach  

2017-2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

250 000,00 

18 A.17 Przebudowa drogi gminnej w 
Księginicach (dz. nr 3/3 i 224) 

2018-2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR 

200 000,00 

19 A.18 Przebudowa drogi powiatowej nr 
1231D w Księginicach  

2017 - 2022 Budżet Powiatu 
Lubińskiego, EFRR, inne 

1 000 000,00 

20 A.19 Modernizacja placu zabaw w 
Księginicach (dz. nr 259/5)  

2017- 2018 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

120 000,00 

21 A.20 Modernizacja boiska sportowego w 
Księginicach  

2017 - 2018 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

250 000,00 

22 A.21/B.9 Rewitalizacja zabytkowego parku w 

Niemstowie  

2017 - 2019 Budżet Gminy Lubin 

EFRR, inne 

250 000,00 

23 A.22/B.10 Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej  w Niemstowie  

2018 - 2022 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

150 000,00 

24 A.23 Przebudowa drogi powiatowej nr 
1223D w Niemstowie  

2017 - 2022 Budżet Powiatu 
Lubińskiego, EFRR, inne 

3 500 000,00 

25 A.24 Modernizacja boiska sportowego w 
Niemstowie  

2017 - 2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

250 000,00 

26 A.25/B.11 Przebudowa i adaptacja 
zdegradowanego budynku nr 12 w 
Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny 
ośrodek wsparcia  

2017 - 2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

1 000 000,00 

27 A.26 Przebudowa terenu rekreacyjno – 
sportowego przy OSP w Zimnej 
Wodzie  

2017 - 2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

200 000,00 

28 A.27 Przebudowa drogi powiatowej nr 
1232D w Zimnej Wodzie  

2017 - 2022 Budżet Powiatu 
Lubińskiego, EFRR, inne 

2 000 000,00 
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29 A.28/B.12 Remont i odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
Zimna Woda nr 27 w tym działania 
termomodernizacyjne  

2017 - 2019 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

350 000,00 

30 B13 Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej Zimna Woda nr 
13  

2017 - 2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

150 000,00 

31 B.14 Rewitalizacja i renowacja zabytkowego 
kościoła pw. Trójcy Świętej w Zimnej 
Wodzie wraz z pracami 
odtworzeniowymi kamiennych detali 
architektonicznych  

2017 - 2022 Budżet Parafii 
EFRR, inne 

550 000,00 

32 A.29/B.15 Remont i odnowa części wspólnych 
budynku usługowo - mieszkalnego 
(wielorodzinnego) Lisiec nr  10, w tym 
działania termomodernizacyjne   

2017 - 2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

350 000,00 

33 A.30/B.16 Remont i odnowa części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego  
Lisiec nr   15, w tym działania 
termomodernizacyjne  

2017 - 2020 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

250 000,00 

34 A.31 Przebudowa dróg powiatowych nr 

1227D i 1223D w Liścu  

2017 - 2022 Budżet Powiatu 
Lubińskiego 
EFRR, inne 

5 000 000,00 

35 A.32 Modernizacja placu zabaw w Liścu (dz. 
nr 213/1) 

2017 - 2018 Budżet Gminy Lubin 
EFRR, inne 

100 000,00 

Razem projekty infrastrukturalne: 28 150 000,00 

 [zł/rok] 

36 B.17 Kompleksowe wsparcie ofiar 

przemocy w wielofunkcyjnym ośrodku 

wsparcia w Zimnej Wodzie 

2019 - 2022 Budżet Gminy Lubin 
EFS 
inne 

100 000,00  

37 B.18 „Senior w Gminie Lubin” - 

organizacja dziennego pobytu dla 

osób starszych i niepełnosprawnych w 

wielofunkcyjnym ośrodku wsparcia w 

Zimnej Wodzie 

2019 - 2022 Budżet Gminy Lubin 
EFS 
inne 

150 000,00 

38 B.19 „Świetlica środowiskowa” w Zimnej 
Wodzie placówką wsparcia dla 
rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

2019 - 2022 Budżet Gminy Lubin 
EFS 
inne 

100 000,00 

39 B.20 „Uczę się i pracuję” - wsparcie dla 

osób poszukujących pracy 

2017-2022 Budżet Gminy Lubin 
EFS 
inne 

100 000,00 

Razem projekty społeczne: 450 000,00 
[zł/rok] 
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9. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 
 

Komplementarność obok szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej partycypacji społecznej 

stanowi bardzo ważny aspekt Programu Rewitalizacji, który jest podkreślany przez Ministerstwo 

Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zapewnienie powiązań pomiędzy 

poszczególnymi projektami skutkować będzie efektywnym wykorzystaniem środków finansowych 

przeznaczonych na rewitalizację.  

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy opracowaniu 

programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach: 

przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania. 

9.1.Komplementarność przestrzenna 
 

Komplementarność przestrzenna w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubin została zapewniona 

dzięki zestawieniu projektów wybranych do realizacji na wyznaczonych przy diagnozie obszarach 

objętych rewitalizacją. Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany został wyznaczony po 

przeprowadzeniu dogłębnej analizy wskaźnikowej przy zasięgnięciu opinii przedstawicieli 

zainteresowanych środowisk oraz, co istotne, samych mieszkańców. Wszystkie podstawowe projekty 

rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane.  

Są odpowiedzią na główne problemy dotykające tego terenu. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki 

widoczne będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc 

lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całej 

gminy, miasta Lubina, jak i regionu. Ich realizacja będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych 

problemów na dalsze obszary gminy. 

9.2.Komplementarność problemowa  
 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zapewniona została także komplementarność problemowa. 

Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą wzajemnie powiązane, a także 

wzajemnie się dopełniają. Zadania infrastrukturalne, związane z renowacją bądź przebudową 

zniszczonych obiektów użyteczności publicznej zakładają prowadzenie tam działań o charakterze 

społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym mieszkańców). Równocześnie zadania zostały 

przewidziane w taki sposób aby równocześnie przeciwdziałały problemom w różnych sferach. 

Działania rewitalizacyjne związane z remontem lub modernizacją infrastruktury technicznej służą 
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zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, jak również zwiększeniu ładu przestrzennego i 

uporządkowaniu przestrzeni publicznej. 

9.3.Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  
 

Głównymi  podmiotami  odpowiedzialnymi  za  realizację  zapisów  Lokalnego  Programu Rewitalizacji 

będzie Wójt Gminy i rada Gminy. W system zarządzania  będą  zaangażowani  również  lokalni  

partnerzy  z  sektorów:  publicznych, społecznych  i  gospodarczych. Wskazane jest powołanie Zespołu  

ds.  rewitalizacji, który    w  sprawach  istotnych  będzie komunikował się z interesariuszami, mając na 

uwadze całościowy system prowadzenia procesu rewitalizacji.  Będzie  również  odpowiedzialny  za  

opracowanie  i  składanie  wniosków o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych będących 

w gestii gminy. 

 

9.4.Komplementarność międzyokresowa 
 

Projekty zaplanowane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubin  

są projektami  komplementarnymi  do  przedsięwzięć  już  zrealizowanych  w  ramach  polityki 

spójności  2007-2013.  Gwarantuje  to  zachowanie  ciągłości  programowej,  wykorzystane zostaną 

doświadczenia z poprzedniej perspektywy oraz wnioski z ewaluacji. 

9.5.Komplementarność źródeł finansowania 
 

Projekty, które zostały zapisane w Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Lubin mają zapewnione 

finansowanie z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą. Kluczowe znaczenie z punktu 

widzenia skutecznej realizacji założeń rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Kluczowe inwestycje będą realizowane  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  

na realizację wkładów zabezpieczone zostaną środki własne. Ponadto projekty zapisane w 

dokumencie dają także możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów 

rewitalizacji. Projekty przewidziane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Lubin  będą korzystały z różnych form wsparcia zewnętrznego również w ramach Krajowych 

Programów Operacyjnych, a także grantów i dotacji z innych źródeł. 
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10. System wdrażania- wybór prawnej formy zarządzania 

programem 
 

System wdrażania zapisów planu rewitalizacji w Gminie Lubin jest niezbędnym elementem ich 

realizacji. Realizacja planu wdrażania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych krajowych i zagranicznych. 

Program rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem do pozyskania funduszy strukturalnych. Sukcesywne 

wdrażanie i realizowanie programu rewitalizacyjnego, powinno przyczynić się do uzyskania 

oczekiwanych efektów.  

Wdrażanie programu rewitalizacji wymaga połączenia działań wszystkich jednostek zaangażowanych 

w jego wdrożenie i realizację. Skuteczność ta  zależna jest od koordynacji działań podejmowanych 

przez każdego  z  osobna i zdolności organizowania partnerskiej współpracy we wspólnych 

przedsięwzięciach. 

Do podmiotów zarządzających realizacją Programu należą: w pierwszej kolejności Wójt oraz Rada 

Gminy, szefowie jednostek podległych Gminie, kierownicy referatów i koordynatorzy zadań.  

Proponuje się włączenie do realizacji niniejszego Programu Gminnego Forum Rozwoju reprezentujące 

aktywność gminy. Jest to nieformalna grupa społeczna złożona z uczestników warsztatów 

opracowujących niniejszy Program, powołana na etapie opracowywania innego dokumentu 

planistycznego gminy, tj. „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2030”:  

 GMINNE FORUM ROZWOJU – pełniące funkcję społecznego partnera w realizacji Programu.  

- Praca Forum jest przedłużeniem pracy grupy przygotowującej projekt Programu w uspołecznionym 

procesie.  

- W skład Forum wchodzą: przedstawiciele Urzędu Gminy i jej jednostek, przedstawiciele sołectw, 

lokalni liderzy, reprezentanci przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele 

innych sektorów życia społeczno-gospodarczego.  

- Forum zwoływane jest przez Lidera Forum w porozumieniu z Wójtem, co najmniej 1 raz w roku. 

Podczas zebrań Forum: 

 przedstawiane jest sprawozdanie z realizacji Programu w danym roku, 

 zgłaszane są działania do uwzględnienia w aktualizacji Programu. 

 WÓJT I RADA GMINY – pełnią bieżący nadzór nad realizacją Programu, czuwają, aby podczas 

tworzenia budżetu Gminy uwzględniane były zadania ujęte w Programie, prowadzą akcję 

informacyjną i promocyjną, uchwalają zmiany w Programie. 

 KOORDYNATOR WDRAŻANIA STRATEGII - funkcja koordynacji realizacji Programu przypisana 

jest Wójtowi, który m.in.:  

 zapewnia, aby każdy z koordynatorów zadań posiadał aktualną wersję Programu oraz roczny 

plan jego realizacji; 
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 gromadzi dokumentację związaną z Programem, zbiera informacje określające postępy 

w realizacji Programu; 

 opracuje założenia Wskaźnikowego Systemu Monitorowania Programu – (WSMP); 

 prowadzi monitoring realizacji Programu; 

 współorganizuje spotkania Forum, 

 planuje i wdraża narzędzia partycypacyjne włączające w cały proces wdrażania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji mieszkańców gminy i innych interesariuszy, szczególnie z obszarów 

rewitalizacyjnych. 

 KIEROWNICY REFERATÓW I KOORDYNATORZY poszczególnych zadań rewitalizacyjnych – 

realizują przyjęte zadania zgodnie z harmonogramem i informują Gminnego Forum Rozwoju 

o stanie wdrażania Programu. 

System wdrażania Programu Rewitalizacji Obszaru Gminy Lubin obejmować będzie następujące 

działania: 

1) Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Lubin o przyjęciu do realizacji  Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

2) Wyznaczenie przez Wójta Gminy Lubin koordynatora lub zespołu ds. rewitalizacji. 

3) Opracowanie Planu  Działania przez koordynatora lub zespół ds. rewitalizacji. 

4) Opracowanie dokumentacji technicznej do  projektów wpisanych do programu 

rewitalizacji, kosztorysów, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. 

5) Opracowanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych i innych dokumentów  

niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych. 

6) Stały kontakt z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami , firmami które posiadają zasoby 

materialne na terenie objętym programem rewitalizacji i zgłosiły swój udział w programie 

rewitalizacji. 

7) Zrealizowanie zadań które są objęte programem rewitalizacji, zgodnie z określonym 

harmonogramem i z uwzględnieniem opinii i oczekiwań mieszkańców.  

8) Public Relations  programu rewitalizacji objętego w całym okresie  jego realizacji. 

9) Bieżące zmiany, poszerzenie oraz uzupełnianie programu rewitalizacji w oparciu o nowe 

zadania zgłaszane przez mieszkańców, instytucje, organizacje, firmy działające na 

obszarze objętym programem rewitalizacji. 

10) Pomiar efektywności programu rewitalizacji, w tym badanie stopnia zadowolenia 

mieszkańców z realizowanych działań.  

11) Monitoring i ewaluacja programu rewitalizacji, zgodnie z harmonogramami 

opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów , w tym 

wykonywanych z udziałem środków zewnętrznych. 

12) Sporządzenie raportu podsumowującego realizację programu rewitalizacji. 

13) Realizowanie działań zgodnie z zasadami i dobrą praktyką partycypacji społecznej.  
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11. System monitorowania, ewaluacji i komunikacji społecznej 
 

Monitoring i ewaluacja programu Rewitalizacji powiązane są z procedurą wdrożeniową. Władze 

Gminy Lubin muszą dysponować dokładnymi, aktualnymi i wiarygodnymi informacjami na temat 

postępów wdrażania.  

Monitoring można zinterpretować jako proces systematycznego zbierania i analizowania informacji 

ilościowych i jakościowych, który jest procesem ciągłym i długoterminowym. Jego celem jest 

dostarczenie informacji na podstawie, której osoby zajmujące się programem będą mogły wskazać 

problemy związane z projektem oraz je rozwinąć oraz oszacować postęp w stosunku do początkowych 

planów. Między innymi należy rozpoznać skale problemu, jakim są w gminie Lubin obszary 

zdegradowane, wymagające rewitalizacji, zarówno dla mieszkańców jak i innych obszarów. Osoby, 

które są odpowiedzialne za monitorowanie programu rewitalizacji będą zobowiązane  do podania 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

1) Czy program realizowany jest zgodnie z harmonogramem,  jakie zadania z programu 

rewitalizacyjnego zostały już zrealizowane a które nie, podać przyczyny?  

2) Czy pojawiły się nowe zadania do zamieszenia w Programie? 

3) Jakie zadania w Programie pozostały do wdrożenia? 

 

Osoby odpowiedzialne za  monitoring Programu muszą mieć na uwadze, iż stanowi on integralną część 

codziennego zarządzania oraz jest ważny na wdrażanie założeń, dlatego należy zachować ciągłość, 

gdyż przerwanie któregoś z etapów monitorowania może skutkować opóźnieniami w realizacji 

poszczególnych zadań. 

 

Plan i charakterystyka systemu monitorowania obejmuje pięć głównych etapów: 

1 ETAP – Analiza celów projektu – polega na monitorowaniu całego okresu realizującego program 

rewitalizacji, dopilnowywanie czy cele zaplanowane są realizowane i czy są aktualne. 

2 ETAP – Przegląd procedur wdrażania  dotyczy harmonogramu realizującego etapy systemu 

wdrażania programu rewitalizacji, czyli dopasowanie informacji do decyzji podejmowanych przez 

instytucje zarządzające. 

3 ETAP – Przegląd wskaźników produktów i rezultatów – dotyczy  właściwego doboru wskaźników 

produktu i rezultatu dla danych projektów przygotowywanych przez beneficjentów końcowych objętych 

programem rewitalizacji. Wskaźniki muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, muszą 

być powiązane z wybranymi wskaźnikami, które będą służyć do pomiaru efektywności całego 

programu rewitalizacji. 

4 ETAP – Zaprojektowanie formatu raportów – raporty będą składane przez beneficjentów końcowych 

w standardowej papierowej  formie, w odpowiednim czasie i odpowiedniej osobie – zespołowi bądź 
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koordynatorowi  ds. wdrażania programu rewitalizacji. Dla ułatwienia monitorowania, konieczne 

będzie stworzenie odpowiedniej formy raportu po to aby każdy z beneficjentów przekazał informacje 

o swoim zadaniu w podobny sposób.  

 

5 ETAP – Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania – tworzony jednocześnie z 

harmonogramem systemu wdrażania programu rewitalizacji. 

Ewaluacja- to stałe, cykliczne zbieranie informacji. Ważnym elementem jest to, że na etapie 

planowania należy określić jak będzie wyglądała ewaluacja zadań wpisanych do planu rewitalizacji , 

Trzeba określić plan i organizację ewaluacji działań:  

 Cel ewaluacji 

 Sposoby zbierania ewaluacji 

 Terminy cząstkowe 

 Odbiorcy ewaluacji 

Ważnym  celem ewaluacji jest poprawa  jakości, skuteczności i spójności Lokalnego Programu 

Rewitalizacji  w odniesieniu do rzeczywistych problemów obejmujących obszar rewitalizacji z 

uwzględnieniem celu strategicznego podejmowanych działań. Również istotnym celem ewaluacji jest 

przegląd osiągnięć planu rewitalizacji w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie  

doświadczeń płynących z realizacji planu w przyszłości. 

Ewaluacja to także umiejętność zbierania i analizowania wszelkich informacji, danych, aby móc 

odpowiedzieć na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane przez plan rewitalizacji? 

 

Ze względu na moment, w którym ewaluacja jest wykonywana wyróżnia się: 

ocenę ex-ante- przeprowadzenie oceny szacunkowej przed rozpoczęciem realizacji planu, 

ocenę on going - przeprowadzenie bieżącej oceny połączonej z monitorowaniem planu,  

ocenę ex-post - przeprowadzenie oceny nie później niż rok po zakończeniu realizacji planu. 

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie wszystkich zadań rewitalizacyjnych i projektów przy udziale 

wcześniej powołanego zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji wszystkich interesariuszy 

rewitalizacji oraz przy opracowaniu ewaluacji ex-post, tzn. na zakończenie dokumentu  w oparciu o 

odpowiednie kryteria ewaluacyjne: 

1) Skuteczność – kryterium  ma na celu ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte cele dokumentu 

rewitalizacji Gminy Lubin które zostały zdefiniowane na etapie planowania. 

2) Efektywność – kryterium oceniające poziom „ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli 

stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. 

3) Użyteczność – kryterium pozwalające określić do jakiego stopnia oddziaływanie programu 

odpowiada potrzebom grupy. 



_________________________________________________________________________________________ 
 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

68 

4) Trafność – kryterium pozwalające określenie do jakiego stopnia cele programu odpowiadają 

potrzebom i priorytetom wskazanym w stosunku do obszaru rewitalizowanego. 

5) Trwałość –kryterium określające , spodziewanych pozytywnych efektów wywołanych programem po 

zakończeniu jego realizacji. 

 

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez beneficjentów końcowych 

po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast okresowe oceny planu rewitalizacji 

dokonywane będą, zgodnie z systemem wdrażania planu rewitalizacji i monitoringiem, co dwa lata.  

Ewaluacja, jak każdy etap Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubin przeprowadzana będzie 

metodą partycypacji. W ramach ewaluacji przeprowadzone zostaną śródokresowe badania ankietowe 

wśród mieszkańców gminy, szczególnie tych z obszarów rewitalizacji, dotyczące oceny stopnia i 

efektów realizacji LPR. Na każdym z obszarów rewitalizacji przeprowadzony zostanie również 

warsztat ewaluacyjny.  

 


