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Plan spotkania 

1. Przedstawienie celu spotkania 

2. Przedstawienie ostatecznej wersji dokumentu LPR  

3. Omówienie projektów rewitalizacyjnych z listy 

podstawowej 

4. Omówienie projektów rewitalizacyjnych z listy 

dodatkowej 

5. Praca warsztatowa dotycząca: 

 listy i zakresu projektów rewitalizacyjnych 

6. Dyskusja 

7. Informacja o dalszych działaniach 

i zakończenie spotkania  

 

 



Cel spotkania 

 

• Weryfikacja listy i zakresu podstawowych 

projektów rewitalizacyjnych  

 

• Omówienie pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych eliminujących lub ograniczających 

negatywne zjawiska powodujące sytuację kryzysową 

 

• Przedstawienie dalszych kroków realizacji LPR 

 



Struktura dokumentu LPR 
1. Wprowadzenie: misja i wizja rewitalizacji Niemodlina, opis powiązań programu z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi krajowymi, regionalnymi i gminnymi.  

2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych: 

ogólna charakterystyka Gminy/Miasta, zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji, graficzne 

przedstawienie zasięgu obszaru rewitalizacji, analiza SWOT obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji. 

3. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji):  

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki 

działań eliminujących lub ograniczających negatywne zjawiska,  

 planowane podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z ich opisami,  

 charakterystyka dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych eliminujących lub ograniczających 

negatywne zjawiska powodujące sytuację kryzysową,  

 kompleksowość i komplementarność między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz 

pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji,  

 potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych . 

4. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji: opis przebiegu badań ankietowych 

oraz  konsultacji dokumentu z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji oraz innymi interesariuszami 

5. System wdrażania programu rewitalizacji: system zarządzania, system monitoringu i oceny 

skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu, 

ramowy harmonogram działań 

6. Analiza oddziaływania na środowisko  

7. Podsumowanie  



Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Niemodlina 

Cele szczegółowe 

Cel 1: Wzmocnienie funkcji centrotwórczych i rozwój gospodarczy 

Cel 2: Podniesienie jakości przestrzeni publicznych 

Cel 3: Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Cel 4: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług sfery socjalnej i 

zdrowotnej 

Cel 5: Podniesienie jakości edukacji i kultury oraz spędzania czasu wolnego 

Cel 6: Wspieranie aktywności i integracja społeczności lokalnych 

Nadrzędny cel Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina: poprawa 

jakości życia mieszkańców w wyniku osiągnięcia w skali całego miasta 

pozytywnych efektów wdrażania działań rewitalizacyjnych 



Rodzaje projektów rewitalizacyjnych 
 Projekty miękkie, skierowane do wybranych interesariuszy obszaru zdegradowanego 

(rewitalizacyjnego) oraz mieszkańców gminy. Cel: zmniejszenie liczby osób wykluczonych 

społecznie, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze 

zdegradowanym/rewitalizacji. Realizacja komplementarnych projektów miękkich, skierowanych do 

różnych grup odbiorców, odpowiadające na potrzeby zdefiniowane w diagnozie. 

 Projekty miękkie, skierowane do całej społeczności obszaru zdegradowanego lub 

wybranych grup w tej społeczności, których mających na celu pobudzenie lub wykreowanie 

aktywnej grupy zaangażowanej w realizację działań z zakresu rewitalizacji, dbającej o interes 

obszaru zdegradowanego/rewitalizacji.  

 Projekty infrastrukturalne niezbędne dla realizacji projektów miękkich. W ramach projektów 

powstanie infrastruktura, niezbędna do realizacji w przyszłości działań miękkich, a także 

infrastruktura stymulująca rozwój obszaru zdegradowanego/rewitalizacji, wytwarzana w powiązaniu 

z projektem miękkim (np. zagospodarowanie przestrzeni publicznych przez mieszkańców miasta). 

 Projekty infrastrukturalne stanowiące inicjatywę władz lokalnych lub innych podmiotów, 

realizujące strategiczną wizję rozwoju obszaru zdegradowanego/rewitalizacji, a tym samym całego 

miasta. 

 Projekty o charakterze instrumentów zachęcających partnerów prywatnych do podjęcia 

aktywnych działań na rzecz rewitalizacji. Przykładami takich projektów mogą być podatkowe lub 

finansowe zachęty do zatrudniania osób z obszaru zdegradowanego/rewitalizacji bądź skłaniające 

do podjęcia remontów nieruchomości prywatnych (np. programy de minimis).  

 Projekty komercyjne lub częściowo komercyjne powiązane z procesem rewitalizacji. Projekty 

realizowane we współpracy z inwestorami prywatnymi. 



Projekty podstawowe 
Z.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie 

potencjału hodowli ryb 

Z.2. Rewitalizacja terenów okołozamkowych: dziedziniec przedzamcza  
i terenów zabytkowego parku 

Z.3. Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Niemodlinie – rozszerzenie usług opiekuńczych i aktywizujących 
względem osób zależnych, w tym starszych i niepełnosprawnych 

Z.4. Ochrona dóbr kultury poprzez modernizację zabytkowej tkanki miejskiej 

Z.5. Poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – szlaków 
spacerowych 

Z.6. Zagospodarowanie terenu parku miejskiego 

Z.7. Program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży 





Projekty podstawowe - lokalizacja 



Zakres działań Postawienie w Parku przy stawie Zamkowym, duże (8 tys. litrów, wymiary 

4/2/1m) akwarium całoroczne (z podgrzewaną wodą) oraz całodobowe 

podświetlenie, w którym pływałyby ryby hodowane na terenie gminy. 

Akwarium stałoby pod wiatą i pełniłoby funkcję promocyjno-informacyjną. 

Efekt  zwiększenie atrakcyjności Miasta Niemodlin dla mieszkańców 

i turystów 

 propagowanie wiedzy na temat ryb występujących na terenie, 

walorów przyrodniczych stawów hodowlanych, zdrowego żywienia,  

 możliwość prowadzenia plenerowych działań edukacyjnych dla dzieci 

i młodzieży. 

Okres realizacji 
2017 r.  

Szacowany koszt 

 120 000,00 zł 

Jednostka  / osoba 

zgłaszająca 
Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Opolszczyzna” 

Z.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta 

poprzez wykorzystanie potencjału hodowli ryb 



Z.2. Rewitalizacja terenów okołozamkowych: dziedziniec 

przedzamcza i terenów zabytkowego parku 
Zakres działań Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich prac projektowych, wykonanie prac 

konserwatorskich, robót budowlanych, wykończeniowych i aranżacji wnętrz w tym, we 

wszelkie urządzenia, sprzęt, meble, oprogramowanie i zabezpieczenia konieczne do 

funkcjonowania, a także zagospodarowanie terenu wokół zabudowań oraz wewnętrznego 

dziedzińca w granicach działki nr 521/1 obręb Niemodlin, AM-1, takie jak wymiana 

nawierzchni, oświetlenie obiektu i terenu zewnętrznego, komunikacja zewnętrzna między 

budynkami, zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej umożliwiającej organizację cyklicznych 

imprez plenerowych. 

Efekt Nowo zaaranżowany dziedziniec będzie odgrywał znaczącą rolę w integracji społecznej 

mieszkańców Niemodlina z „osobami z zewnątrz”. Miejsce ma stać się lokalnym centrum 

kultury i edukacji. Planowane są różnorodne działania kulturalno-edukacyjne, takie jak 

przykładowo: cechy ginących zawodów, kreatywne pracownie artystyczno-plastyczne i 

fotograficzne, klub majsterkowicza, zajęcia teatralne, muzyczne – z występami publicznymi, 

klub podróżników.  

Utworzenie sezonowych miejsc handlowych w miejscu odwiedzanym przez społeczność 

lokalną i turystów. 

Okres realizacji 
2016 - 2018 

Szacowany koszt 
1 080 000,00 zł 

Jednostka  / 

osoba zgłaszająca Centrum sp. z o.o. 



Z.3. Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Niemodlinie – rozszerzenie usług opiekuńczych i aktywizujących 

względem osób zależnych, w tym starszych i niepełnosprawnych 

Zakres działań Zakres zadań obejmować będzie: 

 stworzenie nowych form opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi i 

niepełnosprawnymi w tym odpowiednich programów dla poszczególnych grup użytkowników, 

 przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia nowych form opieki i realizacji programów 

społecznych i edukacyjnych, 

 przebudowę i termomodernizację obiektów wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, 

wymianą pokrycia dachowego, 

 przystosowanie obiektów do obowiązujących standardów w szczególności w zakresie osób 

niepełnosprawnych, w tym przebudowę ciągów komunikacyjnych, 

Efekt Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści zarówno w sferze społecznej, gospodarczej jak 

również wpłynie pozytywnie na jakość przestrzeni i środowiska Niemodlina. Projekt pozwoli na 

osiągniecie następujących efektów: 

 zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych, 

 zapewnienie całodobowej i dziennej opieki oraz leczenie osób starszych, 

 stworzenie nowych form opieki nad osobą przewlekle chorą, starszą i niepełnosprawną (np. 

opieka wyręczająca), 

 podniesienie kompetencji kadry, 

 zapewnienie nowych miejsc pracy, 

 poprawę warunków technicznych obiektów, 

Okres realizacji 2017 - 2018 

Szacowany koszt 4 000 000,00 zł 

Jednostka  / 

osoba zgłaszająca SZOZ w Niemodlinie 



Z.4. Ochrona dóbr kultury poprzez modernizację 

zabytkowej tkanki miejskiej 

Zakres działań Ochrona zabytkowej tkanki miejskiej oraz poprawa warunków bytowych 

poprzez modernizację obiektów mieszkalnych – m.in..: 

 przemurowanie kominów dymowych, 

 wymiana poszycia dachu oraz docieplenie, 

 naprawa tynków zewnętrznych od frontu, 

 ocieplenie ścian,  

 osuszenie ścian piwnic. 

Efekt Efektem realizacji projektu będzie: 

 poprawa jakości warunków bytowych i komfortu mieszkania, 

 poprawa stanu technicznego i wizualnego obiektów, 

 poprawa stanu środowiska 

Okres realizacji 
10.2016 – 12.2022 

Szacowany koszt 
492 000,00 zł 

Jednostka  / osoba 

zgłaszająca Wspólnota mieszkaniowa 



Z.5. Poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – 

szlaków spacerowych 

Zakres działań Rewitalizacja ul. Parkowej i terenów przyległych jako bezpiecznego przejścia dla 

mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży – utworzenie ścieżki 

spacerowo-rowerowej oraz fragmentarycznie trasy rolkowej. Zmiana nawierzchni 

jezdni, oczyszczenie i zabezpieczenie rowów, urządzenie terenów zielonych w 

najbliższym otoczeniu w celu utworzenia miejsc do rekreacji dla różnych grup 

wiekowych (ławki i kosze na śmieci, utworzenie mini-skateparku oraz siłowni 

zewnętrznej), remont oświetlenia.  

Efekt Znaczna poprawa bezpieczeństwa dla korzystania z łącznika pomiędzy ul. 

Opolską, a wojska Polskiego. Stworzenie zagospodarowanego terenu zielonego 

powiązanego z parkiem miejskim. Efektywne wykorzystanie terenów 

zaniedbanych zlokalizowanych w centrum miasta. 

Okres realizacji 2017 

Szacowany koszt 800 000,00 zł 

Jednostka  / osoba 

zgłaszająca 
Mieszkaniec Niemodlina 



Z.6. Zagospodarowanie terenu parku miejskiego 

Zakres działań Zakres realizacji projektu obejmuje: 

modernizację ścieżek pieszych, 

modernizację i przebudowę przestrzeni parkowej, 

instalację obiektów małej architektury, 

zagospodarowanie terenów zielonych – zieleń urządzona, 

Efekt Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki 

rekreacyjnej przestrzeni publicznej – parku poprzez odnowę stanu 

zieleni oraz elementów małej infrastruktury, a przez to przywrócenie 

parkowi jego funkcji użytkowej, społecznej i przyrodniczej. 

Okres realizacji 
2020 - 2021 

Szacowany koszt 
2 500 000 

Jednostka  / osoba 

zgłaszająca Opracowanie GIG, w wyniku ustaleń z UM w Niemodlinie 



Z.7. Program aktywizacji społecznej dzieci  

i młodzieży 

Zakres działań Zakres realizowanych działań obejmował by m.in..: 

rozwijanie zdolności kreatywnych u dzieci i młodzieży, 

inspirowanie do realizacji inicjatyw społecznych, 

nabycie umiejętności i sprawności tj. współdziałanie w grupie, zdolności interpersonalne, 

komunikacja, negocjacje, asertywność, 

organizację imprez kulturalno-edukacyjno- czytelniczych, wzmacniających poczucie tożsamości 

lokalnej, 

organizację cyklicznych ruchowych zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży wykorzystujących 

dostępną bazę rekreacyjno-sportową w gminie, 

organizację praktyk zawodowych w firmach na lokalnym rynku pracy,  

szeroko rozumiane wsparcie w postaci poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz 

zawodowego, 

Efekt Zintegrowany program dla dzieci i młodzieży odpowiadający na potrzeby mieszkańców 

Niemodlina umożliwi skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne i 

pożyteczne dla nich samych oraz środowiska społecznego. Działania zmierzające do 

przygotowania młodzieży do aktywizacji zawodowej i edukacji przez całe życie wpłyną na 

usamodzielnienie i przekazanie młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje.  

Okres realizacji 2017-2023 

Szacowany koszt 100 000,00 zł 

Jednostka  / osoba 

zgłaszająca 
UM w Niemodlinie, Ośrodek Kultury w Niemodlinie 



Projekty dodatkowe 

Budowa obwodnicy drogi DK46 

Remont oraz termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na obszarze zdegradowanym 

Przebudowa targowiska na cele promocji lokalnych 
produktów 

Program aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz realizacji 
kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Program utrzymania lokalnej przedsiębiorczości i drobnej 
wytwórczości 

Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej jako miejsce szkoleniowe 
służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej 

??? 



WARSZTAT  

Dyskusja 

moderowana 



System wdrażania LPR 

NADZÓR: Burmistrz 

zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem 
rewitalizacji,  

prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji, 

organizację warsztatów włączających w proces decyzyjny społeczność lokalną 
i  ekspertów z różnych dziedzin;  

doradztwo w zakresie LPR dla właścicieli prywatnych i zbiorowych;  

składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie 
środków w budżecie gminy,  

stworzenie struktur organizacyjnych formalnych i nieformalnych 
umożliwiających współpracę pomiędzy partnerami Programu Rewitalizacji,  

opracowanie systemu monitorowania Programu Rewitalizacji przez 
społeczność lokalną,  

WYKONANIE: 
Odpowiednie 
wydziały UM 

w 
Niemodlinie 

oraz 
jednostki 
podległe 



Dziękujemy za uwagę 
Zakład Ochrony Wód 

Główny Instytut Górnictwa 
tel. 032 259 22 07, 032 259 27 70  


