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Plan spotkania 

1. Przedstawienie celu spotkania 

2. Przedstawienie struktury dokumentu LPR  

3. Omówienie stanu zaawansowania prac nad 

Programem rewitalizacji  

4. Przedstawienie wyników badań ankietowych 

5. Praca warsztatowa dotycząca: 

 wypracowania celów rewitalizacji  

i kierunków działań 

 zakresu projektów rewitalizacyjnych 

6. Dyskusja 

 

 



Cel spotkania 

 

• Wypracowanie celów rewitalizacji  

oraz kierunków działań rewitalizacyjnych 

 

• Weryfikacja oraz omówienie zakresu projektów 

rewitalizacyjnych 

 

• Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych eliminujących lub ograniczających 

negatywne zjawiska powodujące sytuację kryzysową 

 



Struktura dokumentu LPR 
1. Wprowadzenie: misja i wizja rewitalizacji Miasta Niemodlin, 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/obszarów rewitalizacji, graficzne przedstawienie 

zasięgu obszaru/obszarów rewitalizacji, analiza SWOT obszaru zdegradowanego oraz obszaru/obszarów 

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 przedsięwzięci rewitalizacyjne wraz z 

ich opisami, charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych eliminujących lub 

ograniczających negatywne zjawiska powodujące sytuację kryzysową, mechanizmy zapewnienia 

komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy 

działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji, indykatywne ramy 

finansowe w odniesieniu do przyjętych przedsięwzięć wraz z indykatywnymi wielkościami środków finansowych 

z różnych źródeł  

4. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji: badania ankietowe, konsultacje dokumentu z 

mieszkańcami 

5. System wdrażania programu rewitalizacji: system zarzadzania, 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  



Stan zaawansowania prac 

Wprowadzenie 

Diagnoza czynników i 
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Badania ankietowe 
Ankieta on-line 

• biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 37 (pokój nr 5), 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 37 (pokój nr 12), 

• Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1 

• Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 34A, 

• Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4. 

Formularz ankiety w wersji papierowej  



Badania ankietowe 

Kwestionariusz ankiety obejmował: 

• krótką metryczkę,  

• pytania zasadnicze dotyczące doprecyzowania problemów występujących na 

obszarze wyznaczonym jako zdegradowany.  

 

Pytania zostały tak skonstruowane, aby mieszkańcy mieli możliwość 

wypowiedzenia się na temat obszarów, które uznają za najbardziej 

zdegradowane i wymagające natychmiastowej interwencji ze względu na 

zachodzące w nich negatywne zjawiska sferach:  

• społecznej,  

• gospodarczej,  

• Infrastrukturalnej i technicznej,  

• jakość przestrzeni publicznych, 

• środowiska. 

 

Ankietowani mogli również, za pośrednictwem formularza, zgłaszać pomysły 

działań, jakie powinny zostać ujęte w Programie Rewitalizacji. 



Badania ankietowe 
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Badania ankietowe 

243 respondentów 

53% 

22% 

9% 

15% 

1% 

mieszkaniec 

przedstawiciel administracji 

przedsiębiorca / osoba 
pracująca na terenie gminy 
Niemodlin 

nie określono  

przedstawiciel organizacji 
pozarządowej 

56 mężczyzn (26,00%)  

 

152 kobiety (71,03%) 

8% 

43% 

15% 

29% 

1% 

4% 

do 25 lat 26-40 lat 41-50 lat 51-65 lat powyżej 65 lat nie podano 



Badania ankietowe 
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Badania ankietowe 
Najważniejsze negatywne zjawiska 

• brak lub slaby dostęp do usług zdrowotno – rehabilitacyjnych - 11,20% 

• chuligaństwo, wandalizm - 10,08% 

• brak dostępu lub niska jakość podstawowych usług społecznych - 8,12% 

• brak poczucia bezpieczeństwa - 8,12% 

• bezrobocie - 7,28% 

• zły stan techniczny i wizualny/estetyczny budynków - 20,20% 

• zły stan techniczny oraz wizualny obiektów zabytkowych - 15,09% 

• brak terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - 12,02% 

• niska estetyka przestrzeni publicznych - 10,23% 

• brak miejsc pracy - 32,31% 

• problemy z brakiem lub złą jakością terenów pod inwestycje - 15,38%  

słabość lokalnego systemu komunikacji – 13,33% 

• małe zainteresowanie ze strony inwestorów - 13,33%  



Badania ankietowe 

 poprawę warunków opieki zdrowotnej i poszerzenie oferty usług społeczno – 

zdrowotnych (akcentowano w tym wypadku zwłaszcza potrzeby remontowe 

obiektów służby zdrowia), 

 poprawę estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznej (akcentowane w tym 

wypadku elementy dotyczą remontów fasad budynków, rewitalizacji parków, 

uporządkowania ścieżek, remontu chodników, zwiększenie liczby ścieżek 

rowerowych i szlaków spacerowych), 

 uporządkowania terenów inwestycyjnych (w tym wypadku wskazywano na 

tereny po startym browarze, remonty elewacji budynków, zwiększenie liczby 

parkingów) 

 ożywienie gospodarcze (w tym wypadku poprzez przyciągnięcie inwestorów, 

preferencyjne warunki prowadzenia działalności handlowej, przyjaźniejsze 

otoczenie, poprawę komunikacji), 

 poprawę dostępności do szkolnictwa. 

Co zrobić by było lepiej ?  



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 



Cel 1: Wzmocnienie funkcji 

centrotwórczych i rozwój gospodarczy 

Kierunki działań: 

1.1 Zachowanie, rewaloryzacja i modernizacja substancji budowlanej, 

szczególnie o znaczeniu historycznym, architektonicznym, artystycznym lub 

przestrzenno-funkcjonalnym; 

1.2 Wsparcie działań na rzecz ochrony dóbr kulturowych oraz efektywne 

wykorzystanie historycznych walorów miasta; 

1.3 Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim dla 

rozwoju lokalnego handlu, rzemiosła i gastronomii; 

1.4 Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, również z sektora kultury 

i turystyki; 

1.5 Wsparcie innowacyjnych działalności gospodarczych, 

1.6 Wspieranie działań na rzecz zapewnienia nowych miejsc pracy. 

 



Cel 2: Podniesienie jakości przestrzeni 

publicznych 

Kierunki działań: 

2.1 Uporządkowanie przestrzeni pod kątem funkcjonalnym 

i estetycznym; 

2.2 Zapewnienie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i 

turystów; 

2.3 Zaangażowanie lokalnych interesariuszy w działania na 

rzecz poprawy przestrzeni miasta; 

2.4 Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, 

zapobieganie przestępczości. 

 



Cel 3: Poprawa jakości środowiska 

naturalnego 

Kierunki działań: 

3.1 Poprawa jakości powietrza oraz klimatu akustycznego 

m.in. poprzez dostosowanie warunków 

mieszkaniowych od współczesnych standardów. 

3.2 Podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnych 

społeczności oraz turystów; 

3.3 Wprowadzanie i uatrakcyjnienie enklaw zieleni w 

przestrzeniach publicznych jako elementu środowiska 

podnoszącego komfort życia. 

  



Cel 4: Zwiększenie dostępności do 

wysokiej jakości usług sfery socjalnej i 

zdrowotnej 

 
Kierunki działań: 

4.1 Poprawastanu technicznego i wyposażenia obiektów 

oraz i jakości usług socjalnych i zdrowotnych; 

4.2 Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym w tym osobom zależnym; 

4.3 Integracja i aktywizacja osób starszych i 

niepełnosprawnych; 

  

 



Cel 5: Podniesienie jakości edukacji i 

kultury oraz spędzania czasu wolnego 

 
Kierunki działań: 

5.1 Poprawa warunków ośrodków edukacji i kultury; 

5.2 Wspieranie dotychczasowych i nowych inicjatyw z 

zakresu edukacji i kultury; 

5.3 Wzmocnienie i poprawa oferty spędzania czasu 

wolnego; 

 



Cel 6: Wspieranie aktywności i integracja 

społeczności lokalnych 

 Kierunki działań: 

6.1 Realizacja i wsparcie inicjatyw na rzecz wzmocnienia 

poczucia tożsamości lokalnej społeczności; 

6.2 Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie 

lokalnych sieci współpracy, 

6.3 Realizacja działań na rzecz integracji mniejszości 

społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 

 



Propozycja projektów rewitalizacyjnych 

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 w 

zakresie opieki nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi 

Z.4. Ochrona dóbr kultury poprzez modernizację 

zabytkowej tkanki miejskiej 

Z.5. Program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży 

Z.6. Poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – 

szlaków spacerowych 

 





Lokalizacja działań rewitalizacyjnych 



WARSZTAT  

Dyskusja 

moderowana 



• Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych eliminujących lub ograniczających 

negatywne zjawiska powodujące sytuację kryzysową 

 



Dziękujemy za uwagę 
Zakład Ochrony Wód 

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


