UCHWAŁA Nr 93/XVIII/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 19 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ - Rada Miasta i Gminy Wleń
uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010 – 2017
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Uchyla się uchwałę nr 241/XLIV/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2014.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wstęp
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wleń ma za zadanie wyznaczenie obszaru
wsparcia

dla

działań

rewitalizacyjnych

jak

również

wskazanie

działań

rewitalizacyjnych.
W dokumencie scharakteryzowano obecną sytuację miasta wraz ze wskazaniem
wewnętrznych

i

zewnętrznych

uwarunkowań

rozwoju

(analiza

SWOT).

Odwołano się również do wybranych dokumentów planistycznych – krajowych,
regionalnych i lokalnych - wskazując na zgodność Programu z tymi
dokumentami. W kolejnych częściach opracowania przedstawiono metodologię
postępowania przy wyznaczaniu obszaru wsparcia wraz z uzasadnieniem
przyjętego rozwiązania, opis i zakres działań planowanych do realizacji jak
również system wdrażania Programu.
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1. Charakterystyka miasta
1.1. Położenie, przynależność administracyjna,
powierzchnia, ludność
Wleń

jest

położony

w

południowo-zachodniej

części

województwa

dolnośląskiego, w powiecie lwóweckim. Miasto jest siedzibą gminy miejskowiejskiej.

WLEŃ

Lokalizacja Wlenia na tle struktury powiatowej województwa dolnośląskiego.

Miasto leży w dolinie Bobru, na obszarze Sudetów Zachodnich, pomiędzy
Górami Kaczawskimi a

Pogórzem Izerskim (mikroregion geologiczny Rów

Wlenia). Powierzchnia miejscowości wynosi 722 ha. W strukturze użytkowania
gruntów dominują tereny zabudowane oraz pozostałe grunty i nieużytki –
stanowiące łącznie ponad 46 % powierzchni miasta, lasy i grunty leśne
stanowią ponad 34 % powierzchni, a użytki rolne – niecałe 20 %. Wleń liczy
1845 mieszkańców (wg stanu zameldowania na 31.12.2010 r.). Wskaźnik
obciążenia demograficznego (liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym
przypadająca na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym) wynosi 47 i jest
korzystniejszy

niż

w

powiecie

lwóweckim

(52,8)

oraz

województwie

dolnośląskim (51,9). Jednakże analizując ruch naturalny i migracje można
zaobserwować systematyczny spadek liczby mieszkańców (w okresie 1995-2010
– o 261 osób).
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1.2. Historia
Prawa miejskie nadał Wleniowi Henryk Brodaty w roku 1214. We wcześniejszym
okresie osada stanowiła siedzibę kasztelanii - wymienianej w dokumentach już
w 1154 roku. Dzieje miasta w tamtym czasie były związane z grodem
położonym na terenie Góry Zamkowej – późniejszym kasztelańskim i rycerskim
zamkiem obronnym.
XIII i XIV wiek był okresem rozwoju miasta - Wleń uzyskał wówczas liczne
przywileje, jak prawo bicia monet, prawo targu solą, prawo mili, i in. Późniejszy
okres -

aż po wojny napoleońskie to czasy licznych klęsk żywiołowych (gł.

powodzi), epidemii i działań wojennych dewastujących miejscowość. Do
powolnego upadku znaczenia miasta przyczynił się także brak murów miejskich
i konkurencja większych miast w okolicy. W roku 1813 podczas bitwy nad
Bobrem między wojskami Napoleona i wojskami rosyjskimi Wleń został
praktycznie doszczętnie zniszczony.
Dopiero II połowa XIX wieku przyniosła miastu ponowny rozwój gospodarczy.
Wykorzystano m.in. panujące tu warunki mikroklimatyczne, dzięki którym Wleń
został uznany za miejscowość uzdrowiskowo-wypoczynkową (w końcu XIX w.
rozpoczęto budowę sanatorium), rozwijał się też przemysł - powstała m.in.
znana fabryka zegarów.
W czasie II wojny światowej miasto nie zostało zniszczone. Okres powojenny,
pomimo

kilku

znaczących

inwestycji

(częściowa

przebudowa

zabudowy

przyrynkowej, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum, i in.) to czas
względnie wolnego rozwoju miejscowości.
Obecnie

Wleń

jest

niewielkim

miastem

stanowiącym

lokalny

ośrodek

administracyjny, usługowy i turystyczny. Miasto i okolice posiadają doskonałe
warunki do uprawiania turystyki (zmotoryzowanej, rowerowej, pieszej, wodnej).
Wykorzystanie tych atutów poprzez rozbudową infrastruktury (w tym turystycznej i leczniczej), w połączeniu ze skuteczną promocją, może zapewnić
dalszy rozwój miasta.
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1.3. Struktura przestrzenna
Zasadnicza, zwarta część zabudowy Wlenia leży na lewym brzegu Bobru, w
zakolu rzeki. Pewną odrębnością wyróżnia się osiedle południowe, oraz – co
wynika z historycznych uwarunkowań - dawne osady po prawej stronie rzeki:
Grzęb i Gościradz, jak również rejon ul. Zarzecze. Niezależnie od tych
odrębności, ze względu na niewielki obszar miasto można uznać za zwarte i
stosunkowo jednorodne.
Obecna

tkanka

miejska

nadal

nosi

ślady

powojennej

przebudowy

–

wybudowane bloki mieszkalne (rejon ul. Jana Pawła II, częściowo pl.
Bohaterów Nysy) niekorzystnie odbijają się na historycznym wizerunku
miejscowości. Zabudowa kwartałów przyrynkowych, ze względu na wieloletnie
niedoinwestowanie, wymaga pilnej rewitalizacji.
Nad miastem dominuje Góra Zamkowa z wieżą zamku Lenno. W samym mieście
dominantę stanowi wieża kościoła parafialnego św. Mikołaja.
Centrum miejscowości stanowi Rynek (pl. Bohaterów Nysy). Z uwagi na zły stan
techniczny części kamienic oraz przebiegającą przez Rynek drogę powiatową
miejsce to – potencjalnie atrakcyjne - nie wykorzystuje w pełni walorów
centralnie położonej przestrzeni publicznej. Aktualne projekty modernizacji tego
obszaru, m.in. remont nawierzchni, remont budynku Ratusza, modernizacja
budynków mają na celu utworzenie z Rynku i okolicznych ulic atrakcyjnego
centrum.
Na obszarze miasta nie ma zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i
powojskowych, które wymagałyby działań rewitalizacyjnych.

1.4. Zasoby przyrodnicze
Wleń leży na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Utworzony w 1989r.
Park o powierzchni ponad 12 tys. ha ma na celu ochronę wybitnych wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, występujących na tym terenie w
wyjątkowej skali. Do najbardziej interesujących fragmentów Parku należy m.in.
przełom Bobru między Wleniem a Marczowem. Ze względu na unikatowe
wartości przyrodnicze obszar ten jest wpisany także do sieci Natura 2000.
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W obrębie Parku istnieje graniczący z miastem, utworzony w 1994 r., 21hektarowy rezerwat przyrody „Zamkowa Góra”. Rezerwat służy ochronie i
zachowaniu

szeregu

cennych

gatunków

roślin

oraz

obiektów

kultury

materialnej. Na przeważającej części rezerwatu rośnie żyzny las liściasty o
charakterze zbliżonym do naturalnego (grąd zboczowy typu Aceri Carpinetum –
gł. lipa szerokolistna, grab, jawor, klon pospolity) z dużym bogactwem roślin
(ok. 200 gatunków), w tym wielu chronionych.

1.5. Dziedzictwo kulturowe
Wleń

może

poszczycić

się

wieloma

zabytkami

architektury,

wśród

najcenniejszych należy wymienić:


Wleński Gródek – choć administracyjnie należy do wsi Łupki, to powszechnie
uważany jest za największą atrakcję zabytkową i turystyczną Wlenia - od
centrum miejscowości dzieli go zaledwie kilkaset metrów. W jego skład
wchodzą ruiny średniowiecznego zamku, zespół pałacowo-parkowy, kościół
pw. św. Jadwigi oraz rezerwat przyrody "Góra Zamkowa". Budowa zamku
jest przypisywana Bolesławowi Krzywoustemu (1102-1138). W czasie wojny
trzydziestoletniej w 1646 r. zamek został wysadzony i do dziś pozostaje w
ruinie. Na zespół pałacowo-parkowy składają się: pałac wybudowany w
latach 1653-1662, przebudowany w stylu barokowym w XVIII w.,
reprezentacyjny pawilon - „Sala Rycerska", zabytkowy gołębnik, budynki
gospodarcze, ozdobny ogród z renesansowymi rzeźbami. Kolejny cenny
obiekt Wleńskiego Gródka to kościół pw. św. Jadwigi – ufundowany
najprawdopodobniej w XIII w. na polecenie księżnej Jadwigi - obecna
budowla pochodzi z 1662 r., zawiera jednakże elementy wcześniejszego
kościoła (zakrystia, fragmenty renesansowej polichromii); wewnątrz kościoła
znajduje się rzeźbiony ołtarz z początku XVII w. oraz krypta z dwoma
sarkofagami opartymi na orłach ciosanych w piaskowcu, a w murze
cmentarnym obok kościoła - średniowieczna kapliczka pokutna z piaskowca.



Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy (d. Sanatorium) - założony w 1893
roku, rozbudowywany w następnych latach przez Zgromadzenie Sióstr
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Elżbietanek; w parku sanatoryjnym znajduje się oryginalna kapliczka z tufu
wulkanicznego.


Pałac Książęcy we Wleniu - obiekt w stylu baroku francuskiego pochodzący
prawdopodobnie z XVI wieku., wielokrotnie przebudowywany; od strony
dziedzińca znajduje się dwuprzęsłowy podcień wsparty na kolumnach, nad
którym umieszczono osiem herbów rodów śląskich.



Kościół pw. Św. Mikołaja – wybudowany w latach 1863-1864 w stylu
neogotyckim na miejscu średniowiecznej budowli, z której zachowała się
czworoboczna wieża z ok. 1500 roku; we wnętrzu kościoła renesansowa
chrzcielnica z XVI wieku, a w murze cmentarnym - płyty nagrobne z XVII
wieku.



Rynek (pl. Bohaterów Nysy), otoczony kamienicami, gł. z XIX wieku. W

centralnej części placu znajduje się wzniesiony w latach 1823-24 ratusz –
jednopiętrowy budynek, pokryty dwuspadowym mansardowym dachem, ze
smukłą wieżą, zwieńczoną kopulastym hełmem i wejściem w trójosiowym
ryzalicie. Przed ratuszem pomnik gołębiarki /fontanna/ – wzniesiony w 1914
roku z okazji 700-lecia założenia miasta.


Krzyż pokutny z 1362 r. /ul. Dworcowa, ogród plebanii/ - wykuty w

piaskowcu, z podwójnym wizerunkiem narzędzi zbrodni (miecz i topór);
prawdopodobnie jedyny tego typu w Polsce.

1.6. Infrastruktura techniczna
Transport i komunikacja
Wleń

charakteryzuje

się

umiarkowaną

dostępnością

komunikacyjną

-

parametry i stan techniczny dróg dojazdowych są niezbyt dobre.
Przez miasto przebiega droga powiatowa nr 2491D

relacji Jelenia Góra –

Lwówek Śląski. Droga ta biegnie przez centrum, stąd konieczne jest
poprowadzenie jej po nowym śladzie - wzdłuż Bobru. W odległości kilku km od
miejscowości przebiega droga wojewódzka nr 297 relacji Pasiecznik – Nowa Sól.
Z Wlenia prowadzą także drogi lokalne, m.in. do Bełczyny / Proboszczowa,
Kleczy / Radomic.
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We Wleniu znajduje się stacja PKP. Miasto posiada bezpośrednie połączenia
kolejowe z Jelenią Górą, Lwówkiem Śląskim, Bolesławcem, Legnicą, niemniej
częstotliwość kursowania i czas podróży są niezadowalające.
Transport publiczny (PKS) zapewnia bezpośrednie połączenia m.in. z Jelenią
Górą, Bolesławcem, Zieloną Górą, Szczecinem.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
Wleń zasilany jest z linii średniego napięcia 20 kV i stacji transformatorowych
20/0,4 kV. Stacje zasilane są w większości liniami napowietrznymi. Sieć
rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta jest w
przeważającej mierze siecią kablową podziemną.

Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzeniem w wodę, podobnie jak zadaniami z zakresu gospodarki
ściekowej, zajmuje się Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
Woda dla miasta ujmowana jest z dwóch studni głębinowych o łącznej
wydajności ok. 670 m3/d. Ujęcie posiada stację uzdatniania wody (układ
filtracyjny) i zbiornik retencyjny. Do odbiorców woda rozprowadzana jest
grawitacyjnie. Stan techniczny sieci wodociągowej jest zróżnicowany, część sieci
pochodzi sprzed II wojny światowej i wymaga modernizacji.

Gospodarka ściekowa
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 3,9 km. Ścieki bytowogospodarcze odprowadzane są do mechaniczno – biologiczno – chemicznej
oczyszczalni ścieków (zlokalizowanej we Wleniu). Przepustowość oczyszczalni
wynosi 945 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Bóbr.

Odpady komunalne
Zbiórką odpadów stałych na terenie miasta zajmuje się MPGKIM sp. z o.o.,
Simeko w Jeleniej Górze, oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY
Sp. z o.o. w Lubomierzu.
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Zaopatrzenie w gaz
Miasto nie posiada dostępu do gazu sieciowego – przez teren gminy nie
przebiegają magistralne gazociągi wysokiego ciśnienia. Brak gazu sieciowego
ma niekorzystny wpływ na warunki życia mieszkańców i środowisko naturalne
(ograniczone możliwości wykorzystania gazu do celów bytowych, w tym
grzewczych).

Ciepłownictwo
Część wielorodzinnych budynków mieszkalnych (ok. 212 mieszkań) oraz
obiektów użyteczności publicznej (m.in. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,
Zespół Szkół) jest zaopatrywanych w ciepło z lokalnych kotłowni opalanych gł.
olejem opałowym. Ponadto zaopatrzenie miasta w ciepło odbywa się poprzez
liczne paleniska domowe względnie kotłownie opalane gł. węglem, które są
znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. W ok. 313 mieszkaniach
zainstalowane są indywidualne instalacje c.o.

Gospodarka mieszkaniowa
W zasobach mieszkaniowych Wlenia jest 758 mieszkań. Poziom wyposażenia w
instalacje techniczno – sanitarne należy uznać za dobry (za wyjątkiem instalacji
gazowych), natomiast stan techniczny substancji mieszkaniowej jest przeciętny,
a w znacznej części – niezadowalający. Zasobami komunalnym zarządza
Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu.

Efektywność energetyczna
Na terenie miasta nie były prowadzone audyty energetyczne budynków, stan
efektywności energetycznej budynków należy uznać za niski.

1.7. Infrastruktura społeczna
Zadania z zakresu polityki społecznej są realizowane głównie poprzez
utworzone jednostki organizacyjne gminy Wleń.
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Oświata i wychowanie przedszkolne
W mieście funkcjonuje szkoła podstawowa (150 uczniów w roku szkolnym
2009/2010) oraz gimnazjum (186 uczniów i absolwentów w roku szkolnym
2009/2010). W wymienionych szkołach, oprócz nauki lekcyjnej, prowadzone są
zajęcia pozalekcyjne - sportowe, plastyczne, informatyczne i inne. Na terenie
miasta działa także jedno przedszkole publiczne, do którego uczęszcza 68 dzieci
(2010).

Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Gmina Wleń realizuje zadania związane z ochroną zdrowia poprzez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Działalność SPZOZ w mieście jest
prowadzona w ośrodku zdrowia, którego modernizacja planowana jest na lata
2012-13. W mieście funkcjonuje też Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Działania z zakresu pomocy społecznej są
realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej.
Kultura, sport i rekreacja
Zadania z zakresu kultury, rekreacji i sportu realizuje Ośrodek Kultury, Sportu i
Turystyki we Wleniu [OKSiT], który organizuje szereg imprez o tym charakterze
na terenie miasta i gminy. Ośrodek prowadzi też edukację artystyczną dzieci i
młodzieży

poprzez

animowanie

amatorskich

działań

artystycznych,

upowszechnianie sztuki. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są na bazie
kół zainteresowań (sekcji, pracowni).
W strukturze OKSiT działa biblioteka dysponująca księgozbiorem liczącym
16661 woluminów (2010).
Miasto dysponuje boiskiem piłkarskim na którym mogą odbywać się zawody
sportowe i imprezy plenerowe.
Ważną funkcję w zakresie sportu i rekreacji odgrywa pełnowymiarowa hala
sportowa przy Zespole Szkół.
Przez Wleń przebiegają wytyczone szlaki piesze: żółty (Szlak Wygasłych
Wulkanów) oraz zielony (Szlak Zamków Piastowskich). W pobliżu miasta
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przebiega także szlak rowerowy ER6 – Doliny Bobru. Na terenie miasta
wyznaczono ponadto dwie ścieżki dydaktyczne

Istniejąca infrastruktura społeczna będzie w przyszłości wymagała modernizacji.
W przypadku realizowanych działań związanych z budową, przebudową,
rozbudową lub modernizacją infrastruktury społecznej, czy też szerzej –
publicznej, będą stosowane rozwiązania uwzględniające równy dostęp do tej
infrastruktury osób niepełnosprawnych.

1.8. Gospodarka
Wleń jest lokalnym ośrodkiem administracyjnym, usługowym i handlowym, brak
jest natomiast na terenie miasta większego przemysłu. W mieście jest
zarejestrowanych 203 podmiotów gospodarki narodowej (2010), w tym 107
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Do większych firm
zaliczyć można Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Zakład Stolarski, Zakład
Ogólnobudowlany, Skład Opału. Oprócz tego w mieście istnieje szereg sklepów,
punktów usługowych, działa też serwis samochodowy i stacja benzynowa. W
miejscowości funkcjonują dwa podmioty oferujące usługi noclegowe, a także
dwa punkty gastronomiczne.
W strukturze organizacyjnej Gminy istnieje Komunalny Zakład Obsługi
Mieszkańców, który realizuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej, jak również zarządzania zasobami
komunalnymi.
Rolnictwo odgrywa w gospodarce miejscowości stosunkowo małą rolę. Wg
Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, spośród przebadanych 1157
osób posiadających własne źródła utrzymania, pracę w rolnictwie jako główne
źródło utrzymania wskazało jedynie 15 osób.
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1.9. Kapitał społeczny
We Wleniu działa kilka organizacji społecznych: Uczniowski Klub Sportowy
„Bobrzanie”, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Pogoń”, Ochotnicza Straż
Pożarna, Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Chrystiana” Oddział Miejski.
Po 1945 roku we Wleniu osiedlili się repatrianci z terenów dawnej Polski
Wschodniej. Współcześnie na terenie gminy daje się zauważyć zjawisko
osiedlania się mieszkańców z różnych regionów Polski oraz krajów Europy,
którzy doceniają wybitne walory krajobrazowe tego miejsca. Ta różnorodność
korzeni obecnych mieszkańców może stanowić o kolorycie i potencjale regionu.
Niezależnie od tego współczesnego trendu - którego skala jest póki co niewielka
- nie występuje zjawisko masowego osiedlania się na terenie miasta imigrantów
i mniejszości etnicznych, czy kulturowych. Stąd też brak konieczności działań
rewitalizacyjnych z tym związanych.

2. Analiza SWOT
Analiza SWOT pozwala na identyfikację uwarunkowań istotnych dla rozwoju
miejscowości. Niezależnie od szeregu możliwych konkluzji wynikających z tych
uwarunkowań, podstawowa strategia postępowania polega na: wzmacnianiu i
wykorzystywaniu silnych stron, wykorzystywaniu szans, ograniczaniu słabości i
unikaniu / przeciwdziałaniu zagrożeniom. Działania rewitalizacyjne objęte
niniejszym Programem wpisują się w tę strategię.

2.1. Silne strony
Atuty



lokalizacyjne

położenie w sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej i
polsko-czeskiej, centralne położenie w Europie,



bliskość większych ośrodków miejskich (Jelenia Góra,
Lwówek Śląski); względna bliskość dużych miast
(Drezno, Wrocław) i europejskich aglomeracji (Berlin,
Praga).
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Atuty



wybitnie walory krajobrazowe i przyrodnicze,

środowiskowe



nieskażone

lub

skażone

w

niewielkim

stopniu

środowisko naturalne.
Atuty społeczne



różnorodność

i

bogactwo

kulturowe

mieszkańców

miasta i gminy,


stosunkowo korzystna struktura demograficzna,



funkcjonowanie placówek służby zdrowia, oświatowych
oraz przedszkola publicznego,



lokalizacja na terenie miasta jednostek policji, straży
pożarnej i straży miejskiej.

Atuty



wybitne walory sprzyjające turystyce,

gospodarcze



tradycje leczenia uzdrowiskowego.

Atuty kulturowe



istniejące obiekty zabytkowe – w tym jeden z
najstarszych w Polsce zamków.

Inne atuty



zdolność kredytowa Gminy, możliwość korzystania z
zewnętrznych źródeł finansowania.

2.2. Słabe strony
Problemy dot.



niezbyt

korzystna

dostępność

komunikacyjna,

infrastruktury

nienajlepszy stan techniczny części dróg i infrastruktury

technicznej

drogowej, zły stan infrastruktury kolejowej,


sieć

kanalizacyjna

i

wodociągowa

wymagająca

modernizacji i rozbudowy,


brak przygotowanych infrastrukturalnie terenów pod
budownictwo jednorodzinne,



brak dostępu do gazu sieciowego,



wyeksploatowanie zasobów mieszkaniowych.

Problemy dot.



ograniczona oferta placówek kultury,

kultury,



niedorozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i

rekreacji,
turystyki

usług okołoturystycznych,


brak kompleksowego systemu turystycznej promocji
miasta i gminy,
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niesatysfakcjonująca

estetyka

miasta

/

niektórych

posesji.
Problemy dot.



ekologii

stosunkowo niski poziom świadomości ekologicznej
społeczności

lokalnej,

dzikie

wysypiska

odpadów,

nielegalna wycinka drzew,


wysoki stopień tzw. niskiej emisji.

Problemy dot.



zbyt mała ilość punktów usługowych,

infrastruktury



niedostateczne wyposażenie OKSiT,

społecznej



brak

większej

liczby

organizacji

pozarządowych,

wspierających rozwój edukacyjny i wymianę kulturalną.
Problemy dot.



gospodarki

brak

większych

przedsiębiorstw,

produkcyjnych.

Problemy dot.



wysoki poziom bezrobocia,

bezpieczeństwa



niedostateczny

i porządku
publicznego,

zakładów

poziom

wyposażenia

technicznego

jednostki straży pożarnej, policji i straży miejskiej,


bezrobocia,

niewystarczająca liczba miejsc pracy dla ludzi młodych i
wykształconych,

patologii



liczna grupa osób wymagająca pomocy socjalnej,

społecznych



niedostosowanie struktury wykształcenia i kwalifikacji
mieszkańców do aktualnych potrzeb rynku pracy, niski
poziom wykształcenia wielu osób bezrobotnych,



zauważalne zjawiska patologii (gł. alkoholizm).



skala wyzwań cywilizacyjnych znacznie przekraczająca

2.3. Zagrożenia
Zagrożenia
systemowe

możliwości budżetu miasta i gminy /brak możliwości
programu

modernizacji

bez

zewnętrznego

dofinansowania/,


duża konkurencja przy ubieganiu się o bezzwrotne
środki pomocowe,



niestabilność ogólnokrajowych rozwiązań prawnych i
duży stopień nieprzewidywalności kluczowych decyzji
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zw. ze środkami pomocowymi,


brak rozwiązań systemowych likwidacji obszarów biedy
i wykluczenia społecznego,



długi okres realizacji przedsięwzięć, włączając prace
planistyczne i przygotowawcze, problemy proceduralne
zw. z realizacją inwestycji,



emigracja i przenoszenie się - zwłaszcza młodzieży, do
większych ośrodków miejskich.

Zagrożenia

zw.



z infrastrukturą

niebezpieczeństwo powodzi powodowane przez rzekę
Bóbr,



postępująca

dekapitalizacja

dróg

dojazdowych

i

szlaków kolejowych.
Zagrożenia

zw.



z bezrobociem

zagrożenia wynikające z bezrobocia: przestępczość,
alkoholizm, narkomania, pauperyzacja, zacofanie,



utrwalanie

w

świadomości

części

mieszkańców

zjawiska bezrobocia jako "sposobu na życie".
Zagrożenia



ekologiczne

niebezpieczeństwo
niskiego

degradacji

poziomu

środowiska

świadomości

wskutek

ekologicznej

mieszkańców (np. palenie tworzyw sztucznych w
paleniskach domowych, dzikie wysypywanie odpadów).
Zagrożenia dot.



służby zdrowia

niebezpieczeństwo ograniczenia działalności placówki
służby zdrowia ze względu na niewystarczający stan
sanitarno-epidemiologiczny i wyposażenie techniczne.

Zagrożenia
z

zw.



porządkiem

wzrost

zjawisk

rozwoju

publicznym

zjawisk

patologicznych,
patologicznych

niebezpieczeństwo
wśród

dzieci

i

młodzieży.

2.4. Szanse
Szanse zw. z



aktywną rolą
samorządu i
prawno –

realna możliwość wspierania przedsięwzięć ze źródeł
zewnętrznych, gł. środków Unii Europejskiej,



możliwość

wykorzystania

wysokiego

bezrobocia,
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faktów:

pauperyzacji,

stosunkowo
zapóźnienia

finansowymi

cywilizacyjnego jako istotnego argumentu w ubieganiu

aspektami

się o wsparcie ze strony „instytucji pomocowych”,

otoczenia



możliwość

rozwoju

transgranicznej,

samorządowej

współpracy

skłonność partnerów zagranicznych

do tego typu współpracy,


korzystne tendencje makroekonomiczne w kraju.

Szanse zw. z



możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o

rozwojem

najsłabszej bonitacji na cele pozarolnicze,

przedsiębior-



-czości,

wspierania rozwoju podmiotów gospodarczych oraz osób

gospodarką

bezrobotnych,


prawna i finansowa możliwość realizacji programu

funkcjonowanie mechanizmów wspierających sektor

rolny (np. dopłaty bezpośrednie),


rosnący

zagraniczny

i

krajowy

popyt

na

usługi

turystyczne.
Szanse zw. z



możliwość dofinansowania działań promocyjnych oraz

turystyką

infrastrukturalnych (rewitalizacja, odnowa miejscowości)
ze środków zewnętrznych,


stworzona przez środki masowego przekazu możliwość

turystyczno-rekreacyjnego wypromowania gminy,


rosnący popyt na usługi rekreacji weekendowej, usługi

eko- i

agroturystyczne, wzrost popularności rekreacji

rowerowej, wodnej, moda na aktywny wypoczynek,


rosnący popyt na szeroko rozumiane produkty kultury

wiejskiej,

stosunkowo

wysoki

historyczną i sentymentalną.
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popyt

na

turystykę

3. Definicja i cele rewitalizacji
3.1. Definicja rewitalizacji
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013, na potrzeby realizacji priorytetu „Miasta” przyjmuje następującą definicję
rewitalizacji:

kompleksowy,

określonym

obszarze

skoordynowany,

proces

przemian

wieloletni,

prowadzony

przestrzennych,

na

technicznych,

społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie
lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez
nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego
rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

3.2. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji
Głównym celem Programu jest poprawa atrakcyjności turystycznej
i wzmocnienie funkcji miejskich na obszarze zagrożonym degradacją poprzez
poprawę jakości stanu zasobów mieszkalnych.

Program służy także osiągnięciu celów cząstkowych, do których należy zaliczyć:
 podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
 przywrócenie rewitalizowanemu obszarowi funkcji atrakcyjnego centrum
mieszkaniowego i usługowego,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 pobudzenie aktywności społeczno – gospodarczej.
Oprócz zadań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego Programu,
także wcześniej rozpoczęte przedsięwzięcia realizowane na terenie miasta
przyczyniają się do realizacji ww. celów. Efekty tych działań są już widoczne w
przestrzeni miejskiej.
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4. Zgodność Programu z dokumentami
strategicznymi
Niniejszy Program bazuje na programach i dokumentach, które są podstawą
polityki regionalnej - na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Zgodność
Programu z planistycznymi dokumentami strategicznymi warunkuje jego
skuteczną realizację. Program nawiązuje i jest zgodny m.in. z niżej
wymienionymi dokumentami strategicznymi.

4.1. Spójność z Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego
Jednym z priorytetów Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 20072013 jest stymulowanie rozwoju ośrodków miejskich. Priorytet ten zakłada
konieczność

działań

rewitalizacyjnych

służących

wyrównywaniu

szans

rozwojowych, w szczególności w odniesieniu do średnich i małych miast.
Strategia wskazuje także na zadania polityki miejskiej samorządów lokalnych,
które w sferze społecznej powinny obejmować m.in. „stwarzanie warunków do
zaspokajania potrzeb społecznych w tym mieszkaniowych”.

4.2. Spójność ze Strategią Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego
Niniejszy Program jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do roku 2020. Celem nadrzędnym wojewódzkiej strategii
rozwoju jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz
poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju. Niniejszy Program jest zgodny z priorytetami dolnośląskiej strategii
rozwoju związanymi przede wszystkim ze sferą infrastrukturalno – przestrzenną:
- Priorytet 1 Poprawa spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego

integracja z europejskimi obszarami wzrostu; działanie 3. Przeciwdziałanie
degradacji obszarów peryferyjnych i zagrożonych marginalizacją (działanie
obejmuje podejmowanie przedsięwzięć sanacyjnych na obszarach, gdzie
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procesy społeczno gospodarcze zachodzą w sposób niezadowalający i znacznie
odbiegający in minus od średniej regionalnej).
-

Priorytet

3.

Poprawa

ładu

przestrzennego,

harmonijności

struktur

przestrzennych; działanie 1. Kształtowanie atrakcyjnych form różnorodnych

zespołów zabudowy, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

4.3. Spójność ze Strategią Rozwoju Powiatu Lwóweckiego
2010-2020
Niniejszy Program wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Lwóweckiego, która
jako jeden z dwóch celów strategicznych wymienia rozwój turystyki. Wśród
działań realizujących ten cel strategia powiatowa wskazuje m.in. na potrzebę:
-

rewitalizacji obiektów historycznych, kulturowych, religijnych,

-

rekonstrukcji i dbałości o obiekty zabytkowe.

Kolejnym celem strategicznym (o charakterze wspomagającym) określonym w
tejże strategii jest rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej, w ramach
którego postuluje się m.in. rewitalizację obiektów zabytkowych.

4.4. Spójność ze Strategią Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miasta i Gminy Wleń
Na szczeblu lokalnym strategicznym dokumentem odniesienia dla Lokalnego
Programu Rewitalizacji jest Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta
i Gminy Wleń. Celem nadrzędnym przyjętej strategii jest wzrost dobrobytu i

zamożności społeczeństwa. Wśród celów szczegółowych wymienione są m.in.:
poprawa estetyki (w tym - remonty elewacji budynków) oraz zwiększenie
zasobu mieszkań i poprawa stanu technicznego mieszkań (w tym - remonty
dachów i inne remonty). Niniejszy Program wpisuje się w te cele.
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5. Obszar wsparcia
5.1. Metodologia opracowania Programu
W celu przygotowania Programu powołano zespół, w skład którego weszli
pracownicy Urzędu Gminy Wleń merytorycznie odpowiedzialni za infrastrukturę
oraz zajmujący się problematyką pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
Dokonano analizy i opisu stanu infrastruktury komunalnej i sytuacji społeczno –
gospodarczej. Analiza pozwoliła na wnioski odnoszące się do wyznaczenia
obszaru

wsparcia.

Założenia

metodologiczne

opracowania

Programu

uwzględniły udział lokalnych partnerów instytucjonalnych, reprezentantów
środowisk społecznych miasta oraz radnych.
Obszar wsparcia w ramach niniejszego Programu został wyznaczony przez
władze miasta i gminy. Wyboru zadania z zakresu mieszkalnictwa dokonano z
udziałem partnerów – wspólnot mieszkaniowych.

5.2. Wybór obszaru wsparcia
Wleń jest niewielkim lokalnym ośrodkiem o funkcjach usługowych, handlowych,
turystycznych

i

administracyjnych.

Wzmocnienie

tych

funkcji,

sanacja

miejscowości i podniesienie jakości życia mieszkańców stanowią kluczowe cele
władz samorządowych i wynikają z oczekiwań lokalnej społeczności.
Długofalowe działania dotyczące modernizacji i rewitalizacji zabudowy oraz
poprawa pozostałej infrastruktury komunalnej w mieście mają na celu
doprowadzenie do urzeczywistnienia wizji współczesnego, atrakcyjnego i
przyjaznego dla mieszkańców i turystów miasta o historycznym obliczu.
Obszar miasta jest w miarę jednorodny z punktu widzenia konieczności działań
sanacyjnych. Stosunkowo mała liczba mieszkańców i spójność terytorialna
predestynuje

obszar

całego

miasta

do

wsparcia

w

ramach

działań

rewitalizacyjnych - w rozumieniu priorytetu „Miasta” Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

„Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako
podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
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Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” (wersja z dn. 10.11.2011 r.)
dopuszczają w przypadku miast poniżej 10 tys. mieszkańców objęcie obszarem
wsparcia

całego

miasta,

skoncentrowanego podejścia

nie

wymagają

także

stosowania

zasady

i związanej z nią intensywności pomocy (min.

1100 zł./mieszkańca).
Metodologia wyboru obszarów wsparcia oparta na Wytycznych Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących
mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 roku

zakłada zastosowanie

szczególnych kryteriów i wskaźników decydujących o objęciu obszarem
wsparcia. Do takich kryteriów zaliczone zostały:
 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
Inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane na wyznaczonych
obszarach wsparcia, dla których wskaźniki charakterystyczne dla co najmniej
trzech z powyższych kryteriów odbiegają in minus od wartości referencyjnych
dla województwa (dolnośląskiego). Poniżej przedstawienie zastosowanych
kryteriów, odpowiadających im wskaźników (wartości referencyjne oraz
rzeczywiste dla obszaru miasta Wleń) oraz źródła pozyskania danych. Na
potrzeby niniejszego Programu wykorzystano następujące kryteria.
 Kryterium nr 1: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia.
Wskaźnik: liczba osób korzystających z zasiłków z pomocy społecznej na 1 tys.
ludności.
Średnia w województwie (wartość referencyjna): 65
Wskaźnik dla obszaru / miasta Wleń: 114 – powyżej średniej wojewódzkiej.
Źródło danych: GUS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu.
 Kryterium nr 2: niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskaźnik – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100
osób.
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Średnia w województwie (wartość referencyjna): 10,5
Wskaźnik dla obszaru / miasta Wleń: 10,04 – poniżej średniej wojewódzkiej.
Źródło danych: GUS, Urząd Gminy we Wleniu.
 Kryterium

nr

3:

porównywalnie

niski

poziom

wartości

zasobu

mieszkaniowego.
Wskaźnik: liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby
budynków.
Średnia w województwie (wartość referencyjna): 86,6 %
Wskaźnik dla obszaru / miasta Wleń: 100 % (!) - powyżej średniej
wojewódzkiej.
Źródło danych: Urząd Gminy we Wleniu.


Kryterium nr 4: wysoka stopa długotrwałego bezrobocia - udział długotrwale

bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (wartość referencyjna): 4,5 %
Wskaźnik dla obszaru / miasta Wleń: 8,23 % - powyżej średniej wojewódzkiej.
Źródło danych: GUS, PUP Lwówek Śląski.

Z podanych wyżej wartości wskaźników wynika, iż obszar całego miasta
odbiega w sposób niekorzystny od średniej regionalnej (wojewódzkiej) w
kluczowych

parametrach

decydujących

o

pomyślnym

rozwoju

lokalnej

społeczności, co stanowi podstawę do uznania przez władze Gminy Wleń całego
miasta Wleń za obszar wsparcia w rozumieniu Regionalnego Programu
Operacyjnego.

5.3. Zadania wyłonione do realizacji w ramach Programu
W

ramach

Programu

zostanie

zrealizowane

jedno

zadanie

z

zakresu

mieszkalnictwa – rewitalizacja budynków mieszkalnych wspólnotowych i
gminnych. Realizacja zadania będzie odbywała się na zasadach partnerstwa
(gmina jako lider projektu – wspólnoty mieszkaniowe jako partnerzy projektu).
W dn. 26.01.2012 r. ogłoszono informację o naborze partnerów – wspólnot
mieszkaniowych. W wyniku spotkań wyjaśniających, w trakcie których
wspólnoty były informowane m.in. o warunkach finansowania przedsięwzięć
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rewitalizacyjnych, uczestnictwo w programie zadeklarowało 7 wspólnot, jak
również Gmina Wleń będąca właścicielem dwóch komunalnych budynków
mieszkalnych i posiadająca udziały we wspólnotach. Budynki wyłonione do
realizacji w ramach jednego zadania:
- ul. Kościuszki 2/4
- ul. Kościuszki 16
- ul. Chopina 1
- ul. Wojska Polskiego 1
- pl. Bohaterów Nysy 16
- pl. Bohaterów Nysy 21/22
- pl. Bohaterów Nysy 28 / ul. Wąska 2
- pl. Bohaterów Nysy 32
Obiekty te nie są wpisane do rejestru zabytków. Rewitalizacja tych budynków
będzie stanowić jedno zadanie z zakresu mieszkalnictwa w ramach niniejszego
Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Wymienione budynki znajdują się w obrębie historycznego Rynku (pl.
Bohaterów Nysy) i przyległych ulic. Nienajlepszy stan techniczny tych obiektów
rzutuje zarówno na ich funkcje mieszkalno-użytkowe, jak i na wizerunek całego
miasta – ich rewitalizacja pomoże w przywróceniu centrum miasta właściwych
funkcji i wykorzystaniu jego potencjału społeczno - gospodarczego.
Podmiotem,

który

złoży

do

Instytucji

Zarządzającej

RPO

wniosek

o

dofinansowanie (beneficjentem projektu) będzie Gmina Wleń. Tytuł projektu
będzie

brzmieć

‘Odnowa

budynków

mieszkalnych

wspólnotowych

oraz

gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń’.
Zgodnie z wymogiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dla
projektów realizowanych w partnerstwie zastosowana zostanie następująca
zasada: w przypadku realizacji projektu partnerskiego z zakresu mieszkalnictwa,

lider projektu przekaże dofinansowanie pochodzące ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
partnerom projektu w oparciu o zasady pomocy de minimis.
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Lokalizacja zadania wybranego do realizacji - na obszarze gminy i miasta.

25

Szczegółowa lokalizacja zadania wybranego do realizacji (zaznaczono budynki
włączone do zadania).

Poniższe zdjęcia pokazują lokalizację budynków włączonych do zadania
realizowanego w ramach Programu i w ogólnym zarysie dokumentują stan
techniczny zewnętrznych elementów budynków (zły stan techniczny części
dachów, zawilgocenie elewacji, ubytki tynków, itp.).
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ul. Kościuszki 2/4

ul. Kościuszki 16

ul. Wojska Polskiego 1

27

ul. Chopina 1

pl. Bohaterów Nysy 16

pl. Bohaterów Nysy 21-22

28

ul. Wąska 2 / pl. Bohaterów Nysy 28

pl. Bohaterów Nysy 32

Obszar centrum miasta jest strategiczny pod względem wizerunku miasta i
oprócz oczywistej konieczności sanacji jego funkcji mieszkalnych i usługowych,
decyduje o postrzeganiu miasta przez mieszkańców, przyjezdnych i inwestorów.
Poprawa wizerunku i utrzymanie funkcji miejskich jest jednym z miejskich
priorytetów -

podjęcie w ramach Programu działań rewitalizacyjnych w tej

lokalizacji przyczyni się do ożywienia centrum miasta, zwiększy atrakcyjność
turystyczną, inwestycyjną i będzie czynnikiem wspomagającym rozwój całego
miasta.
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Działania w zakresie rewitalizacji będą obejmowały prace dotyczące renowacji
wspólnych części mieszkalnych budynków. Przewidywane działania są zgodne z
zakresem ujętym w Art. 47 Rozporządzenia WE nr 1080/2006, który przewiduje
jedynie inwestycje w zakresie mieszkalnictwa, tj.:

(a) Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych:
- odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku:
dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej,
korytarzy wewnętrznych / zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji
zewnętrznej, windy,
- instalacje techniczne budynku,
- działanie w zakresie oszczędności energetycznej.
W ramach zadania wymienione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne
dachów nie nadające się do naprawy, zostanie położone nowe pokrycie części
dachów, zostaną przemurowane kominy, wymienione rynny, rury spustowe.
Przewiduje się także remont zniszczonej elewacji, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymianę w niezbędnym zakresie instalacji w częściach
wspólnych.
Potencjalne

prace

wykraczające

poza

zakres

przewidziany

w

ww.

Rozporządzeniu i Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Działania 9.2 będą kosztami niekwalifikowalnymi w przypadku dofinansowania
przedsięwzięcia w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów

miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego.
W ramach zadania będą uwzględnione koszty ponoszone na renowacje części
wspólnych budynków mieszkalnych ponoszone od 1 stycznia 2007 r., o ile
wydatki te były ponoszone zgodnie z „Wytycznymi programowymi Instytucji
Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru
wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z

wyłączeniem działania 1.3)”.
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5.4. Realizacja Programu a środowisko naturalne

Zadanie „Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w

ramach rewitalizacji miasta Wleń” realizowane w ramach Programu ma
neutralny wpływ na środowisko. Zadanie nie będzie generować zanieczyszczeń
(projekt nie przewiduje budowy instalacji wprowadzających zanieczyszczenia do
środowiska

–

zasadniczo

nie

ma

więc

zastosowania

pojęcia

‘szkody

środowiskowej u źródła’, jak również ‘zanieczyszczający płaci’. Prace polegające
na remontach dachów, elewacji i klatek schodowych budynków położonych w
centrum miasta nie mają także negatywnego wpływu na różnorodność
biologiczną, zmiany klimatyczne i trwałość środowiska. Po zakończeniu prac
projekt nie będzie generował zanieczyszczeń. W zw. z brakiem negatywnego
oddziaływania, nie występuje konieczność kompensaty negatywnego wpływu i
brak kosztów z tym związanych.

5.5. Oczekiwane efekty rewitalizacji
Przyjęte wskaźniki realizacji Programu są zbieżne z „Listą wskaźników
monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Rezultaty

Wskaźnik: [327] liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne
odnowione w ramach priorytetu
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2013
Wartość wskaźnika: 132
Źródło informacji o wskaźnikach: dane meldunkowe/decyzja o przyznaniu lokalu
dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
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Wskaźnik: [330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy, [331]
w tym kobiet (etat)
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2013
Wartość wskaźnika: 0
Źródło informacji o wskaźnikach: umowy o pracę/umowy cywilnoprawne

Produkty
Wskaźnik: [326] Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2013
Wartość wskaźnika: 8
Źródło informacji o wskaźnikach: protokół końcowego odbioru robót

5.6. Źródła finansowania
Wniosek o dofinansowanie wybranego w ramach niniejszego Programu zadania
będzie w pierwszej kolejności złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 9 –
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska,
Działania 9.2. – wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w
miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców.
Potencjalne inne źródła finansowania zadania to:
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Budżet gminy będzie współfinansował Program / zadanie w ramach realizacji
zadań własnych i udziału własnego w zewnętrznych źródłach finansowania.
Przewidywane jest również częściowe kredytowanie zadania. W programie będą
partycypować finansowo wspólnoty mieszkaniowe na zasadach partnerstwa.
Należy zwrócić uwagę, że pierwsze koszty, które można uznać za kwalifikowalne
w ramach niniejszego zadania, poniesione zostały w 2008 r.
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6. System wdrażania Programu
Program będzie realizowany przez Gminę Wleń (wnioskodawca i beneficjent) we
współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi budynków przewidzianych do
rewitalizacji (partnerzy). System wdrażania niniejszego Programu uwzględnia
monitorowanie przebiegu wdrażania, sprawozdawczość, ocenę oraz promocję
Programu. Za wdrażanie Programu i jego prawidłową realizację odpowiedzialni
będą pracownicy Urzędu Gminy we Wleniu.
Do realizacji prac budowlano – montażowych oraz pełnienia nadzoru
inwestorskiego w imieniu inwestora zostaną wybrane zewnętrzne podmioty.
Ze strony Gminy Wleń we wdrażanie Programu zaangażowani będą:
- Sekretarz Gminy, który będzie sprawował ogólny nadzór nad
Programem / zadaniem,
- Referat Rozwoju, Infrastruktury Komunalnej i Organizacji,
- Referat Planowania i Finansów.
Do zadań Referatu Rozwoju, Infrastruktury Komunalnej i Organizacji należeć
będzie:
- uczestniczenie w opracowaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 –2013,
- przeprowadzenie procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę prac
budowlanych,
- całościowe koordynowanie wdrażania projektu,
- opracowanie harmonogramu płatności i prognozy wydatków budżetowych,
- opracowanie i składanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem
rzeczowo – finansowym realizacji projektu,
- pomiar wskaźników, bieżące monitorowanie projektu, przygotowywanie
sprawozdań z realizacji projektu,
- przeprowadzenie działań związanych z promocją projektu,
- kontakt w imieniu inwestora z wykonawcami inwestycji oraz instytucją
wdrażającą.
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Do zadań Referatu Planowania i Finansów należeć będzie obsługa finansowoksięgowa Programu / zadania.

Partnerzy – wspólnoty mieszkaniowe będą odgrywali kluczową rolę w
wyznaczaniu zakresu prac remontowych, delegują także swoich przedstawicieli
do udziału w pracach związanych z wyborem wykonawców i odbiorem robót.

Załączniki
1. Lista zadań do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Wleń.
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Załącznik nr 1
do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2017
Lista zadań do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Wleń
Nazwa projektu (zadania)

Wniosko
dawca

Zadanie 1:

Gmina
Odnowa budynków mieszkalnych Wleń
(lider
wspólnotowych oraz gminnych w projektu)

Całkowita
wartość
projektu
(zadania)
w PLN

1 210 763,10

Wartość
wnioskowane
go
dofinansowan
ia w PLN
[szacunek w
EUR/*]
732 791,63

Orientacyj
ny okres
realizacji
projektu
(zadania)

2008 2013

[176 240,80
EUR]

ramach rewitalizacji miasta Wleń:
- ul. Kościuszki 2/4
- ul. Kościuszki 16
- ul. Chopina 1
- ul. Wojska Polskiego 1
- pl. Bohaterów Nysy 16
- pl. Bohaterów Nysy 21/22
- pl. Bohaterów Nysy 28

/ ul.

Wąska 2
- pl. Bohaterów Nysy 32

Razem

---

1 210 763,10

732 791,63
[176 240,80
EUR]

*/ do przeliczenia przyjęto kurs 1 EUR = 4,1579 PL

---

