
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na 
lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
poz. 1777 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/244/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie ustalone 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3. 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz jednostek 
pomocniczych Gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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WPROWADZENIE 
1. Opracowanie niniejsze zawiera Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 

2016-2022 (dalej zwany także: GPR, Program). 

2. Podstawę prawną opracowania GPR stanowi Uchwała Rady Miejskiej w Brzesku nr 

XXXII/222/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022, podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 

pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 

z późn.zm.) oraz art. 17 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Brzeska 

3. Program sporządzony został dla obszaru rewitalizacji określonego Uchwałą nr 

XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko 

4. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji Gminy 

Brzesko stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu (dalej zwana także Diagnozą). 

5. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 to: 

 Gminny Program Rewitalizacji w rozumieniu ww. ustawy o rewitalizacji; 

 Program rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

- Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.; 

 Program Rewitalizacji w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM) i Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM; tekst jednolity do Uchwały Nr 

757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w 

sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

zmienionej Uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego Nr: 1067/15 z dnia 

11 sierpnia 2015 r., 1423/15 z dnia 22 października 2015 r., 62/16 z dnia 14 

stycznia 2016 r., 476/16 z dnia 31 marca 2016 r., 879/16 z dnia 16 czerwca 2016 

r., 1228/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. oraz 1514/16 z dnia 13 października 2016 r.) 

stanowić będzie podstawę ustaleń samorządu Gminy z władzami Województwa 

Małopolskiego w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji ze środków RPO WM. 

6. Projekt GPR został opracowany w drodze umowy z Gminą Brzesko, przez Fundację 

Małopolska Izba Samorządowa. 
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I. GENEZA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

GMINY BRZESKO 
 

Gmina Brzesko prowadziła działania rewitalizacyjne od ponad 10 lat polegające na szeregu 

interwencji zmierzających do przywrócenia świetności budowlom i miejscom 

zdewastowanym na terenie obszaru miejskiego Gminy. Działania na przestrzeni lat 

ukierunkowano początkowo na przywróceniu ładu przestrzennego i funkcjonalnego gminy, 

poprawie wyglądu miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców, co wpływało korzystnie na 

poprawę sytuacji kryzysowych gminy na tych obszarach w zakresie występujących 

problemów gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz społecznych.  

 

We wspomnianym wyżej okresie w Gminie Brzesko funkcjonował Program Rewitalizacji 

Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 - 2015 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr 

XXXV(245)2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., który stanowił kontynuacje i aktualizację Programu 

Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2005 - 2013 przyjętego uchwałą 

XXXV/222/05 z dnia 28 września 2005 r.  

 

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015 wyznaczał kierunki 

kompleksowej odnowy na płaszczyznach: przestrzenno – urbanistycznej, ekonomicznej 

i społecznej. Kompleksowe działania rewitalizacyjne miały na celu stworzenie przestrzennych 

warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców 

Brzeska, poprzez: 

 Rewitalizację substancji architektonicznej 

 Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu 

urbanistycznego miasta Brzeska, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami 

 Odnowę zdegradowanych osiedli mieszkaniowych 

 Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 

umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej 

mieszkańców miasta Brzeska 

 Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych 

 Marketing i promocję regionalną, krajową i zagraniczną atrakcji kulturalnych 

i turystycznych Brzeska 

Zrealizowane w tym czasie główne działania rewitalizacyjne były realizowane w ramach 

polityki spójności 2007-2013 na które Gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy 

europejskich lub były realizowane przy wsparciu podmiotów zewnętrznych. Zadania te 

obejmowały: 

 „Rewitalizację rynku w Brzesku” polegającą na przebudowie płyty Rynku w Brzesku wraz 

z wymianą nawierzchni dróg, budowa fontanny, przebudowa i budowa sieci gazowej, 

wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz renowacji elewacji dwóch 

Id: 60E24810-CEC2-4929-BBF8-F744768D59D5. Podpisany Strona 4



  
 

 
 

5 

                                                                                                                                                                                                                      

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 

kamienic stanowiących własność Gminy Brzesko    oraz renowacja kościoła parafialnego 

p. w. św. Jakuba Apostoła z XV (czas realizacji 2007 – 2011). 

Celem działań Gminy było: 

 poprawa dostępności Rynku Brzeskiego dla mieszkańców i turystów, 

 przywrócenie dawnych funkcji społeczno-kulturowych obszarowi Rynku, 

 dynamiczny rozwój działalności kulturalnej miasta poprzez stworzenie miejsca do 

przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych przez MOK oraz Powiatową i 

Miejską Bibliotekę Publiczną 

 zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług 

 „Remont i modernizacja budynków komunalnych na terenie miasta Brzesko” 

polegający na modernizacji trzech budynków (należących do Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej) przy ul. Partyzantów 5, Ogrodowej 6, Kościuszki 64a 

przyczyniającej się do dużej oszczędności energii cieplnej (czas realizacji 2008 – 2013). 

Celem działań było: 

 ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery 

  zmniejszenie kosztów ogrzewania jak i zużycia opału  

 poprawa jakości powietrza na terenie Gminy  

 „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” 

polegający na wymianie stolarki okiennej oraz docieplenie ścian. Celem projektu było 

zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach oraz poprawa 

jakości pracy użytkowników obiektów (czas realizacji 2008 – 2013). 

Celem działań Gminy było: 

 remont i termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej 

 zagospodarowanie terenów wokół obiektów infrastruktury społecznej – 

przystosowanie otoczenia, podjazdów do potrzeb niepełnosprawnych 

modernizacja i rozwój bazy materialnej, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji 

 zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci 

 zwiększenie zainteresowania mieszkańców do aktywnego korzystania z 

infrastruktury społecznej 

 

W ramach kolejnych etapów rewitalizacji Gminy Brzesko przewidziano projekty i zadania 

Gminy na obszarze miejskim stanowiące kontynuacje poprzedniego programu (dotyczy to 

działań na terenie ścisłego centrum Brzeska oraz osiedli mieszkaniowych), a także objęcie 

zasięgiem Programu obszar wiejski Gminy.  

Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowiące kontynuację i dopełnienie 

projektów rewitalizacyjnych przewidziane w kolejnych latach to: 

 „Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku” na co złoży się: 

o zagospodarowanie zaniedbanych terenów zielonych pomiędzy osiedlami Kopaliny 

Jagiełły i Kościuszki Ogrodowa wraz zapewnieniem infrastruktury komunikacyjnej, 
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rekreacyjnej, kulturalnej. Wybudowany park będzie pełnił rolę rekreacyjno-

wypoczynkową i integrującą mieszkańców sąsiadujących osiedli, a także osób z 

pozostałych części gminy. 

 „Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku” na co złoży się: 

o przebudowa infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu. Zmodernizowany plac będzie pełnił kolejne miejsce 

codziennych spotkań mieszkańców oraz ze względu na sąsiedztwo Regionalnego 

Centrum Kulturalno Bibliotecznego uzupełni przestrzeni do prowadzenia działań 

kulturalnych na większą skalę wraz z poprawą dostępności dla osób starszych, 

niepełnosprawnych. 

 „Budowa wieży widokowej na Bocheńcu” na co złoży się: 

o zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Jadowniki poprzez budowę 

wieży widokowej wraz infrastrukturą rekreacyjną, a  także przebudową układu 

komunikacyjnego co wpłynie na dostępność do terenu. Zagospodarowanie terenu 

wpłynie na poprawę wykorzystania terenu na cele rekreacyjne oraz przyczyni się 

do wzrostu przedsiębiorczości w gminie poprzez stworzenie możliwości do 

prowadzenia działalności handlowo-usługowej. 

Podstawowy cel tych działań to integracja społeczności z całego terenu gminy, poprawa 

atrakcyjnych zróżnicowanych przestrzeni poprzez zmianę lub nadanie nowych funkcji i 

wzrost jakości użytkowania, w których zabudowa mieszkaniowa oraz stali mieszkańcy 

powinni odgrywać decydującą rolę w trwałości stymulowanych procesów.  

Niniejszy GPR stanowi logiczną kontynuację procesu rewitalizacji w Brzesku, wychodząc 

naprzeciw wyzwaniom nowej polityki Unii Europejskiej oraz zasadom rewitalizacji. 

Szczególnego znaczenia w nowym okresie programowania nabierają cele społeczne, 

ukierunkowujące proces na współpracę, aktywizację i odnowę społeczną. Tak postrzegana 

rewitalizacja wynika również z zapisów dokumentów planistycznych Gminy. 

 

Szereg działań jakie mają zostać podjęte w ramach Programu wynikają ze zmian 

demograficznych występujących w gminie oraz zmianie sposobu funkcjonowania 

mieszkańców. Tym samym pogłębiające się procesy kryzysowe obejmujące sfery społeczną, 

gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną wymagają 

długofalowego planowania i wskazania kierunków do ich poprawy poprzez realizację działań 

zapisanych w Programie. 
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II. SZCZEGÓŁOWA (POGŁĘBIONA) DIAGNOZA OBSZARU 

REWITALIZACJI 
 

OBSZAR ZDEGRADOWANY I PODOBSZARY REWITALIZACJI W GMINIE 

BRZESKO – ZASIĘGI PRZESTRZENNE 

Definicja obszaru zdegradowanego i metodyka delimitacji 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można 

wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co 

najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1. gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub 

2. środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub 

3. przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego wyposażenia w 

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

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4. technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 

tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w 

zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

 

Szczegółowe informacje metodyczne oraz wykresy do analiz zawiera Diagnoza służąca 

wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko stanowiąca 

Załącznik nr 1 do niniejszego Programu 

 

Do analizy przyjęto metodę porównawczą jednostek referencyjnych opartą na zestawie 

syntetycznych wskaźników degradacji, pozwalającą na obiektywne określenie stopnia 

zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów.  Ze względu na 

objęcie diagnozą obszarów wiejskich jak i miasta Brzesko oraz ze względu na możliwy do 

pozyskania zakres danych statystycznych, dla przeprowadzenia diagnozy wykorzystano 

jednostkę referencyjną = jednostka administracyjna gminy: obszar miejski - osiedla i obszar 

wiejski - miejscowości gminy. Jednostki administracyjne przedstawiające zróżnicowanie w 

skali lokalnej charakteryzują się podobnym ukształtowaniem zabudowy, zbliżoną funkcją 

(mieszkaniową, usługową, przemysłową, rekreacyjną, mieszaną) oraz spójnością społeczną. 
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Do wyznaczenie obszarów zdegradowanych przyjęto następujące wskaźniki: 
 
OBSZAR MIEJSKI 
 
Wskaźniki społeczne 

1. Liczba osób korzystających ze wsparcia finansowego z pomocy społecznej  

2. Liczba osób korzystających ze wsparcia finansowego z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa 

3. Liczba osób korzystających ze wsparcia finansowego z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia 

4. Liczba przestępstw i wypadków 

5. Liczba organizacji pozarządowych 

Wskaźniki gospodarcze 

6. Liczba nowych zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

7. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 

Wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne i techniczne 

8. Liczba mieszkańców przypadających na tereny rekreacyjne w tym place zabaw 

9. Liczba boisk na osiedlach / w miejscowościach 

OBSZAR WIEJSKI 
 
Wskaźniki społeczne 

1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

2. Liczba osób korzystających ze wsparcia finansowego z pomocy społecznej  

3. Liczba osób korzystających ze wsparcia finansowego z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa 

4. Liczba osób korzystających ze wsparcia finansowego z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia 

5. Liczba przestępstw i wypadków 

6. Liczba organizacji pozarządowych 

Wskaźniki gospodarcze 

7. Liczba nowych zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

8. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 

Wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne i techniczne 

9. Liczba mieszkańców przypadających na tereny rekreacyjne w tym place zabaw 
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10. Liczba boisk na osiedlach / w miejscowościach 

Wskaźniki techniczne 

11. Liczba gospodarstw podłączonych do wodociągu 

12. Liczba gospodarstw podłączonych do kanalizacji 

Ze względu na brak możliwości pozyskania szczegółowych danych o stanie bezrobocia (dla 

poszczególnych jednostek referencyjnych), wskaźnik ten nie został przeliczony i 

uwzględniony dla całego obszaru miasta i poszczególnych sołectw. Tak samo wskaźnik 

dotyczący liczby osób w wieku poprodukcyjnym nie został uwzględnionych w analizie 

dotyczącej obszaru miejskiego z powodu braku możliwości uzyskania szczegółowych danych.  

Usługi publiczne służące mieszkańcom gminy zlokalizowane są głównie w mieście, a 

dokładniej w jego centrum. Dostęp do usług jest więc zapewniony dla wszystkich 

mieszkańców gminy. Dostęp do usług publicznych nie obrazuje więc stanu zróżnicowania w 

zakresie wyposażenia w ten rodzaj usług. W związku z powyższym nie wykorzystano tego 

wskaźnika przy delimitacji obszaru zdegradowanego. 

Analiza dostępności do infrastruktury technicznej – wodociągowej i kanalizacji okazała się 

niemiarodajna w przypadku obszaru miejskiego. Dostęp do usług jest tam zapewniony dla 

wszystkich mieszkańców dlatego analizie poddano jedynie obszary wiejskie. 

Kolejno otrzymane wskaźniki w poszczególnych jednostkach referencyjnych zestawiono w 

tabele podsumowujące każdą ze sfer. W większości badanych wskaźników i otrzymana 

wartość świadczyła o sytuacji gorszej niż średnia w gminie, jednak w niektórych przyjętych 

wskaźnikach wartość świadczy o sytuacji lepszej niż średnia, zatem w tych przypadkach za 

odchylenie od normy uznawane były wartości poniżej lub powyższej średniej dla gminy. W 

celu obliczenia wyniku końcowego zestawiono wszystkie dane w zbiorczej tabeli wynikowej 

dla sfery społecznej oraz zbiorczej tabeli wynikowej dla pozostałych sfer. Następnie 

dokonano klasyfikacji wskaźników świadczących o odchyleniach od normy, polegającej na 

nadaniu punktacji/wagi w skali od „1” do „4”, gdzie punkt „1” –„poniżej normy/średniej dla 

gminy” – nadano jednostkom o niewielkich anomaliach (do 20% odchylenia), zaś punkt „4” –

„najgorszy” – został przyznany jednostkom, w których odchylenia od normy są bardzo duże 

(powyżej 100% wartości). Dla wartości świadczących o lepszej sytuacji niż średnia dla gminy 

przyjęto wartość „0”.  

Następnie zsumowano liczbę występujących negatywnych zjawisk społecznych i do nich 

dodano liczbę występowania zjawisk w pozostałych wskaźnikach ze sfer: gospodarczej i 

funkcjonalno-przestrzennej dla jednostek referencyjnych (administracyjnych) na obszarze 

miejskim oraz wiejskim oraz dodatkowo w przypadku sołectw dodano także wskaźniki ze 

sfery technicznej. Następnie ułożono listę w kolejności o największej liczby występowania 

negatywnych zjawisk, która stanowi wskazanie dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych 

jako obszarów do rewitalizacji. 
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Tabela 1. Występowanie problemów w poszczególnych sferach 

Lp. 
Nazwa jednostki 

referencyjnej 
Sfera społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Sfera techniczna 
Jednostka 
kryzysowa 

1. Brzezowieckie + + +  + 

2. 
Jagiełły 

+ + +  + 

3. 
Ogrodowa 

+ + +  + 

4. Okocimskie  
+ +   + 

5. Słotwina 
+ + +  + 

6. Stare Miasto 
+ +   + 

7.  Zielonka  +    

8. Bucze 
+ +  + + 

9. Jadowniki 
+ + +  + 

10. Jasień 
+ + +  + 

11. Mokrzyska 
+ + + + + 

12. Okocim 
+ + +  + 

13. 
Poręba 
Spytkowska 

+ + + + + 

14. Sterkowiec 
+ +   + 

15. Szczepanów 
+ +  + + 

16. Wokowice 
+ + +  + 

 

Na podstawie analizy i oceny wartości badanych wskaźników dla zdiagnozowanych jednostek 

referencyjnych (administracyjnych), w obszarze miejskim i  miejscowościach gminy Brzesko 

(wyjątek stanowi jedynie osiedle Zielonka w którym wskaźniki społeczne są korzystne) 

występują negatywne zjawiska społeczne, czyli wysoki wskaźnik ubóstwa, niska aktywność 

społeczna, przestępczość, ale w różnym natężeniu.  

Na podstawie "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014- 2020" wszystkie jednostki, w których zidentyfikowano kryzys w sferze społecznej oraz 

dodatkowo w co najmniej jednej z pozostałych sfer (gospodarczej, przestrzenno-
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funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej) wskazano jako obszar zdegradowany jako 

obszarów do rewitalizacji.  

Na podstawie Diagnozy, badań społecznych wyznaczony został obszar do rewitalizacji, 

składający się z czterech Podobszarów: 

 

1. Podobszar Miasto Brzesko – część Osiedla Kościuszki - Ogrodowa i część Osiedla Kopaliny 

- Jagiełły  

2. Podobszar Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto  

3. Podobszar Sołectwo Jadowniki - wzgórze Bocheniec  

4. Podobszar Sołectwo Wokowice - obszary przy byłej Szkole Podstawowej 

 

W mieście Brzesko do obszaru rewitalizacji zakwalifikowano jednostki, w których 

odnotowano koncentrację negatywnych zjawisk (zwłaszcza w sferze społecznej) oraz poprzez 

przeprowadzone projekty rewitalizacyjne będą w największym stopniu oddziaływać na 

pozostałe obszary miejskie. Są to część Osiedla Kościuszki - Ogrodowa i część Osiedla 

Kopaliny – Jagiełły oraz część osiedla Stare Miasto. 

 

W przypadku obszarów wiejskich Gminy Brzesko zastosowano to samo kryterium wyboru 

obszarów do rewitalizacji jak dla obszarów miejskiego, a także położenie w peryferyjnych 

obszarach miasta. Wpływa to na szerszy zasięg oddziaływania projektów rewitalizacyjnych na 

pozostałe obszary, które nie zostały objęte rewitalizacją. Potencjały występujące na tych 

obszarach Są to: Sołectwo Jadowniki - wzgórze Bocheniec i Sołectwo Wokowice. 

 

Podobszar Miasto Brzesko – część Osiedla Kościuszki - Ogrodowa i część Osiedla Kopaliny - 

Jagiełły obejmuje osiedla blokowisk. Przez środek obszaru przebiega ulica Królowej Jadwigi. 

Teren od stron osiedla Ogrodowa przedzielony jest dawnymi ogródkami działkowymi, które 

obecnie stanowią teren zdewastowany, pełen nieużytków oraz ogródków działkowych. 

Natomiast na terenie po stronie osiedla Jagiełły znajduje się plac z garażami blaszanymi 

użytkowanymi przez mieszkańców osiedli. Obszar został wybrany ze względu skalę wyżej 

wykazanych problemów oraz posiadane możliwości przestrzenne i infrastrukturalne, które 

sprzyjać mogą wdrożeniu działań naprawczych.   

 

Podobszar Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto obejmuje teren zwartej, w znacznej 

części zabytkowej zabudowy wielorodzinnej, usługowej lub pustostanów nadających się do 

rozbiórki. Granice obszaru oparto na barierach urbanistycznych, jakie stanowią ulice między 

budynkami. Granicą obszaru od wschodu jest ul. Fryderyka Chopina, od północy Plac 

Kazimierza Wielkiego, od zachodu ul. Henryka Sienkiewicza, a od południa ul. Tadeusza 

Kościuszki i Rynek. Część tego obszaru, zgodnie z poniższym rysunkiem, jest wpisany do rejestru 

zabytków nieruchomych pod numerem A-22/M decyzją z dnia 14 listopada 2005 r. Układ 

urbanistyczny ma genezę średniowieczną. Najprawdopodobniej lokacja miasta nastąpiła po 

1344r. Obszar został wybrany ze względu na duże znaczenie dla Gminy – centralne położenie, 
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duży przepływ ludności i obecne tam, lecz wymagające usprawnień lokale gminne wynajęte lub 

planowane do przeznaczenia dla celów społecznych. 

Rysunek 1. Historyczny układ urbanistyczny miasta Brzeska. 
 

 
 

 

 

Podobszar Sołectwo Jadowniki - wzgórze Bocheniec obejmuje teren najwyższego 

wzniesienia w okolicy z rozległą panoramą, miejsce gdzie przed wiekami znajdował się gród 

obronny (VIII w.), a obecnie znajduje się XVII-wieczny kościół św. Anny. Na terenie występują 

ponadto rozproszone gospodarstwa agroturystyczne oraz gęsta zabudowa jednorodzinna 

skupiona koło placu z kościołem. Przez obszar przebiega ul. Św. Anny. Podobszar Jadowniki  - 

wzgórze Bocheniec docelowo ma zostać miejscem rekreacyjnym wypoczynku których 

brakuje na terenie Gminy Brzesko. Szczególnie wykazały to badania społeczne oraz opinie 

mieszkańców w tym zakresie. Dodatkowo rozwój miejsc spędzania czasu wolnego wpłynie na 

wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.   

 

Podobszar Sołectwo Wokowice - obszary przy byłej Szkole Podstawowej obejmują teren 

centrum sołectwa wraz z budynkiem dawnej szkoły podstawowej, budynek OSP, dom 

ludowy oraz gęstą zabudowę jednorodzinną. Granicą obszaru od wschodu jest ul. Bielecka, 

od północy tereny rolne za zabudową jednorodzinną, od zachodu ul. Dworska, a od północy 

część ul. Centralnej i rów melioracyjny. Obszar został wybrany ze względu na posiadane 
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możliwości przestrzenne i infrastrukturalne (nie używany budynek byłej Szkoły Podstawowej), 

które sprzyjać mogą wdrożeniu działań naprawczych.   

 

Rysunek 2. Mapa gminy z lokalizacją podobszarów 

  

 

 

OBSZAR REWITALIZACJI 

Obszar zdegradowany spełnia ustawowe kryteria dla uznania go za obszar rewitalizacji - tj. 

jego wielkość nie przekracza 20% powierzchni gminy i 30% liczby mieszkańców. Jest to teren 

planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminy Brzesko. Tak wyznaczony obszar ma 

powierzchnię niespełna 41 ha i zamieszkiwany jest przez 7,3 tys. osób (Tab. 1). Granice 

obszaru rewitalizacji przedstawiono na mapach w Diagnozie oraz załącznikach 1-4 Programu. 
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Tabela 2. Podobszary rewitalizacji Gminy Brzesko 

Nazwa jednostki 
referencyjnej  

Pow. (ha) 
obszaru 

rewitalizacji 

% 
powierzchni 

w ogóle 
gminy 

Ilość 
mieszkańców 

obszaru 
rewitalizacji 

% liczby 
mieszkańców 

w ogóle 
gminy 

Część osiedli  
Kościuszki - Ogrodowa i 

Kopaliny - Jagiełły 
21 0,20 % 7162 19,69 % 

Stare Miasto 3 0,03 % 159 0,44 % 

Jadowniki – wzgórze 
Bocheniec 

13 0,13 % 24 0,07 % 

Wokowice 4 0,04 % 51 0,14 % 

RAZEM 41 0,40% 7396 20,34% 
źródło. opracowanie własne 

Rysunek 3. Mapa poglądowa podobszaru część osiedli Kościuszki - Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 
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Rysunek 4. Mapa poglądowa podobszaru Stare Miasto       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

 

 

Rysunek 5. Mapa poglądowa podobszaru część Jadowniki – wzgórze Bocheniec 
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Rysunek 6. Mapa poglądowa podobszaru część Wokowice  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

ANALIZA NEGATYWNYCH ZJAWISK ORAZ LOKALNYCH POTENCJAŁÓW 

WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE OBSZARU REWITALIZACJI 

Główne problemy obszaru rewitalizacji zidentyfikowane zostały w drodze analiz 

przeprowadzonych w celu wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego. 

Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono problemy, potrzeby i oczekiwania dla każdego z 

podobszarów rewitalizacji Gminy Brzesko. Źródłem danych i informacji przekazanych w 

procesie opracowywania GPR były: 

 jednostki miejskie, 

 rady osiedli: Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły, 

 wyniki spaceru badawczego z udziałem mieszkańców, 

 wyniki spotkania warsztatowego z udziałem mieszkańców, 
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 wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego na etapie diagnozy Gminy w celu 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Tabela 3. Problemy i oczekiwania Podobszar część Osiedla Kościuszki - Ogrodowa i część Osiedla Kopaliny - 
Jagiełły  

Sfera Problemy Oczekiwania i potrzeby 

Społeczna W podobszarze należy wskazać na 
występujące nagromadzenie najsłabszych 
wartości wskaźników ze sfery społecznej. 
Obszar odznacza wysokim odsetkiem 
osób pobierających świadczenia socjalne. 
Wskazuje to na zjawisko koncentracji 
różnych problemów społecznych w 
samym centrum miasta. Podobszar 
odznacza się niską aktywnością społeczną 
i zaangażowaniem mieszkańców w życie 
publiczne (problemy społeczne 
wskazywane w ankiecie). Również 
podczas warsztatów mieszkańcy 
sygnalizowali problem braku integracji 
oraz słabej identyfikacji z otoczeniem. 
Wskazywano na małą ilość 
ogólnodostępnych miejsc spotkań oraz 
niski poziom oferty animacyjnej dla dzieci 
i młodzieży. Obszar osiedli zamieszkuje 
znaczny w skali gminy odsetek osób 
starszych.  

Działania powinny być 
kierowane do licznej grupy 
osób objętych pomocą 
społeczną oraz 
bezrobotnych. Według 
przeprowadzonej analizy 
przestrzennego rozkładu 
pobieranych świadczeń 
pomocy społecznej, 
większość potrzebujących 
zamieszkuje wskazany 
podobszar. Kolejnym ważny 
element stanowi integracja 
międzypokoleniowa 
mieszkańców, zwiększenie 
zabezpieczenia finansowego 
Ludności. Niwelowanie 
niedoborów z zakresu 
edukacji profilaktyka 
uzależnień i negatywnych 
zachowań. 

Gospodarcza Niski stopień przedsiębiorczości – mała 
liczba nowozarejestrowanych podmiotów 

Stworzenie nowych 
warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej 
uzupełnionej o zapewnienie 
lokalnej społeczności miejsca 
spotkań 

Środowiskowa Hałas, zanieczyszczenie środowiska, 
zaśmiecenie terenu 

Uporządkowanie terenu, 
wymiana palenisk 
węglowych 

Przestrzenno-
funkcjonalna 

Zaniedbanie przestrzeni publicznej 
i zabudowy, teren nieużytków z „dzikimi” 
ogródkami działkowymi. Tereny z 
garażami blaszanymi. 
Zły stan chodników i dróg. 
Zbyt mała ilość miejsc parkingowych.  

Utworzenie Gminnego Parku 
Wypoczynku i Rekreacji. 
Zagospodarowanie terenu 
osiedlowego (nieużytki 
między osiedlami) na park, 
ścieżki spacerowe, 
rowerowe, miejsce na grilla, 
amfiteatr, budowę boiska 
sportowego, placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej. 
Remont chodników oraz 
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dróg, wykonanie 
zatok postojowych. 
Potrzeby na poziomie 
zagospodarowania 
zieleni. 

Techniczna Zły stan garaży należących do 
mieszkańców osiedli.  

Poprawa estetyki i stanu 
technicznego garaży. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji jednostek miejskich, mieszkańców, wyników badania ankietowego, 
wniosków z warsztatów 

Tabela 4. Problemy i oczekiwania Podobszar Stare Miasto 

Sfera Problemy Oczekiwania i potrzeby 

Społeczna W podobszarze stwierdza się problem 
niskiego poziomu bezpieczeństwa. Sporą 
grupę mieszkańców podobszaru stanowią 
osoby starsze, dla których bariery 
architektoniczne, niska jakość przestrzeni 
publicznych stanowią poważne problemy. 
W obszarze miasta występuje również 
zjawisko ubóstwa. W podobszarze 
występuje problem niskiej estetyki 
przestrzeni publicznych (ankiety). 
Istotnym problemem podobszaru jest 
brak integracji oraz zaangażowania w 
życie społeczne. Swoją działalność 
społeczną prowadzi niewiele organizacji 
społecznych i kół zainteresowań jak na tak 
liczną grupę mieszkańców. 
 

Poprawa infrastruktury 
społecznej i rekreacyjnej 
podobszaru pozwoli na 
podniesienie bezpieczeństwa 
oraz likwidacje barier 
architektonicznych. Przyczyni 
się to również, do 
zapewnienia dostępności do 
usług zlokalizowanych w 
centrum miasta. 
Wzmocnienie wykorzystania 
potencjałów przyczyni się do 
poprawy warunków życia 
mieszkańców podobszaru, a 
dodatkowo również całej 
gminy. Jednym z pomysłów 
jest wykorzystanie budynku 
ul. Puszkina na miejsce o 
funkcjach społecznych, 
integracji, dom dziennego 
pobytu dla osób starszych 

Gospodarcza Kilkakrotnie niższe w skali gminy 
wskaźniki przedsiębiorczości 

Zwiększenie dostępności do 
handlu i usług  

Środowiskowa Zanieczyszczenie powietrza. 
Uciążliwości związane z ruchem 
samochodowym – hałas. 
 

Zmiana układu 
komunikacyjnego 

Przestrzenno-
funkcjonalna 

Niewykorzystany potencjał 
tego obszaru - stanowiącego jednocześnie 
wizytówkę miasta. Zły stan chodników, zły 
stan nawierzchni dróg. Plac Kazimierza 
Wielkiego, który jest nie wykorzystywany 
przez dużą część roku. Zaniedbanie 
przestrzeni publicznej i zabudowy. 

Zniwelowanie barier 
architektonicznych. 
Remont chodników, remont 
dróg, stworzenie 
miejsc parkingowych oraz 
zatok postojowych. Zmiana 
funkcji placu Kazimierza 
Wielkiego przez 
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udostępnienie mieszkańcom 
do rekreacji i wypoczynku. 
Przebudowa sceny z 
zapleczem, oświetlenie 
retro, uporządkowanie 
reklam 

Techniczna Obiekty zabytkowe wymagające prac 
remontowych i rewaloryzacyjnych. Brak 
ładu estetycznego elewacji budynków. 

Budynki wymagają 
termoizolacji, 
wymiany pionów instalacji 
wod.- kan., remontu 
instalacji elektrycznej, 
budowy instalacji co., cwu., 
remontu dachów, 
malowania klatek 
schodowych, remontu 
balkonów,izolacji ścian 
fundamentalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji jednostek miejskich, mieszkańców, wyników badania ankietowego, 
wniosków z warsztatów 

Tabela 5. Problemy i oczekiwania Podobszar Jadowniki – wzgórze Bocheniec 

Sfera Problemy Oczekiwania i potrzeby 

Społeczna Istotnym problemem podobszaru jest 
brak integracji oraz zaangażowania w 
życie społeczne. Swoją działalność 
społeczną prowadzi niewiele organizacji 
społecznych i kół zainteresowań. 
Podobszar zamieszkuje znaczna liczba 
mieszkańców, dla których istotnym 
problemem jest brak dostępności do 
przestrzeni publicznych, odpowiedniej 
infrastruktury oraz niski poziom 
bezpieczeństwa. Wyniki diagnozy 
wskazują również na wysoką liczbę 
dokonywanych przestępstw i wypadków.  

Wzmocnienie wykorzystania 
potencjałów jakim jest 
Wzgórze Bocheniec 
przyczyni się do poprawy 
warunków życia 
mieszkańców podobszaru, a 
dodatkowo również całej 
gminy. Ważny element 
stanowi utworzenie oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej 
kierowanej 
do mieszkańców oraz 
poprawa sytuacji osób 
uboższych. Podobszar 
stanowi istotne miejsce 
rekreacji i przede wszystkim 
integracji mieszkańców 
zarówno podobszaru oraz  
wszystkich mieszkańców 
gminy. 

Gospodarcza Słaby stopień przedsiębiorczości   Stwarzanie warunków dla 
mieszkańców do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej na obszarze do 
rewitalizacji. 
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Środowiskowa Zanieczyszczenie powietrza, dzikie 
wysypiska śmieci.  
 

Uporządkowanie terenu 

Przestrzenno-
funkcjonalna 

Zaniedbane tereny zabytkowe i 
historyczne. Niewykorzystane tereny 
zielone. 

Odtworzenie grodu 
obronnego na górze 
Bocheniec, stworzenie 
miejsca do wypoczynku i 
rekreacji. Wykorzystanie 
potencjału  

Techniczna Wąskie drogi przejazdowe prowadzące do 
Bocheńca i zabytkowego kościoła św. 
Anny 

Modernizacja układu 
komunikacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji jednostek miejskich, mieszkańców, wyników badania ankietowego, 
wniosków z warsztatów 

Tabela 6. Problemy i oczekiwania Podobszar Wokowice 

Sfera Problemy Oczekiwania i potrzeby 

Społeczna W podobszarze należy wskazać na 
występujące nagromadzenie 
negatywnych zjawisk ze sfery społecznej. 
Obszar odznacza wysokim odsetkiem 
osób pobierających świadczenia socjalne z 
powodu ubóstwa i bezrobocia. Podobszar 
odznacza się niską aktywnością społeczną 
i zaangażowaniem mieszkańców w życie 
publiczne (problemy społeczne 
wskazywane w ankiecie). Również 
mieszkańcy sygnalizowali problem braku 
integracji oraz słabej identyfikacji z 
otoczeniem. Wskazywano na małą ilość 
ogólnodostępnych miejsc spotkań oraz 
działań aktywizujących osoby starsze 
zamieszkujące podobszar.  

Działania powinny być 
kierowane do licznej grupy 
osób objętych pomocą 
społeczną oraz 
bezrobotnych. Zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb z powodu ubóstwa 
oraz  stworzenie 
międzypokoleniowej oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej 
kierowanej do mieszkańców.  

Gospodarcza Niski stopień przedsiębiorczości  

Środowiskowa Zanieczyszczenie powietrza, uciążliwości 
związane z ruchem samochodowym – 
hałas. 

 

Przestrzenno-
funkcjonalna 

Niewykorzystane centrum obszaru 
sołectwa, placu za budynkiem dawnej 
szkoły i domem ludowym, 

Uporządkowanie terenu i 
stworzenie placu zabaw,  
mini siłowni, parkingu 

Techniczna Niszczejący budynek dawnej szkoły, 
niewykorzystane pomieszczenia w domu 
ludowym po działalności handlowej 

Dostosowanie budynku do 
utworzenia Domu Spokojnej 
Starości. Utworzenie izby 
regionalnej/ izby pamięci. 
Utworzenie mieszkań 
chronionych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji jednostek miejskich, mieszkańców, wyników badania ankietowego, 
wniosków z warsztatów 
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Na podstawie przeanalizowanego materiału wysnuć można następujące wnioski w zakresie 

specyfiki każdego z podobszarów rewitalizacji: 

 Podobszar Miasto Brzesko – część Osiedla Kościuszki - Ogrodowa i część Osiedla 

Kopaliny – Jagiełły: to obszar na którym nawarstwiają się problemy demograficzne 

połączone z modernizacją przestrzenną. Społeczeństwo wykazuje słabą integrację 

wewnętrzną oraz nie posiada warunków do wypoczynku i rekreacji. Podobszar odznacza 

się odznacza wysokim odsetkiem osób pobierających świadczenia socjalne z powodu 

ubóstwa i bezrobocia, a także niską aktywnością społeczną i zaangażowaniem 

mieszkańców w życie publiczne. Pomimo największej koncentracji podmiotów 

gospodarczych (w ujęciu ilościowym) charakteryzują się one niewielkim zróżnicowaniem 

branżowym. Problem gospodarczy może stanowić niska skłonność do postaw aktywności 

przedsiębiorczej, szczególnie wśród osób młodych. Przypuszcza się, że może to wynikać 

ze zbyt niskich kwalifikacji zawodowych oraz emigracji zarobkowej. Mieszkańcy 

podobszaru wskazują także na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Przyczyną 

może być wysoki poziom niskiej emisji oraz duży udział zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

 

 Podobszar Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto: to obszar występowania 

problemów społecznych wynikających z problemów dotykających ośrodki miejskie, które 

kiedyś pełniły rolę centrum miasta. W związku z tym na obszarze występuje wyludnianie 

się społeczeństwa, pogłębiające się starzenie się obecnych mieszkańców oraz 

niedostateczne wykorzystanie miejsc publicznych. Zmiana funkcji miejsc publicznych i 

budynków po jednostkach publicznych może wpłynąć na poprawę wizerunku obszaru jak 

i jego ożywienie. Przyczyni się to również, do zapewnienia dostępności do usług 

zlokalizowanych w centrum miasta. Wzmocnienie wykorzystania potencjałów przyczyni 

się do poprawy warunków życia mieszkańców podobszaru, a dodatkowo również całej 

gminy.  

 

 Podobszar Sołectwo Jadowniki - wzgórze Bocheniec: to obszar z niewykorzystanym 

potencjałem turystycznym. Rozproszenie gospodarstw domowych oraz niewykorzystanie 

terenów zielonych wpływa na izolację mieszkańców oraz postępujące niszczenie obszaru, 

który może być wykorzystany z korzyścią dla mieszkańców oraz przyjezdnych osób. Niski 

stopień rozwiniętej działalności trzeciego sektora oraz instytucji publicznych wzmaga 

efekt zamknięcia i izolacji społeczności. Problem gospodarczy może stanowić niska 

skłonność do postaw przedsiębiorczych, szczególnie wśród osób młodych. Przypuszcza 

się, że może to wynikać ze zbyt niskich kwalifikacji zawodowych oraz emigracji 

zarobkowej. Istotne wydaje się kształtowanie przestrzeni publicznych w obszarze sołectw 

przy równoczesnym udziale mieszkańców, co pozwoli na budowanie odpowiedzialności. 

Z racji zamieszkiwania podobszaru w dużym stopniu przez osoby starsze należy  

przestrzeń kształtować z uwzględnieniem ich potrzeb. 
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 Podobszar Sołectwo Wokowice - obszary przy byłej Szkole Podstawowej: to obszar na 

którym nawarstwiają się problemy demograficzne i społeczne, odpływ młodych 

mieszkańców do większych ośrodków miejskich, brak oferty spędzania czasu wolnego dla 

obecnych mieszkańców. W podobszarze należy wskazać na występujące nagromadzenie 

negatywnych zjawisk ze sfery społecznej. Obszar odznacza wysokim odsetkiem osób 

pobierających świadczenia socjalne z powodu ubóstwa i bezrobocia. Podobszar odznacza 

się niską aktywnością społeczną i zaangażowaniem mieszkańców w życie publiczne 

(problemy społeczne wskazywane w ankiecie). Również mieszkańcy sygnalizowali 

problem braku integracji oraz słabej identyfikacji z otoczeniem. Wskazywano na małą 

ilość ogólnodostępnych miejsc spotkań oraz działań aktywizujących osoby starsze 

zamieszkujące podobszar. Jednym z działań może być wykorzystanie budynku dawnej 

szkoły podstawowej i obszaru, który mógłby zostać udostępniony na cele społeczne lub 

kulturalne lub wykorzystany do rozwoju przedsiębiorczości w sołectwie w której (jak 

pokazały analizy) występuje najniższy wskaźnik nowo zainteresowanych działalności 

gospodarczych. 

 

III. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

Dokument „Strategii Rozwoju Małopolski na lata 2011-2020” został uchwalony dnia 26 

września 2011 roku uchwałą Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego.  

Głównym celem jest efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju 

gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze 

regionalnym, krajowym i europejskim.  

1) Obszar 1. Gospodarka wiedzy i aktywności. 

 1.4 Rozwój kształcenia zawodowego i wspieranie zatrudnienia (poprawa jakości i 

efektywności usług w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz 

wspierania zatrudnienia).  

 1.5 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości (wzmacnianie potencjału oraz 

rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu).  

2) Obszar 2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego.  

 2.1 Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej (kompleksowa rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych oraz powstrzymanie degradacji wartościowych 

krajobrazów kulturowych oraz dewastacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia). 

 2.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu 

wolnego (turystyka aktywna, rekreacyjna oraz turystyka na terenach wiejskich).  
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 2.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów 

czasu wolnego (aktywna i skuteczna promocja oraz wsparcie regionalnej oferty 

przemysłów czasu wolnego, w szczególności markowych produktów 

turystycznych i wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych i twórczych).  

3) Obszar 5. Rozwój miast i terenów wiejskich.  

 5.1 Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych (poprawa standardu 

świadczenia oraz dostępności podstawowych usług publicznych w zakresie 

lokalnej infrastruktury społecznej, o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, 

rekreacyjnym i sportowym, zdrowotnym, w szczególności na obszarach o 

najniższej dostępności do usług publicznych).  

 5.2 Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 

(aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich).  

 5.3 Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym (rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych, rozumiana jako podniesienie atrakcyjności 

przestrzeni publicznych oraz ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego na 

obszarach wiejskich poprzez zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego). 

4) Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne.  

 6.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla 

rozwoju Małopolski (Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami, Ochrona zasobów 

wodnych, Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego). 

 6.3 Poprawa bezpieczeństwa społecznego integrująca polityka społeczna 

(Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w 

rodzinie).  

5) Obszar 7. Zarządzanie rozwojem województwa.  

 7.1 Sprawny system zarządzania strategicznego Województwem (na poziomie 

lokalnym motywowanie samorządów lokalnych w kierunku zachowania spójności 

strategii, programów i planów lokalnych ze strategicznymi dokumentami na 

poziomie regionalnym).  

 7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału 

społecznego (kształtowanie i wzmacnianie tożsamości regionalnej, w tym 

wartości rodzinnych, partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi i 

regionalnymi).  

 7.4 Budowa i promocja marki Małopolska na arenie krajowej oraz 

międzynarodowej (sprawny i skuteczny marketing regionalny w wymiarze 

krajowym i zagranicznym oparty na jednolicie zidentyfikowanej marce 

Małopolska). 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na łata 2014-2020 

Program, który jednym z głównych zakładanych źródeł finansowania GPR, stanowi realizację 

Strategii „Europa 2020” oraz Umowy Partnerstwa. Regionalny Program Operacyjny 
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Województwa Małopolskiego składa się z trzynastu osi priorytetowych, gdzie każda posiada 

swój cel główny: 

1) Gospodarka Wiedzy 

Cel: „wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głownie 

zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową”; 

2) Cyfrowa Małopolska 

Cel: „zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych”; 

3) Przedsiębiorcza Małopolska 

Cel: „budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MSP”; 

4) Regionalna Polityka Energetyczna 

Cel: „stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego 

aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, 

zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę 

jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska”; 

5) Ochrona środowiska 

Cel: „wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad 

równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów 

naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego 

zasoby”; 

6) Dziedzictwo regionalne 

Cel: „podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby 

dziedzictwa regionalnego”; 

7) Infrastruktura transportowa 

Cel: „tworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego 

potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego 

społeczeństwa, poprzez rozwój infrastruktury transportowej sprzyjającej 

konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu, przyczyniającej się do 

ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko”; 

8) Rynek Pracy 

Cel: „szeroko rozumiane wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”; 

9) Region Spójny Społecznie 

Cel: „wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym”; 

10) Wiedza i kompetencje 

Cel: „rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej 

pozycji regionu”; 

11) Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Cel: „ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich” ; 

12) Infrastruktura społeczna 

Cel: „zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony 

zdrowia i edukacji”; 
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13) Pomoc techniczna (EFS) 

Cel: „zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. 

W opisywanym dokumencie procesowi rewitalizacji została poświęcona cała oś 11. Zakłada 

ona, że istnieją tereny w jakiś sposób zniszczone, zaniedbane, w których często można 

zaobserwować zjawisko wykluczenia społecznego. Dlatego przewiduje się przeprowadzanie 

kompleksowej odnowy społecznej, fizycznej, gospodarczej, przestrzennej w oparciu właśnie 

o lokalne programy rewitalizacji. Wsparcie ma zostać udzielone z dwóch funduszy: 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Środki z obu funduszy zapewnią wsparcie m.in. projektów miękkich, związanych ze 

społeczeństwem, ale też na działania związane z gospodarką i przestrzenią. Program 

rewitalizacji pozwoli na odnowę i zagospodarowanie zdegradowanych terenów miejskich i 

wiejskich poprzez odtworzenie lub nadanie im nowych funkcji. W tym zakresie ważne jest 

wsparcie zarówno z zakresu odnowy społeczności oraz substancji miejskiej i wiejskiej gminy. 

Zapisy RPO WM są szczególnie istotne dla programowania GPR w kontekście starania się 

przez Gminę o uzyskanie dofinansowania w postaci środków unijnych na działania, 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, dlatego też między dokumentami występują liczne 

powiązania, że względu na charakter i wpływ RPO WM. 

 

OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI POWIATU BRZESKIEGO 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014-2020 

W strategii sformułowano wizję obszaru: „Powiat Brzeski w 2020 roku to przestrzeń 

harmonijnego i zrównoważonego rozwoju, z wysokim potencjałem kapitału ludzkiego i 

konkurencyjną gospodarką”. 

Określono pola strategiczne i operacyjne, które wpisują się zapisy Programu: 

1) Pole strategiczne 1 – Przestrzeń, infrastruktura i środowisko (celem głównym jest ciągłe 

podnoszenie jakości bazy infrastrukturalnej oraz wdrażanie nowych technologii w 

infrastrukturze dla zwiększenia spójności terytorialnej oraz konkurencyjności regionu, 

bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjału endogenicznego powiatu).  

 pole operacyjne 1.1 – Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja 

energii odnawialnej 

 pole operacyjne 1.5 – Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.  

 pole operacyjne 1.6 – Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.  

2) Pole strategiczne 2 – Kapitał Ludzki (celem głównym jest zapewnienie warunków do 

harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców).  

 pole operacyjne 2.2 – Uelastycznienie zasobów rynku pracy.  

 pole operacyjne 2.4 – Rozwój kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego.  
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3) Pole strategiczne 3 – Przedsiębiorczość i kooperacja (celem głównym jest budowanie 

silnych struktur współpracy między podmiotami należącymi do wszystkich sektorów oraz 

wzrost kompetencji instytucji samorządu powiatowego). 

 pole operacyjne 3.1 – Kreatywna przedsiębiorczość i współpraca 

międzysektorowa. 

 

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025 

Gminny Program Rewitalizacji wpisuje się na następujące cele średniookresowe 

Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025: 

1) Ochrona zasobów naturalnych 

Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej  

Działanie 1: Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 

użytkowania 

Działanie 2: Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni 

2) Oddziaływanie hałasu 

Cel: Ochrona przed hałasem 

Działanie 1: Usprawnianie organizacji ruchu drogowego 

Działanie 2: Budowa ścieżek rowerowych 

Działanie 3: Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brzeskim na lata 2016-2024 

W powiatowej strategii sformułowano cel główny mówiący o „podejmowaniu działań na 

rzecz rozwiązywania problemów społecznych osób i rodzin z wykorzystaniem ich kapitału 

ludzkiego, aktywności społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz integracja 

społeczna mieszkańców Powiatu Brzeskiego”.  

Zapisy programu odnoszą się do następujących celów szczegółowych i działań strategii: 

 Cel nr 2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin w tym 
niepełnosprawnych oraz starszych  

o Działanie: Promowanie powstawania ośrodków wsparcia dziennego dla osób 
starszych i niepełnosprawnych  

 Cel nr 4 - Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych  
o Działanie: Zaktywizowanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy warunków 

społecznych w powiecie  
o Działanie: Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu  

 

OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY BRZESKO 

 

Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2015-2022 

Strategia jest dokumentem o charakterze planistycznym, istotnym elementem w realizacji 

polityki rozwoju, określa w swoich zapisach obszary, cele, kierunki rozwoju oraz zadania, 
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które są przeznaczone do wykonania w perspektywie długofalowej - do 2022 roku. Strategia 

stanowi swoisty instrument mający na celu wspieranie pozytywnych przemian w przestrzeni 

społeczno-gospodarczej, ale także dążenie do ograniczania zidentyfikowanych barier w 

rozwoju gminy. 

 

Dokument określa wizję gminy do 2022 r.:  „Brzesko – małopolska gmina. Bogata w tradycje 

zintegrowanej i aktywnej społeczności lokalnej, otwarta i przyjazna dla swych mieszkańców, 

inwestorów i gości, oferująca wysokiej jakości usługi publiczne, dbająca o czyste środowisko 

naturalne i rozwój obszarów wiejskich. Buduje swoją przyszłość na atrakcyjnym położeniu – 

skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, korzysta z bliskości  i marki Krakowa i 

Tarnowa, a dzięki swej aktywności tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorstw 

zapewniających stałe miejsca pracy.” 

 

Realizacja tej wizji ma zostać osiągnięta poprzez realizację czterech głównych działań: 

PRIORYTETY ROZWOJOWE (STRATEGICZNE): 

 Usługi publiczne (edukacja, czas wolny itp., jakość administracji ) 

 Infrastruktura i przestrzeń publiczna (warunki życia, transport zbiorowy, drogi, 

środowisko naturalne, przyjazna, atrakcyjna, dostępna przestrzeń publiczna) 

 Gospodarka (zatrudnienie, przedsiębiorczość, inwestorzy) 

 Społeczność lokalna (kapitał społeczny, intelektualny). 

 

Gminny Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące pola strategiczne i operacyjne: 

1) Cel strategiczny I: Wysoka jakość życia mieszkańców 

Cel operacyjny I.1: Rozwój jakości i dostępności usług publicznych 

Działanie: Poszerzenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej dla mieszkańców Gminy 

Cel operacyjny I.2: Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego 

Działanie: Promowanie aktywnego stylu życia i spędzania czasu wolnego 

Działanie: Budowa systemu szlaków rowerowych i biegowych oraz włączanie ich w 

system istniejących w Małopolsce 

Działanie: Poszerzanie oferty instytucji kultury, edukacji i sportu 

2) Cel strategiczny II: Brzesko – przyjazna gmina o zrównoważonym rozwoju 

Cel operacyjny II.1: Rozwój infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej 

Działanie: Modernizacja stanu i sieci dróg i parkingów w Gminie 

Działanie: Remont i budowa chodników w Gminie Brzesko 

Działanie: Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

Działanie: Dostosowanie infrastruktury gminy do potrzeb osób z niepełno sprawnościami 

Cel operacyjny II.2: Podnoszenie jakości środowiska naturalnego 

Działanie: Tworzenie obszarów zielonych, miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców 

3) Cel strategiczny III: Gmina przyjazna inwestorom 

Cel operacyjny III.1: Wzrost liczby miejsc pracy na terenie gminy Brzesko 
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Działanie: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej 

4) Cel strategiczny IV: Wysoka jakość kapitału społecznego mieszkańców Brzeska 

Cel operacyjny IV.1: Stwarzanie warunków dla rozwoju mieszkańców 

Działanie: Tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu dla różnych grup mieszkańców 

Cel operacyjny IV.2: Rozwój partnerstwa publiczno–społecznego na terenie Gminy 

Działanie: Współpraca gminy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko na lata 2015-

2020 

Głównym celem wskazanym w Strategii jest „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 

Brzesko przez ograniczanie głównych problemów społecznych gminy oraz łagodzenie ich 

skutków” 

Zapisy programu odnoszą się do następujących celów szczegółowych strategii: 

1) Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie bezrobocia i jego skutków na terenie Gminy Brzesko 

2) Cel szczegółowy 2: Zapobieganie ubóstwa rodzin/osób z terenu Gminy Brzesko 

3) Cel szczegółowy 4: Poprawa warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych na 

terenie Gminy Brzesko oraz ich aktywizacja 

4) Cel szczegółowy 6: Poprawa warunków funkcjonowania osób starszych na terenie Gminy 

Brzesko oraz ich aktywizacja 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Brzesko stanowi 

rozwinięcie i dopełnienie celów społecznych zawartych w ramach realizacji GPR, ale przede 

wszystkim ma na uwadze przeprowadzenie szeregu działań i interwencji społecznych, dający 

efekt końcowy w postaci wydostania obszaru miasta i gminy z sytuacji kryzysowej oraz 

minimalizację zagrożeń społecznych. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko 

(SUiKZP) przyjęto Uchwałą Nr XL/286/98 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15.czerwca 1998 r.  

Celem nadrzędnym SUiKZP jest osiągnięcie wysokiego standardu życia mieszkańców gminy 

odpowiadającego ich aspiracjom przy wykorzystaniu tych wszystkich walorów, jakimi 

dysponuje jej obszar. Cel ten jest tożsamy z celami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Brzesko (GPR).  

Cele szczegółowe SUiKZP w sferze społecznej, w tym socjalne, w które wpisuje się GPR są 

następujące: 

• zaspokojenie obecnego i przyszłego popytu na pracę na terenie gminy, a więc 

zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego ludności, 

• wspomaganie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego w świetle 

rosnącego zagrożenia życia i zdrowia każdej społeczności, 
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• zapewnienie opieki społecznej nad ludźmi starymi, ubogimi oraz nieprzystosowanymi, 

• podnoszenie standardów zaspokojenia potrzeb przez urządzenia infrastruktury 

społecznej i wyrównywanie ewentualnych dysproporcji w tym zakresie. 

SUiKZP określa też czynniki wspomagające oraz utrudniające rozwój Gminy Brzesko. Do 

głównych w kontekście GPR uwarunkowań sprzyjających rozwojowi zalicza się: 

 atrakcyjne położenie gminy przy głównych szlakach komunikacyjnych w osi wschód - 
zachód 

 duże rynki zbytu Krakowa i Tarnowa 

 zróżnicowana rzeźba terenu i ciekawa szata roślinna w niewielkich partiach obszaru 
południowej części gminy, o relatywnie niskim stopniu atrakcyjności w skali regionu, 
tworzyć może pewne możliwości dla rozwoju turystyki, wypoczynku pobytowego 
głównie tzw. Agroturystyki, a także dla turystyki wędrówkowej mając na względzie 
włączenie tych terenów w ciąg szlaków turystycznych przebiegających na obrzeżu. 

 

Do głównych w kontekście GPR uwarunkowań ograniczających rozwój zalicza się: 

 wysoką konkurencję na rynku zbytu zarówno lokalnym, regionalnym jak i krajowym 
dla oferowanej przez gminę produkcji rolniczej i nierolniczej małych zakładów 
wytwórczych oraz usług w sferze budownictwa, transportu i handlu. 
 

W SUiKZP wyznaczono trzy obszary rozmieszczenia funkcji przestrzenno – gospodarczych 

Gminy Brzesko. Są to: 

 Obszar centralny – obejmujący m. Brzesko oraz części wsi Jadowniki i Jasień – 
dominacja funkcji pozarolniczych, w tym: przemysłu, publicznych i komercyjnych 
usług, budownictwa i transportu, o uzupełniającej roli funkcji rolniczej; przewidywane 
zmiany obecnych funkcji: strefa wysokiej koncentracji funkcji pozarolniczych o 
zrównoważonej strukturze i budownictwa mieszkaniowego, 

 Obszar północny – obejmujący zespół pięciu wsi: Bucze, Mokrzyska, Sterkowiec, 
Szczepanów i Wokowice – o silnie rozwiniętej funkcji rolnictwa oraz mieszkalnictwa z 
niewielkim uzupełnieniem funkcji usługowych; możliwość rozwoju innych 
pozarolniczych funkcji, 

 Obszar południowy – obejmujący wsie Okocim i Porębę Spytkowską oraz części wsi 
Jadowniki i Jasień, w których główną funkcją jest rolnictwo z pewnym uzupełnieniem 
funkcji mieszkaniowej i funkcji usług, głównie socjalnych; możliwe zmiany obecnych 
funkcji w kierunku produkcji ekologicznej, uzupełnione w niewielkim zakresie 
turystyką, obsługą i drobną wytwórczością. 

 

Wybrane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko wskazane w SUiKZP 

zgodne z GPR Gminy Brzesko: 

 W zakresie ochrony środowiska naturalnego – strefa obszarów chronionych: 
o utworzenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bocheniec” 
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 W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 
o potrzeba utworzenia właściwej strefy ochrony konserwatorskiej, obejmującej 

wzgórze Bocheniec w Jadownikach, dla której należy określić sposób 
użytkowania i zagospodarowania terenów w taki sposób, aby zabezpieczyć 
zarówno ochronę dóbr kultury materialnej, jak i możliwość racjonalnego 
wykorzystania obszaru 

 W zakresie wyzwań demograficznych: 
o intensywne tworzenie nowych miejsc pracy,  
o dostosowywanie programów rozwoju infrastruktury społecznej oraz 

mieszkalnictwa do przyszłościowych cech struktur demograficznych 

 W zakresie komunikacji: 
o sukcesywna poprawa standardów istniejących dróg lokalnych w obszarze 

gminy 
o rozwój parkingów związanych z potrzebami lokalnymi miasta oraz potrzebami 

ruchu drogowego zewnętrznego 

 W zakresie rekreacji: 
o zwiększenie lesistości gminy i przebudowa składu gatunkowego 

drzewostanów, 
o troska o właściwe kształtowanie krajobrazu, 
o wykorzystanie istniejącej bazy mieszkaniowej i rozwój agroturystyki, 
o rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, 
o promocja istniejących wartości kultury materialnej 

 W zakresie infrastruktury społecznej podstawowej: 
o rozwój programów i obiektów infrastruktury społecznej stopnia 

podstawowego. 
 

Analiza powyższa wskazuje na zgodność zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji z celami i 

kierunkami działań gospodarki przestrzennej zapisanej w SUiKZP Gminy Brzesko. 
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IV. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 
 

W wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem 

GPR, przyjęto podstawowe założenie, polegające na tym, że efekty GPR mają służyć 

mieszkańcom Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tych zamieszkujących obszary 

wyznaczone do rewitalizacji.  Pojęcie „służyć mieszkańcom” ma tu dwie konotacje. Pierwsza 

konotacja rozumiana jest jako bezpośrednia korzyść dla mieszkańców Gminy; druga 

natomiast odnosi się do pośrednich korzyści dla mieszkańców. W pierwszym przypadku 

korzyści te mają dotyczyć konkretnych mieszkańców danego terenu, w drugim – korzystać 

oni będą z efektów rewitalizacji poprzez np. rozwój funkcji turystycznych, gospodarczych, 

społecznych itp., czyli ze względu na wzrost  dochodów lokalnych przedsiębiorców, 

poszerzanie oferty lokalnych organizacji społecznych i innych podmiotów działających w 

sferach: społecznej, gospodarczej, turystyce, kulturze itp. Takie podejście do kształtowania 

GPR warunkuje przyjęte w toku prac brzmienie wizji i celów oraz kształt całego GPR. 

 

Wizja jest stanem docelowym, azymutem ukierunkowania zmiany stanu obecnego, 

wyobrażeniem zespołu efektów podejmowanych działań w długim okresie czasu, wektorem 

podejmowanych działań. Wizja jest zatem stanem wyobrażeniowym tego, co chcemy 

osiągnąć, niekoniecznie wskazującym na faktyczny obraz przyszłości, lecz na możliwy do 

osiągnięcia ze względu na dysponowane środki, narzędzia, potencjały, zasoby. 

Wizja w ramach GPR została opracowana na poziomie całego Programu, jak również dla 

poszczególnych podobszarów. Podejście takie warunkowane jest pewnym zróżnicowaniem 

co do charakteru problemów i funkcji poszczególnych podobszarów objętych rewitalizacją. 

 

Wizja wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego: 

Obszar rewitalizacji przyjazny mieszkańcom, turystom i inwestorom, zapewniający ład 

społeczny, przestrzenny i warunki spędzania czasu wolnego wszystkim mieszkańcom, dający 

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i miejsc pracy w oparciu o rozwój turystyki 

(kwalifikowanej, weekendowej itp.) 

 

Wizja dla podobszaru: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – 

Jagiełły: 

Uporządkowany teren Osiedli, zapewniający miejsce rekreacji, wypoczynku i integracji 

mieszkańców, podnoszący jakość, estetykę, bezpieczeństwo publiczne i atrakcyjność 

zamieszkania 

 

Wizja dla podobszaru: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto: 

Uporządkowany i tętniący życiem obszar Placu Kazimierza, łączący funkcje integracyjne, 

wypoczynkowe i komunikacyjne wkomponowany w starą i historyczną zabudowę Brzeska, 

odwołującą się do tradycji miejskich, urbanistycznych i społecznych tej części Starego Miasta 
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Wizja dla podobszaru: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec: 

Atrakcyjny turystycznie teren z całoroczną ofertą spędzania czasu wolnego, wykorzystującą 

naturalne uwarunkowania krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne, o zrównoważonym 

rozwoju społeczno-gospodarczym, zapewniającym mieszkańcom komfort życia i pracy 

 

Wizja dla podobszaru: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole Podstawowej: 

Atrakcyjne dla mieszkańców miejsce – centrum miejscowości: bezpieczne, przyjazne, 

integrujące mieszkańców Wokowic i całej Gminy Brzesko, wykorzystujące na potrzeby 

mieszkańców Wokowic i całej Gminy dostępną infrastrukturę starej Szkoły Podstawowej  

jako miejsca aktywności i integracji społecznej 

 

CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE REWITALIZACJI DLA GMINY BRZESKO 

 

Zgodnie z przyjętym założeniem terytorializacji GPR, zarówno wizja, jak i cele Programu 

zostały przygotowane na dwóch poziomach: całego Programu i wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji. 

Cel na poziomie GPR 

Poprawa atrakcyjności estetycznej, użytkowej, przestrzennej, krajobrazowej i 

infrastrukturalnej na terenie Gminy Brzesko. 

Cele dla podobszaru: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – 

Jagiełły. 

1. Organizacja Parku osiedlowego dla mieszkańców na terenie łączącym oba osiedla 

mieszkaniowe 

2. Wzrost ładu przestrzennego na terenie obu osiedli 

Cele dla podobszaru: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto. 

1. Stworzenie warunków dla wielufunkcyjnego wykorzystania Placu Kazimierza Wielkiego 

2. Wzrost ładu przestrzennego na terenie osiedla Starego Miasta w kwartale ulic:  Tadeusza 

Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – Fryderyka Chopina i integracja funkcjonalna 

z pozostałą wcześniej zrewitalizowaną częścią Starego Miasta oraz z podobszarem Osiedli 

Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły. 

3. Rozwój funkcji społecznych na terenie tej części Starego Miasta w kwartale ulic: Tadeusza 

Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – Fryderyka Chopina. 

Cel dla podobszaru: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

Rozwój funkcji turystycznych i aktywnego wypoczynku na terenie Wzgórza Bocheniec 
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Cele dla podobszaru: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole Podstawowej. 

1. Modernizacja budynku starej Szkoły Podstawowej na cele społeczne 

2. Wzrost ładu przestrzennego terenu centrum miejscowości 

3. Koncentracja i integracja funkcji społecznych i kulturalnych w przestrzeni centrum 

miejscowości. 

Spodziewane efekty tak ustalonych celów: 

 Integracja funkcjonalno – przestrzenna Starego Miasta (w obszarach wcześniej 

zrewitalizowanych i objętych obecnie GPR) z nieodległymi zdewaloryzowanymi 

przestrzennie i funkcjonalnie najliczniej zamieszkanymi osiedlami mieszkaniowymi 

Brzeska (starej zabudowy pochodzącej z lat 70. – 80.) 

 Udostępnienie przestrzeni publicznej mieszkańcom osiedli 

 Integracja międzypokoleniowa mieszkańców obu osiedli 

 Wzrost atrakcyjności mieszkania i wartości mieszkań na terenie obu osiedli 

 Zahamowanie procesów gentryfikacji (starzenia się, wyludniania itp.) na terenie obu 

osiedli oraz negatywnych zjawisk społecznych (m.in. samotność  i alienacja osób 

starszych, atomizacja społeczna mieszkańców, patologizacja społeczna itp.) 

 Ożywienie centrum Starego Miasta 

 Lokalizacja zintegrowanych działań społecznych, w tym szczególnie na rzecz seniorów 

i osób z różnymi problemami, na terenie Gminy (w centrum Miasta oraz w 

Wokowicach) 

 Ożywienie historycznych funkcji Starego Miasta w Brzesku 

 Wzrost liczby turystów odwiedzających Brzesko – turystyka kwalifikowana, 

weekendowa, rodzinna itp. 

 Wzrost miejsc pracy w obsłudze ruchu turystycznego na trenie Gminy. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH GPR 

W tej części dokumentu określone zostały zespoły działań konieczne  sugerowane do 

podjęcia w ramach wyznaczonej wizji i ustalonych celów, służące eliminacji lub ograniczeniu 

zidentyfikowanych na etapie diagnozy negatywnych zjawisk. Wskazane kierunki działań 

przyporządkowane są określonym celom szczegółowym dla zdelimitowanych podobszarów 

rewitalizacji i wyznaczają  możliwe oraz konieczne do podjęcia działania szczegółowe 

(opisane w kolejnej części Programu). 

 

Kierunki działań zostały poniżej przypisane do każdego podobszaru rewitalizacji w kontekście 

przyjętego dla tego podobszaru celu szczegółowego.  
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Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – 

Jagiełły. 

Cel 1. Organizacja Parku osiedlowego dla mieszkańców na terenie łączącym oba osiedla 

mieszkaniowe 

Kierunki działania: 

1.1. Uporządkowanie terenu pod Park osiedlowy 

1.2. Organizacja różnych typów przestrzeni Parku osiedlowego: rekreacyjnej, 

wypoczynkowej, integracyjnej, animacyjnej itp. 

1.3. Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze integracyjnym, społecznym, rekreacyjnym 

itp. dla mieszkańców. 

 

Cel 2. Wzrost ładu przestrzennego na terenie obu osiedli 

Kierunki działania: 

2.1. Regulacja ruchu na uliczkach wewnątrz osiedlowych z preferencją ruchu pieszego i 

rowerowego 

2.2. Uregulowanie kwestii miejsc parkingowych na terenie obu osiedli z wyraźną preferencją 

dla ruchu pieszego i rowerowego wraz z poszerzaniem chodników w miejscach nasilenia 

ruchu pieszego i rowerowego 

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w obszarze terenów otwartych 

obu osiedli (ciągi piesze, park, ulice, parkingi, przestrzeń międzyblokowa) 

2.4. Uporządkowanie kwestii blaszanych garaży dziko rozmieszczanych oraz ogródków 

działkowych na terenie obu osiedli. 

 

Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto. 

Cel 3. Stworzenie warunków dla wielofunkcyjnego wykorzystania Placu Kazimierza 

Wielkiego. 

Kierunki działania: 

3.1. Modernizacja nawierzchni Placu Kazimierza Wielkiego i poprawa jego estetyki 

(przygotowanie nawierzchni do pełnienia funkcji parkingowych i społeczno-kulturalnych, np. 

imprezy, koncerty, targi, uporządkowanie kwestii reklam świetlnych, wielkoformatowych 

itp., przebudowa sceny z zapleczem ) 

3.2. Organizacja miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wraz z aranżacją sceny (mała 

architektura – ławki, kosze, chodniki, ścieżki rowerowe, przestrzenie dla rolkarzy, 

deskorolkarzy itp., nasadzenia) 

3.3. Organizacja czasowych miejsc parkingowych (opracowanie harmonogramu imprez i 

wyłączanie wtedy Placu jako miejsc parkingowych, wyznaczenie dodatkowych miejsc 

parkingowych w obrębie Placu) 

3.4. Bezpieczeństwo publiczne i drogowe wraz z preferencjami dla ruchu pieszo-rowerowego 

(ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, poszerzenie chodników, monitoring wizyjny, 

oświetlenie retro) 
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3.5. Ożywienie społeczno-kulturalne na terenie Placu (imprezy kulturalne lokalne i 

ponadlokalne, koncerty, targi okolicznościowe) 

 

Cel 4. Wzrost ładu przestrzennego na terenie osiedla Starego Miasta w kwartale ulic:  

Tadeusza Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – Fryderyka Chopina i integracja 

funkcjonalna z pozostałą wcześniej zrewitalizowaną częścią Starego Miasta oraz z 

podobszarem Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły. 

Kierunki działania: 

4.1. Poprawa estetyki elewacji budynków (w tym oznakowanie informacyjne ważnych dla 

historii Brzeska obiektów, uporządkowanie kwestii reklam świetlnych, wielkoformatowych 

itp.) 

4.2. Bezpieczeństwo publiczne i drogowe wraz z preferencjami dla ruchu pieszo-rowerowego 

(przejścia dla pieszych, poszerzenie chodników, monitoring wizyjny, oświetlenie stylowe) 

wiążące przestrzennie, wizerunkowo i funkcjonalnie podobszar z pozostałą częścią Starego 

Miasta i z podobszarem rewitalizacji część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – 

Jagiełły. 

 

Cel 5. Rozwój funkcji społecznych na terenie tej części Starego Miasta w kwartale ulic: 

Tadeusza Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – Fryderyka Chopina. 

Kierunki działania: 

5.1. Organizacja miejsca aktywności i opieki dla osób starszych z terenu Gminy – dom 

dziennego pobytu, miejsce integracji osób starszych w budynku przy ulicy Puszkina 

5.2. Wzrost liczby miejsc spotkań i integracji społecznej mieszkańców (np. organizacja miejsc 

integracji lokalnych organizacji społecznych, wpieranie rozwoju małej gastronomii ze 

szczególnym uwzględnieniem tradycji historycznych Starego Miasta, organizacja imprez 

kulturalnych nawiązujących do historii tej części Brzeska)  

 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

Cel 6: Rozwój funkcji turystycznych i aktywnego wypoczynku na terenie Wzgórza Bocheniec. 

Kierunki działania: 

6.1. Budowa wieży widokowej 

6.2. Wyznaczenie ścieżek: turystycznych, wspinaczkowych, rowerowych (w  tym mini wyciąg 

narciarski itp.) 

6.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego na Wzgórzu Bocheniec (m.in. 

rekonstrukcja grodziska z czasów średniowiecza, rewaloryzacja kaplicy p.w. Św. Anny)  

6.4. Poprawa infrastruktury technicznej (m.in. modernizacja parkingu, poszerzenie drogi 

dojazdowej, poprawa oznakowania informacyjnego) 

6.5. Rozwój małej gastronomii na terenie Wzgórza. 

 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole Podstawowej. 

Cel 7. Modernizacja budynku starej Szkoły Podstawowej. 
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Kierunki działania: 

7.1. Remont starej i nowej (nieużywanej) części byłej Szkoły Podstawowej wraz z 

modernizacja po dawnym boisku szkolnym 

7.2. Poprawa warunków działającego przedszkola 

7.3. Integracja przestrzenno-architektoniczna budynku starej Szkoły Podstawowej z 

Sołtysówką i remizą 

 

Cel 8. Wzrost ładu przestrzennego terenu centrum miejscowości. 

Kierunki działania: 

8.1. Poprawa nawierzchni drogowej w centrum Wokowic  

8.2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców (w tym budowanie chodników, 

przejść dla pieszych, wyznaczenie miejsc parkingowych szczególnie w sąsiedztwie dawnej 

szkoły i sołtysówki) 

8.3. Poprawa estetyki budynków (w tym oznakowanie informacyjne ważnych dla Wokowic 

obiektów) 

 

Cel 9. Koncentracja i integracja funkcji społecznych i kulturalnych w przestrzeni centrum 

miejscowości. 

Kierunki działania:  

9.1. Organizacja centrum aktywności seniorów Gminy Brzesko 

9.2. Organizacja centrum społeczno – kulturalnego  mieszkańców Wokowic (m.in. izba 

pamięci, izba regionalna, miejsca spotkań dla inicjatyw społecznych, kulturalnych, 

sportowych, międzypokoleniowych i innych, siłownia na świeżym powietrzu, przejęcie 

prywatnej posiadłości – starej zabudowy wiejskiej - w centrum Wokowic, włączenie w obszar 

rewitalizacji przylegającego zespołu dworskiego wraz z parkiem). 

 
Tabela 7. Cele i kierunki działań GPR 

Cele główne  Kategoria celu Kierunki działań 

Podobszar rewitalizacji: 
Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 

Cel 1. Organizacja Parku osiedlowego dla 
mieszkańców na terenie łączącym oba 
osiedla mieszkaniowe 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
społeczny 

1.1. Uporządkowanie terenu pod Park 
osiedlowy 
1.2. Organizacja różnych typów przestrzeni 
Parku osiedlowego: rekreacyjnej, 
wypoczynkowej, integracyjnej, 
animacyjnej itp. 
1.3. Organizacja imprez i wydarzeń o 
charakterze integracyjnym, społecznym, 
rekreacyjnym itp. dla mieszkańców 

Cel 2. Wzrost ładu przestrzennego na 
terenie obu osiedli 
 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
środowiskowy 

2.1. Regulacja ruchu na uliczkach 
wewnątrz osiedlowych z preferencją ruchu 
pieszego i rowerowego 
2.2. Uregulowanie kwestii miejsc 
parkingowych na terenie obu osiedli z 
wyraźną preferencją dla ruchu pieszego i 
rowerowego wraz z poszerzaniem 
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chodników w miejscach nasilenia ruchu 
pieszego i rowerowego 
2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców w obszarze 
terenów otwartych obu osiedli (ciągi 
piesze, park, ulice, parkingi, przestrzeń 
międzyblokowa) 
2.4. Uporządkowanie kwestii blaszanych 
garaży dziko rozmieszczanych oraz 
ogródków działkowych na terenie obu 
osiedli. 

Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto 

Cel 3. Stworzenie warunków dla 
wielofunkcyjnego wykorzystania Placu 
Kazimierza Wielkiego 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
społeczny 

3.1. Modernizacja nawierzchni Placu 
Kazimierza Wielkiego i poprawa jego 
estetyki (przygotowanie nawierzchni do 
pełnienia funkcji parkingowych i 
społeczno-kulturalnych, np. imprezy, 
koncerty, targi, uporządkowanie kwestii 
reklam świetlnych, wielkoformatowych 
itp., przebudowa sceny z zapleczem ) 
3.2. Organizacja miejsc rekreacji i 
wypoczynku dla mieszkańców wraz z 
aranżacją sceny (mała architektura – ławki, 
kosze, chodniki, ścieżki rowerowe, 
przestrzenie dla rolkarzy, deskorolkarzy 
itp., nasadzenia) 
3.3. Organizacja czasowych miejsc 
parkingowych (opracowanie 
harmonogramu imprez i wyłączanie wtedy 
Placu jako miejsc parkingowych, 
wyznaczenie dodatkowych miejsc 
parkingowych w obrębie Placu) 
3.4. Bezpieczeństwo publiczne i drogowe 
wraz z preferencjami dla ruchu pieszo-
rowerowego (ścieżki rowerowe, przejścia 
dla pieszych, poszerzenie chodników, 
monitoring wizyjny, oświetlenie retro) 
3.5. Ożywienie społeczno-kulturalne na 
terenie Placu (imprezy kulturalne lokalne i 
ponadlokalne, koncerty, targi 
okolicznościowe) 

Cel 4. Wzrost ładu przestrzennego na 
terenie osiedla Starego Miasta w kwartale 
ulic:  Tadeusza Kościuszki – Henryka 
Sienkiewicza – Ogrodowa – Fryderyka 
Chopina i integracja funkcjonalna z 
pozostałą wcześniej zrewitalizowaną 
częścią Starego Miasta oraz z 
podobszarem Osiedli Kościuszki – 
Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
środowiskowy 

4.1. Poprawa estetyki elewacji budynków 
(w tym oznakowanie informacyjne 
ważnych dla historii Brzeska obiektów, 
uporządkowanie kwestii reklam 
świetlnych, wielkoformatowych itp.) 
4.2. Bezpieczeństwo publiczne i drogowe 
wraz z preferencjami dla ruchu pieszo-
rowerowego (przejścia dla pieszych, 
poszerzenie chodników, monitoring 
wizyjny, oświetlenie stylowe) wiążące 
przestrzennie, wizerunkowo i 
funkcjonalnie podobszar z pozostałą 
częścią Starego Miasta i z podobszarem 
rewitalizacji część Osiedli Kościuszki – 
Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 

Cel 5. Rozwój funkcji społecznych na Społeczny, 5.1. Organizacja miejsca aktywności i 
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terenie tej części Starego Miasta w 
kwartale ulic: Tadeusza Kościuszki – 
Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – 
Fryderyka Chopina 

gospodarczy opieki dla osób starszych z terenu Gminy – 
dom dziennego pobytu, miejsce integracji 
osób starszych w budynku przy ulicy 
Puszkina 
5.2. Wzrost liczby miejsc spotkań i 
integracji społecznej mieszkańców (np. 
organizacja miejsc integracji lokalnych 
organizacji społecznych, wpieranie 
rozwoju małej gastronomii ze szczególnym 
uwzględnieniem tradycji historycznych 
Starego Miasta, organizacja imprez 
kulturalnych nawiązujących do historii tej 
części Brzeska)  

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

Cel 6: Rozwój funkcji turystycznych i 
aktywnego wypoczynku na terenie 
Wzgórza Bocheniec 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
środowiskowy, 
gospodarczy 

6.1. Budowa wieży widokowej 
6.2. Wyznaczenie ścieżek: turystycznych, 
wspinaczkowych, rowerowych (w  tym 
mini wyciąg narciarski itp.) 
6.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
zlokalizowanego na Wzgórzu Bocheniec 
(m.in. rekonstrukcja grodziska z czasów 
średniowiecza, rewaloryzacja kaplicy p.w. 
Św. Anny)  
6.4. Poprawa infrastruktury technicznej 
(m.in. modernizacja parkingu, poszerzenie 
drogi dojazdowej, poprawa oznakowania 
informacyjnego) 
6.5. Rozwój małej gastronomii na terenie 
Wzgórza 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole Podstawowej 

Cel 7. Modernizacja budynku starej Szkoły 
Podstawowej 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
społeczny 

7.1. Remont starej i nowej (nieużywanej) 
części byłej Szkoły Podstawowej wraz z 
modernizacja po dawnym boisku szkolnym 
7.2. Poprawa warunków działającego 
przedszkola 
7.3. Integracja przestrzenno-
architektoniczna budynku starej Szkoły 
Podstawowej z Sołtysówką i remizą 

Cel 8. Wzrost ładu przestrzennego terenu 
centrum miejscowości 

Przestrzenno – 
funkcjonalny 

8.1. Poprawa nawierzchni drogowej w 
centrum Wokowic  
8.2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego 
mieszkańców (w tym budowanie 
chodników, przejść dla pieszych, 
wyznaczenie miejsc parkingowych 
szczególnie w sąsiedztwie dawnej szkoły i 
sołtysówki) 
8.3. Poprawa estetyki budynków (w tym 
oznakowanie informacyjne ważnych dla 
Wokowic obiektów) 

Cel 9. Koncentracja i integracja funkcji 
społecznych i kulturalnych w przestrzeni 
centrum miejscowości 

Społeczny 9.1. Organizacja centrum aktywności 
seniorów Gminy Brzesko 
9.2. Organizacja centrum społeczno – 
kulturalnego  mieszkańców Wokowic 
(m.in. izba pamięci, izba regionalna, 
miejsca spotkań dla inicjatyw społecznych, 
kulturalnych, sportowych, 
międzypokoleniowych i innych, siłownia na 
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świeżym powietrzu, przejęcie prywatnej 
posiadłości – starej zabudowy wiejskiej - w 
centrum Wokowic, włączenie w obszar 
rewitalizacji przylegającego zespołu 
dworskiego wraz z parkiem) 

 

 

Dla celów Programu określono także skwantyfikowane wskaźniki ich osiągnięcia, których 

zestawienie zawiera poniższa tabela. Przyjęte wskaźniki odnoszą się bezpośrednio do 

problemów podobszarów zidentyfikowanych w Diagnozie (Załącznik nr 1).  

Osiągnięciu zakładanych wskaźników przeszkodzić mogą m.in., traktowane jako zagrożenia:  

 zdolności instytucjonalne i finansowe potencjalnych partnerów społeczno-gospodarczych 

GPR, 

 działania podmiotów publicznych niezależnych od samorządu gminnego (np. Policja, 

publiczne służby zatrudnienia),  

 skala środków dostępnych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
 

 

Tabela 8. Cele główne GPR i ich skwantyfikowane wskaźniki 
 

Cele główne Kategoria celu Wskaźnik celu Podobszar 
Wskaźnik 

celu 
2014– 2015 

Zakładany 
wskaźnik 2022 

Cel 1. 
Organizacja 
Parku 
osiedlowego dla 
mieszkańców na 
terenie łączącym 
oba osiedla 
mieszkaniowe 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
społeczny 

Liczba uczestników 
wydarzeń 
integracyjnych 
zorganizowanych na 
obszarze rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 

0 Na podstawie 
projektów 
uzupełniających 

Liczba mieszkańców 
obszaru 

część Osiedli 
Kościuszki – 
Ogrodowa i 
Kopaliny – 
Jagiełły 

7162 Utrzymanie 
liczby 
mieszkańców 

Cel 2. Wzrost 
ładu 
przestrzennego 
na terenie obu 
osiedli 
 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
środowiskowy 

Powierzchnia 
terenów 
zielonych i 
publicznych 
poddanych odnowie 

część Osiedli 
Kościuszki – 
Ogrodowa i 
Kopaliny – 
Jagiełły 

0 Do 
późniejszego 
oszacowania 

Cel 3. Stworzenie 
warunków dla 
wielofunkcyjnego 
wykorzystania 
Placu Kazimierza 
Wielkiego 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
społeczny 

Liczba obiektów 
zmodernizowanych 
infrastruktury 
kulturalnej 

część osiedla 
Stare Miasto 

1 1 

Liczba osób 
korzystających z 
infrastruktury 
kulturalnej 

część osiedla 
Stare Miasto 

0 Na podstawie 
projektów 
uzupełniających 
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Cel 4. Wzrost 
ładu 
przestrzennego 
na terenie 
osiedla Starego 
Miasta w 
kwartale ulic:  
Tadeusza 
Kościuszki – 
Henryka 
Sienkiewicza – 
Ogrodowa – 
Fryderyka 
Chopina i 
integracja 
funkcjonalna z 
pozostałą 
wcześniej 
zrewitalizowaną 
częścią Starego 
Miasta oraz z 
podobszarem 
Osiedli Kościuszki 
– Ogrodowa i 
Kopaliny – 
Jagiełły 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
środowiskowy 

Powierzchnia 
przestrzeni publicznej 
poddanej 
odnowie 

część osiedla 
Stare Miasto 

0 3155 m2 

Liczba przestępstw 
i wykroczeń na 
podobszarze 
rewitalizacji  

część osiedla 
Stare Miasto 

76 Poniżej 
wskaźnika celu 

Cel 5. Rozwój 
funkcji 
społecznych na 
terenie tej części 
Starego Miasta w 
kwartale ulic: 
Tadeusza 
Kościuszki – 
Henryka 
Sienkiewicza – 
Ogrodowa – 
Fryderyka 
Chopina 

Społeczny, 
gospodarczy 

Liczba miejsca 
aktywności i opieki 
dla osób starszych z 
terenu Gminy 

część osiedla 
Stare Miasto 

1 2 

Liczba nowych 
działalności 
gospodarczej 

część osiedla 
Stare Miasto 

70 Powyżej 
wskaźnika celu 

Cel 6: Rozwój 
funkcji 
turystycznych i 
aktywnego 
wypoczynku na 
terenie Wzgórza 
Bocheniec 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
środowiskowy, 
gospodarczy 

Liczba 
wybudowanych 
obiektów 
infrastruktury 
kulturalnej 

Jadowniki – 
Wzgórze 
Bocheniec 

0 2 

Liczba użytkowników 
obiektu  

Jadowniki – 
Wzgórze 
Bocheniec 

0 5000 

Liczba przedsięwzięć 
kulturalno-
artystycznych na 
Bocheńcu 

Jadowniki – 
Wzgórze 
Bocheniec 

0 10 

Liczba nowych Jadowniki – 24 Powyżej 
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działalności 
gospodarczej 

Wzgórze 
Bocheniec 

wskaźnika celu 

Cel 7. 
Modernizacja 
budynku starej 
Szkoły 
Podstawowej 

Przestrzenno – 
funkcjonalny, 
społeczny 

Liczba 
zmodernizowanych 
obiektów z 
przeznaczeniem na 
cele społeczne 

Wokowice 0 1 

Cel 8. Wzrost 
ładu 
przestrzennego 
terenu centrum 
miejscowości 

Przestrzenno – 
funkcjonalny 

Liczba przestępstw 
i wykroczeń na 
podobszarze 
rewitalizacji 

Wokowice 14 Poniżej 
wskaźnika celu 

Cel 9. 
Koncentracja i 
integracja funkcji 
społecznych i 
kulturalnych w 
przestrzeni 
centrum 
miejscowości 

Społeczny Powierzchnia 
zmodernizowanych 
obiektów z z 
przeznaczeniem na 
cele społeczne 

Wokowice 0 Na podstawie 
projektów 
uzupełniających 

 

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 

Ta część GPR zawiera konkretyzację kierunków działań w ramach realizacji przyjętych celów 

szczegółowych dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Zawarty poniżej zestaw 

przedsięwzięć powstał w wyniku pogłębionych analiz dotychczasowych działań i problemów 

zidentyfikowanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji, prac studialno-projektowych 

prowadzonych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz propozycji zgłaszanych przez społeczność 

lokalną Gminy Brzesko zarówno przed przystąpieniem do sporządzenia GPR, jak i podczas 

prowadzenia partycypacyjnego procesu konstruowania zawartości dokumentu.  Źródłem 

niniejszego zestawienia były: 

 Analizy problemów na etapie sporządzania diagnozy i delimitacji obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

 Analizy dokumentów strategicznych, operacyjnych, projektowych prowadzonych 

przez Urząd Miejski w Brzesku i podległe mu jednostki 

 Analizy potencjałów obszarów rewitalizacji 

 Wnioski zgłaszane przez radnych Rady Miejskiej w Brzesku 

 Wnioski i postulaty zgłaszane przez mieszkańców Gminy Brzesko (w tym szczególnie 

przez sołtysów) 

 Wnioski zgłaszane przez mieszkańców na etapie konsultacji projektu uchwały 

delimitacyjnej 

 Wnioski zgłaszane przez mieszkańców podczas spacerów partycypacyjnych 

organizowanych na obszarach rewitalizacji 

 Warsztaty rewitalizacyjne dla mieszkańców Gminy Brzesko 
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 Nabór projektów rewitalizacyjnych. 

 

Pozyskane informacje o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych zostały podzielone na dwa typy: 

przedsięwzięcia podstawowe i przedsięwzięcia dopuszczalne (uzupełniające). Kryterium 

takiego podziału był stan zaawansowania planistycznego (koncepcyjnego) pozyskanych w/w 

metodami przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Uznano przy tym, że kluczowe dla sporządzenia 

obu list przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie zgłoszenie go w procedurze i na formularzu 

naboru projektów rewitalizacyjnych. Przygotowany na tę okoliczność formularz 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego był – poza pozyskaniem wiedzy o koniecznych działaniach 

– narzędziem weryfikacji adekwatności  realności proponowanego działania.  

 

Nabór projektów rewitalizacyjnych przeprowadzony został w okresie 14 – 23 grudnia 2016 r. 

i poprzedzony był szeroką akcją informacyjną wśród mieszkańców Gminy Brzesko, a w 

szczególności – wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji. Ważnym nośnikiem informacji i 

inspiracji do opracowania i zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych byli radni Rady Miejskiej 

w Brzesku, radni rad Osiedlowych oraz sołtysi miejscowości,  na terenie których zostały 

wyznaczone obszary rewitalizacji. Wnioski na ustandaryzowanych formularzach zbierane 

były przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Brzesku.  Wyboru projektów 

rewitalizacyjnych dokonał Zespół ds. Rewitalizacji powołany przez Burmistrza Brzeska. 

 

Na ogłoszony nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpłynęły 3 propozycje. Przy czym 

zauważyć trzeba, że zainteresowani realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

skoncentrowali swoje wysiłki na kilku konkretnych i kompleksowych propozycjach, grupując 

wokół nich szerokie grono interesariuszy. Jest to realny dowód na zakorzenioną potrzebę 

realizacji takich przedsięwzięć oraz na faktycznie partycypacyjny charakter dochodzenia do 

consensusu społecznego dotyczącego zgody na realizację przedsięwzięć służących dobru 

wspólnemu społeczności lokalnej obszaru rewitalizowanego w kontekście interesów całej 

społeczności lokalnej Gminy Brzesko. 

 

 

 

 

V. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH W PODZIALE NA 

PODOBSZARY REWITALIZACJI 
 

Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – 

Jagiełły. 

W ramach naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpłynął 1 pomysł na projekt. Uzyskał on 

143 wskazania z grona mieszkańców tego podobszaru rewitalizacji. 
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Tabela 9. Projekt podstawowy dla obszaru Podobszaru rewitalizacji: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – 
Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 

Nr projektu 1 

Cel GPR i kierunki działań: Cel 1. Organizacja Parku osiedlowego dla mieszkańców na terenie łączącym 
oba osiedla mieszkaniowe 
Kierunek działań: 
1.1. Uporządkowanie terenu pod Park osiedlowy 
1.2. Organizacja różnych typów przestrzeni Parku osiedlowego: rekreacyjnej, 
wypoczynkowej, integracyjnej, animacyjnej itp. 
1.3. Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze integracyjnym, społecznym, 
rekreacyjnym itp. dla mieszkańców 
Cel 2. Wzrost ładu przestrzennego na terenie obu osiedli 
Kierunek działań: 
2.1. Regulacja ruchu na uliczkach wewnątrz osiedlowych z preferencją ruchu 
pieszego i rowerowego 
2.2. Uregulowanie kwestii miejsc parkingowych na terenie obu osiedli z 
wyraźną preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego wraz z poszerzaniem 
chodników w miejscach nasilenia ruchu pieszego i rowerowego 
2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w obszarze 
terenów otwartych obu osiedli (ciągi piesze, park, ulice, parkingi, przestrzeń 
międzyblokowa) 
2.4. Uporządkowanie kwestii blaszanych garaży dziko rozmieszczanych oraz 
ogródków działkowych na terenie obu osiedli. 

Tytuł: Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku 

Typ projektu: inwestycyjny 

Podmiot 
realizujący/wnioskodawca: 

Gmina Brzesko 

Opis problemu: Projekt powstał w odpowiedzi na głosy mieszkańców niezadowolonych z 
obecnej infrastruktury i nieuporządkowanej przestrzeni publicznej miedzy 
dwoma największymi osiedlami w Brzesku, brak oferty czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży oraz osób starszych, nieuporządkowania przestrzeń publiczna, 
zaniedbana. Ze względu na lokalizację centrum handlowego obszar ten 
odwiedzają również mieszkańcy innych gmin. Obecnie obszar ten częściowo 
niezagospodarowany, natomiast na pozostałej części funkcjonują mało 
estetyczne ogródki działkowe. Tereny z garażami blaszanymi. Zły stan 
chodników i dróg. Zbyt mała ilość miejsc parkingowych. Realizacja projektu 
pozwolili zachować i uporządkować kolejną enklawę zieleni zlokalizowanej w 
bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania. Inwestycja przyczynia się do 
podniesienia estetyki przestrzeni publicznej. Operacja będzie realizowana w 
ważnym, bardzo obleganym przez ludność miejscu, które aktualnie jest 
zaniedbane i nie stanowi dobrej wizytówki miasta. Park Gminny zapewni nie 
tylko alternatywną formę wypoczynku i rozrywki, ale także przyjemne, 
oświetlone i bezpieczne miejsce komunikacji między dwoma dużymi osiedlami. 
Projekt zagospodarowania parku poprawi estetyzacje przestrzeni publicznej 
centrum miasta Brzeska. Zróżnicowane gatunki zieleni zapewnią atrakcyjność 
tej przestrzeni o każdej porze roku. Projekt zakłada nasadzenie drzew i 
krzewów które wpłyną na atrakcyjność oraz kameralność i kolorystykę 
poszczególnych fragmentów terenu wynikających z odmiennych form 
użytkowania. Zagospodarowana przestrzeń umożliwi spotkania: rodzin z 
dziećmi, osobom starszym oraz  przyjezdnym/turystom. 

Cel projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców, 
nadanie jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych oraz aktywizacja i integracja międzypokoleniową mieszkańców. 

Główne działania: Budowa alejek spacerowych i ścieżek rowerowych; montaż małej architektury 
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(ławki, kosze na śmieci, stół do ping ponga); budowa amfiteatru – sceny, placu 
zabaw, siłowni plenerowej, poidełka, wybiegu dla psów, wiaty grillowej i boisk 
ze sztuczną nawierzchnią. Oświetlenie terenu, nasadzenie zieleni. 

Oczekiwane skutki 
realizacji 
projektu/przedsięwzięcia: 

1. Przywrócenie i poszerzenie funkcji społecznych  integrujących i 
aktywizujących społeczność lokalną, stworzy warunki do organizowania i 
animowania uczestnictwa mieszkańców w działalności kulturalnej, 
rekreacji 

2. zmodernizowanie przestrzeni publicznej oraz wprowadzenie elementów 
małej architektury, która sprzyja integracji mieszkańców i stworzą klimat 
do miłego spędzania czasu w przestrzeni wspólnej, 

3. zróżnicowane gatunki zieleni zapewnią atrakcyjność tej przestrzeni o 
każdej porze roku. 

4. nasadzenie drzew i krzewów które wpłyną na atrakcyjność oraz 
kameralność i kolorystykę poszczególnych fragmentów terenu 
wynikających z odmiennych form użytkowania, 

5. infrastruktura przystosowana do użytku przez osoby starsze, dająca 
możliwość siedzenia w cieniu pod drzewem w gorące dni, 

6. zainstalowanie oświetlenia dającego poczucie bezpieczeństwa, tak aby 
przyjemnie się spacerowało o każdej porze roku;  

7. integracja okolicznych mieszkańców podczas organizowania różnych 
spotkań np. kino plenerowe, festyny osiedlowe 

Prognozowane produkty i 
rezultaty:  

Liczba hektarów zagospodarowanej przestrzeni: 1,99 ha 
Liczba użytkowników parku rocznie: 7500 os. 
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych: 570 mb 
Długość wybudowanych chodników: 1075 mb 
Ilość obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 2 szt. (amfiteatr, altana) 
Ilość obiektów infrastruktury sportowej: 2 szt. 
Liczba przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych na zrewitalizowanym 
obszarze w ciągu roku: 10 szt./rok 

Odbiorcy 
projektu(beneficjenci): 

Mieszkańcy osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły, mieszkańcy 
Gminy z poza obszaru rewitalizacji 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres/nr 
działek): 

Park będzie się mieścił pomiędzy dwoma największymi osiedlami Ogrodowa 
oraz Kopaliny-Jagiełły w mieście Brzesku przy ul. Królowej Jadwigi. Osiedla 
zamieszkuje 7162 osób. Park będzie obejmował podobszar do rewitalizacji. 
(nr działek)656,7, 656,8, 656/9, 1065/7, 1066/1, 1067/1,1068/1, 1069/1, 1070/3, 1070/4, 1071/1, 
1072/1, 1073/1, 1074/3, 1074/4, 1075/1, 1076/3, 1076/4,  1077/3, 1077/4,  1078/3, 1078/4,  
1079/1, 1080/4, 1080/5, 1087/7, 1087/8, 1094/7, 1094/10, 1094/11, 1094/15, 1094/16, 1097/6, 
1097/7, 1097/8, 1097/13, 1097/18, 1097/19, 1097/20, 1097/23, 1097/25, 1097/28, 1097/30, 
1097/31, 1097/32, 1097/39, 1097/40, 1097/41, 1097/42, 1097/43, 1097/45, 1097/46,  1097/47, 
1097/48, 1097/49, 1097/50, 1097/52, 1097/53, 1097/55,  1097/56,  1097/58,  1097/60,  1097/61, 
1097/62, 1097/63, 1097/65, 1097/67, 1097/68, 1097/69,  1097/71, 1097/72, 1097/73, 1097/74, 
1097/75, 1097/76, 1097/77, 1097/78,  1097/79, 1079/80, 1097/81, 1097/82, 1097/83, 1097/84, 
1097/85, 1097/86, 1097/87, 1108/1, 1109/1, 1109/3, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/10, 
1109/11, 1109/13, 1109/16, 1109/18, 1109/21, 1109/27, 1109/30, 1109/31, 1109/32,  1109/33, 
1109/34, 1110/1, 1110/3, 1111/3, 1111/4, 1112/1, 1113/1, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/2, 
1115/5, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1117/1, 1118/1, 1119/3, 1119/4, 1120/3, 1121/1, 1122/1, 
1122/2, 1123/3, 1123/4, 1124/1, 1125/1, 1126/1, 1126/2, 1127/3, 1127/5, 1127/6, 1127/7, 
1127/8, 1127/9, 1128/3, 1128/6, 1128/7, 1128/8, 1128/9, 1128/10, 1129/1, 1129/3,1130, 1131/3, 
1131/5, 1131/6, 1131/7, 1132/1, 1132/3, 1133/5, 1133/6, 1133/7, 1133/8, 1134/4, 1134/5, 
1134/12, 2747/1, 2747/2, 2747/7, 2747/9, 2747/11, 2747/13, 2747/15,  2747/16,  3083/2, 3083/3, 
3083/4, 3084/1, 3084/4, 3084/10, 3084/14, 3096, 4048/1, 4048/2, 4048/3) 

Okres realizacji: 2017-2019 

Szacunkowa wartość 
projektu: 

3,1 mln zł. 

Źródła finansowania: PRO WM os. 11, budżet gminy, PROW 2015-2020 

Projekty komplementarne:  Pikniki osiedlowe organizowane przez Zarządy osiedli  

 Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku (projekt podstawowy 
nr 2) 

 „Przedszkole bez granic - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach 
przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w 
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Brzesku. Projekt realizowany przy obszarze rewitalizacji osiedli Kościuszki – 
Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły (RPO WM 10.1.2, wartość projektu: 
804 204, 11 zł, okres realizacji: 2017-2018) 

 „Segregacja-Rewelacja – kampania edukacyjna Gminy Brzesko” 
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wartość projektu: 25 000,00 
zł., okres realizacji: 2017 r.) 

 „Remont i modernizacja budynków komunalnych na terenie miasta 
Brzesko” obejmujące obiekty przy ul. Ogrodowej 6, Kościuszki 64a 
(MRPO 2007-2013, okres realizacji 2008-2013) 

 

Do 23 grudnia mieszkańcy gminy składali fiszki projektowe, w których podawali szacunkowe 

koszty realizacji przedsięwzięcia. W przygotowanym na pocz. 2017 roku przez samorząd 

kosztorysie realna wartość projektu wzrosła do min. 3,1 mln zł.  

 

Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto. 

W ramach naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpłynął 1 pomysł na projekt. Uzyskał on 9 

wskazań z grona mieszkańców tego podobszaru rewitalizacji. 

 
Tabela 10. Projekt podstawowy dla Podobszaru rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto 

Nr projektu 2. 

Cel GPR i kierunki działań: Cel 3. Stworzenie warunków dla wielofunkcyjnego wykorzystania Placu 
Kazimierza Wielkiego 
Kierunek działań: 
3.1. Modernizacja nawierzchni Placu Kazimierza Wielkiego i poprawa jego 
estetyki (przygotowanie nawierzchni do pełnienia funkcji parkingowych i 
społeczno-kulturalnych, np. imprezy, koncerty, targi, uporządkowanie kwestii 
reklam świetlnych, wielkoformatowych itp., przebudowa sceny z zapleczem ) 
3.2. Organizacja miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wraz z 
aranżacją sceny (mała architektura – ławki, kosze, chodniki, ścieżki rowerowe, 
przestrzenie dla rolkarzy, deskorolkarzy itp., nasadzenia) 
3.3. Organizacja czasowych miejsc parkingowych (opracowanie harmonogramu 
imprez i wyłączanie wtedy Placu jako miejsc parkingowych, wyznaczenie 
dodatkowych miejsc parkingowych w obrębie Placu) 
3.4. Bezpieczeństwo publiczne i drogowe wraz z preferencjami dla ruchu 
pieszo-rowerowego (ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, poszerzenie 
chodników, monitoring wizyjny, oświetlenie retro) 
3.5. Ożywienie społeczno-kulturalne na terenie Placu (imprezy kulturalne 
lokalne i ponadlokalne, koncerty, targi okolicznościowe) 
Cel 4. Wzrost ładu przestrzennego na terenie osiedla Starego Miasta w 
kwartale ulic:  Tadeusza Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – 
Fryderyka Chopina i integracja funkcjonalna z pozostałą wcześniej 
zrewitalizowaną częścią Starego Miasta oraz z podobszarem Osiedli 
Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 
Kierunek działań: 
4.1. Poprawa estetyki elewacji budynków (w tym oznakowanie informacyjne 
ważnych dla historii Brzeska obiektów, uporządkowanie kwestii reklam 
świetlnych, wielkoformatowych itp.) 
4.2. Bezpieczeństwo publiczne i drogowe wraz z preferencjami dla ruchu 
pieszo-rowerowego (przejścia dla pieszych, poszerzenie chodników, monitoring 
wizyjny, oświetlenie stylowe) wiążące przestrzennie, wizerunkowo i 
funkcjonalnie podobszar z pozostałą częścią Starego Miasta i z podobszarem 
rewitalizacji część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 
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Cel 5. Rozwój funkcji społecznych na terenie tej części Starego Miasta w 
kwartale ulic: Tadeusza Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – 
Fryderyka Chopina 
Kierunek działań: 
5.1. Organizacja miejsca aktywności i opieki dla osób starszych z terenu Gminy 
– dom dziennego pobytu, miejsce integracji osób starszych w budynku przy 
ulicy Puszkina 
5.2. Wzrost liczby miejsc spotkań i integracji społecznej mieszkańców (np. 
organizacja miejsc integracji lokalnych organizacji społecznych, wpieranie 
rozwoju małej gastronomii ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 
historycznych Starego Miasta, organizacja imprez kulturalnych nawiązujących 
do historii tej części Brzeska) 

Tytuł: Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku 

Typ projektu: inwestycyjny 

Podmiot 
realizujący/wnioskodawca: 

Gmina Brzesko 

Opis problemu: Zaniedbana i nieuporządkowana przestrzeń w centrum miasta. Stare płyty 
betonowe, spękane, Plac Kazimierza Wielkiego pełni obecnie jedynie funkcję 
miejsca do przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych. Ul. Ogrodowa oraz będąca 
jej kontynuacja - ul. Uczestników Ruchu Oporu jest drogą, na której oprócz 
ruchu lokalnego odbywa się ruch tranzytowy autobusów zatrzymujących się w 
Brzesku. Ul. Targowa oraz ul. łącząca ul Targową z ul. Czarnowiejską to drogi 
stanowiące dojazd do okolicznych budynków, przeznaczone dla ruchu 
niewielkiej ilości pojazdów. Z ul. Targowej od strony ul. Uczestników Ruchu 
Oporu znajduje się dodatkowo postój taksówek. Modernizacja tej części miasta 
,pozwoli na otwarcie tej przestrzeni i zagospodarowanie jej nie tylko na cele 
kulturalne i społeczne, ale i techniczne. Teren Starego Miasta  zamieszkany jest 
głównie przez osoby starsze, które z braku propozycji spędzania czasu wolnego 
nie opuszczają swojego miejsca zamieszkania. Modernizacja placu wpłynie na 
ich wzrost aktywności tych osób i chęć wyjścia z domu.  

Cel projektu: Przywrócenie dawnych funkcji społeczno-kulturalnych obszarowi Starego 
Miasta. 

Główne działania: Zmiana funkcji placu. Wymiana nawierzchni, podniesienie sceny widowiskowej, 
przebudowa kanalizacji, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ogrodowa, 
Uczestników Ruchu Oporu, Sobieskiego i Placu Kazimierza, remont nawierzchni 
ulic wokół placu, wymiana oświetlenia, elementy zieleni oraz małej architektury 
na placu. Organizacja strefy parkingowej na Placu Kazimierza.   

Oczekiwane skutki 
realizacji 
projektu/przedsięwzięcia: 

 Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja przestrzeni publicznej 
przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację układu 
komunikacyjnego 

 integracja funkcjonalna z pozostałą wcześniej zrewitalizowaną częścią 
Starego Miasta oraz z podobszarem Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i 
Kopaliny – Jagiełły 

 dynamiczny rozwój działalności kulturalnej miasta poprzez stworzenie 
miejsca do przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych przez sąsiadujący z 
placem Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym (siedziba 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośródka 
Kultury) i Dzienny Dom dla Seniorów przy ul. Puszkina 

 zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług i pomocy społecznej 

 zwiększenie zainteresowania mieszkańców do aktywnego korzystania z 
infrastruktury społecznej 

Prognozowane produkty i 
rezultaty:  

Powierzchnia przebudowanego placu: 3155 m2 
Liczba miejsc parkingowych 53 szt. (w tym 5 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych) 
Liczba obiektów zmodernizowanych infrastruktury kulturalnej – 1 szt. (scena 
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widowiskowa) 

Odbiorcy 
projektu(beneficjenci): 

Mieszkańcy osiedla Stare Miasto, mieszkańcy Gminy z poza obszaru 
rewitalizacji 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres/ nr 
działek): 

Granicą obszaru od wschodu jest ul. Fryderyka Chopina, od północy Plac 
Kazimierza Wielkiego, od zachodu ul. Henryka Sienkiewicza, a od południa ul. 
Tadeusza Kościuszki i Rynek. (nr działek: 400/9, 974/4, 1407, 1456, 1457, 1513, 1514, 1515, 

1516/1, 1516/3, 1516/4, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1538/2, 1538/3,  1539, 1540, 1541, 
1542/1, 1542/2, 1543, 1544, 1545/2, 1545/3, 1545/4, 1546, 1547/1, 1547/2, 1548, 1549, 1550, 
1551, 1552, 1553, 1554, 1555/1, 1555/2, 1556, 1563/2, 1563/3, 1563/4, 1564/1, 1564/2, 1565, 
1566, 1567, 1568, 1569) 

Okres realizacji: 2017 – 2019 

Szacunkowa wartość 
projektu: 

1,2 mln zł. 

Źródła finansowania: PRO WM os. 11, budżet gminy, PROW 2015-2020 

Projekty komplementarne:  Organizacja wydarzeń kulturalnych przez Stowarzyszenia i inne podmioty 

 Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku (projekt 
podstawowy nr 1) – etap I będzie współfinansowany ze środków PROW 
2014 – 2020. 

 Utworzenie Dziennego Domu Domu „Senior +” (Wieloletni Program 
„Senior +” na lata 2015-2020, wartość projektu: 298 339,30 zł, okres 
realizacji 2017) – projekt będzie realizowany poza obszarem rewitalizacji i 
współfinansowany ze środków rządowych. 

 Prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych zlokalizowana na terenie 
Starego Miasta (Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Ap. w Brzesku, wartość projektu: 50 000,00 zł., okres realizacji: 
2017) 

 Odremontowanie obiektu dla Związku Emerytów i Rencistów w Brzesku 
sąsiadującego z Placem Kazimierza Wielkiego (środki własne Gminy 
Brzesko, wartość projektu: 158 294 zł., okres realizacji: 2013-2016) 

 Budowa budynku przeznaczonego na cele kulturalne pn. Regionalne 
Centrum Kulturalno – Bibliotecznym (siedziba Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośródka Kultury)(MRPO 3.3, wartość 
projektu: 13 299 864,83 zł, okres realizacji: 2009-2011) 

 Rewitalizacja Rynku w Brzesku (MRPO 6.1, wartość projektu: 5 245 945,50 
zł, okres realizacji: 2007-2011) 

 

 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

W ramach naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpłynął 1 pomysł na projekt. Uzyskał on 

33 wskazania z grona mieszkańców tego podobszaru rewitalizacji. 

 
Tabela 11. Projekt podstawowy dla Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

Nr projektu 3. 

Cel GPR i kierunki działań: Cel 6: Rozwój funkcji turystycznych i aktywnego wypoczynku na terenie 
Wzgórza Bocheniec 
Kierunek działań: 
6.1. Budowa wieży widokowej 
6.2. Wyznaczenie ścieżek: turystycznych, wspinaczkowych, rowerowych (w  tym 
mini wyciąg narciarski itp.) 
6.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego na Wzgórzu Bocheniec 
(m.in. rekonstrukcja grodziska z czasów średniowiecza, rewaloryzacja kaplicy 
p.w. Św. Anny)  
6.4. Poprawa infrastruktury technicznej (m.in. modernizacja parkingu, 
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poszerzenie drogi dojazdowej, poprawa oznakowania informacyjnego) 
6.5. Rozwój małej gastronomii na terenie Wzgórza 

Tytuł: Budowa wieży widokowej na Bocheńcu 

Typ projektu: inwestycyjny 

Podmiot 
realizujący/wnioskodawca: 

Gmina Brzesko 

Opis problemu: Wznoszące się nad południową częścią Jadownik, wzgórze Bocheniec. Dzięki 
badaniom archeologicznym Demetrykiewicza i Leńczyka, które w późniejszych 
latach kontynuowali A. Żaki, A. Cetera i E. Dworaczyński wiemy, iż grodzisko na 
Bocheńcu jest pozostałością po dużym wieloczłonowym grodzie plemiennym, 
który funkcjonował od IX do końca X w. jako jeden z ośrodków osiedleńczo-
obronnych, tzw. Państwa Wiślan. Na Wzgórzu znajduje się również Kościółek 
gotycki Św. Anny z 1596 r. Wzgórze Bocheniec posiada walory przyrodnicze i 
krajobrazowe. Przez Wzgórze biegnie również szlak turystyczny. Pomimo 
dużego zainteresowania weekendową turystyką, miejscowość nie potrafi 
wykorzystać swoich atutów turystycznych i bliskiego położenia w stosunku do 
Krakowa. Brak jest również w centrum miejscowości otwartej i uporządkowanej 
przestrzeni z ogólnodostępnymi miejscami zachęcającymi do rozwoju małej 
gastronomii i związanymi z tym usługami. Zjawisko to powoduje coraz większe 
rozwarstwienie mieszkańców wsi w której część napływowa nie utożsamia się z 
miejscem w którym mieszka i żyje a co za tym idzie gubi się tradycję i przekazy 
historyczne, które przez wieki budowały tożsamość miejscowości. 

Cel projektu: Stworzenie miejsca do zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców i 
turystów, miejsce do organizacji przedsięwzięć historyczno-kulturalnych, 
pikników, festynów, spotkań rodzinnych, miejsce wycieczek rowerowych. 

Główne działania: Budowa wieży metalowej widokowej o wys. ok. 25 m na działkach na Bocheńcu 
należących do Gminy Brzesko oraz infrastruktury do spędzania czasu wolnego.  

Oczekiwane skutki 
realizacji 
projektu/przedsięwzięcia: 

 Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja przestrzeni publicznej 
przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez  

 dynamiczny rozwój działalności kulturalnej miasta poprzez stworzenie 
miejsca do przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych przez organizacje 
społeczne działające na terenie sołectwa 

 zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług i handlu 

 zwiększenie zainteresowania mieszkańców do aktywnego korzystania z 
infrastruktury społecznej, rekreacyjnej 

Prognozowane produkty i 
rezultaty:  

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej: 2 szt.(wieża, wiata) 
Liczba użytkowników obiektu : 5000 tys/rocznie 
Liczba przedsięwzięć kulturalno-artystycznych na Bocheńcu: 10 szt./rocznie 

Odbiorcy 
projektu(beneficjenci): 

Mieszkańcy sołectwa Jadowniki, mieszkańcy Gminy z poza obszaru rewitalizacji 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres/nr 
działki): 

Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec, (nr działek: 5389, 5834, 5844, 5845, 5846/1, 

5846/2, 5846/3, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5879,  5880, 5881, 5882, 5883/1, 
5883/2, 5885/2, 5886/1, 5886/2, 5888/1, 5888/2, 5889/3, 5889/4, 5889/5, 5889/6, 5889/6, 
5890/2, 5890/3, 5891/2, 5891/3,5892/1, 5893, 5895/1, 5895/2, 5898, 5921, 5922, 5923, 5924, 
5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5933/2, 5933/3, 5933/4, 5933/5, 5933/6, 5933/7, 
5934/4, 5934/5, 5934/6, 5934/8, 5934/9, 5934/10, 5934/11, 5934/12, 5934/13, 5934/14, 5934/15, 
5934/16, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5947, 5948/1, 5949/1, 5950, 5952/1, 5953, 
5954, 5955/1, 5956, 5958/1, 5959, 5960, 5963, 5964, 5965, 5966/1, 5866/2, 5968/1, 5970/2, 5974, 
5975, 5976, 5977, 5981, 5983/1, 5984, 5985, 5986/1, 5986/3, 5986/4, 5986/5, 5987, 5988, 5991, 
5992/1, 5993, 5995, 5996, 5997, 5998/2, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6052, 6053, 6054, 
6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 
6093, 6094, 6095, 6096, 6098, 6099, 6114/1, 6296, 6287/1, 6298/1, 6298/2, 6299, 6300)   

Okres realizacji: 2017 – 2018 

Szacunkowa wartość 
projektu: 

250 000,00 zł. 

Źródła finansowania: PRO WM os. 11, budżet gminy, PROW 2015-2020 

Projekty komplementarne:  Organizacja wydarzeń kulturalnych przez Sołectwo, Stowarzyszenia i inne 
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podmioty 

 „Segregacja-Rewelacja – kampania edukacyjna Gminy Brzesko” 
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wartość projektu: 25 000,00 
zł., okres realizacji: 2017 r.) 

 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. 
Zachodniej w Jadownikach (PROW 2014-2020, wartość projektu: 362 
813,39 zł, okres realizacji: 2016) 

 Przebudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Jadownikach 
(MRPO 6.2, wartość projektu: 1 539 721,02 zł okres realizacji: 2011-2013) 

 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole Podstawowej. 

W ramach naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie wpłynęła żadna propozycja. 

Wzory wypełnionych fiszek projektowych stanowią załączniki nr 8 – 10 Programu. 

 

Ze względu na charakter GPR jako kompleksowo ujmującego różne typy przedsięwzięć 

służących rozwiązaniu zdefiniowanych problemów, eliminacji lub ograniczeniu 

zidentyfikowanych na etapie diagnozy negatywnych zjawisk, dokonano uzupełnień dla 

każdego podobszaru rewitalizacji w postaci listy przedsięwzięć dopuszczalnych 

(uzupełniających).  

 

 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH W PODZIALE NA PODOBSZARY 

REWITALIZACJI 
 

Lista przedsięwzięć pozostałych nie ma charakteru obligatoryjnego. Jednakże dla osiągnięcia 

spójności całego GPR wskazane jest zrealizowanie tych przedsięwzięć  w szerokim horyzoncie 

czasowym z uwzględnieniem możliwości finansowych, prawnych i organizacyjnych Gminy 

Brzesko. Pamiętać przy tym należy, że realizatorami tych przedsięwzięć mogą być inne 

podmioty niż Gmina Brzesko i podległe jej jednostki. Wskazane zatem byłoby prowadzenie 

działań upowszechniających zamierzenia całego GPR wśród innych interesariuszy, tzn. 

prywatnych inwestorów, właścicieli nieruchomości, inwestorów, organizacji pozarządowych, 

innych podmiotów publicznych nie będących w gestii Gminy Brzesko. Jednakże część 

przedsięwzięć uzupełniających ma dużą wagę społeczną i jest na liście gminnych priorytetów.  

Dlatego zadanie opisane w tabeli 13. polegające na organizacji lokalu o funkcjach 

senioralnych a także przedsięwzięcia poza obszarami rewitalizacji opisane w tabeli 16. 

mające duże znaczenie społeczne znalazły już odzwierciedlenie w budżecie gminy Brzesko i 

będą realizowane przez lokalny samorząd.   

 

Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – 

Jagiełły. 
 

Id: 60E24810-CEC2-4929-BBF8-F744768D59D5. Podpisany Strona 49



  
 

 
 

50 

                                                                                                                                                                                                                      

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 

Tabela 12. Projekty uzupełniające dla Podobszaru rewitalizacji: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – 
Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 

Przedsięwzięcia inwestycyjne Przedsięwzięcia nieinwestycyjne 

Wielofunkcyjne ścieżki rowerowe Organizacja imprez społeczno-kulturalnych, 

środowiskowych, integracyjnych, 

rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie 

Parku – aktywizacja szkół, organizacji 

pozarządowych itp. 

Parkingi wokoło gminnego parku Organizacja świetlicy osiedlowej dla 

mieszkańców obu osiedli – wybór lokalu na 

podstawie dostępnych zasobów spółdzielni 

mieszkaniowej lub prywatnych 

Remont nawierzchni drogi, która przebiega 

przez środek osiedla Jagiełły, wyłożenie 

kostką brukową i stworzenie miejsca do 

spacerów - deptak między blokami 

prowadzący do Parku  

 

Rozbudowa parkingów 

 Strona południowa od bloków 2,3,4,5 

 Strona zachodnia wzdłuż bloku 5,6 (poza 

obszarem rewitalizacji) służy całej 

społeczności obu osiedli 

 Pomiędzy  blokami 1-2, 3-4, 8-7, 9 

 

Plac garaży „blaszaków” za budynkiem 

mieszkalnym i Carrefourem – 

wielopoziomowy parking lub trwała 

zabudowa garaży murowanych z 

możliwością wykupu przez mieszkańców 

 

Plac garaży „blaszaków” na osiedlu Jagiełły 

wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi – 

wielopoziomowy parking lub trwała 

zabudowa garaży murowanych 

 

Modernizacja wszystkich chodników na 

osiedlu Jagiełły 

 

Remont nawierzchni od ulicy Ogrodowa do 

Jagiełły 

 

Zagospodarowanie ogródków działkowych 

na terenie podobszaru rewitalizacji i w jego 

najbliższym otoczeniu  
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Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto. 
 

Tabela 13. Projekty uzupełniające dla Podobszaru rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto 

Przedsięwzięcia inwestycyjne Przedsięwzięcia nieinwestycyjne 

Organizacja miejsca integracji społecznej, 

międzypokoleniowej oraz lokalu o funkcjach 

senioralnych w budynku przy ul. Puszkina 4 

Organizacja imprez społeczno-kulturalnych, 

rozrywkowych na terenie Placu Kazimierza 

Wielkiego o charakterze lokalnym, jak i 

ponadlokalnym – ustalenie harmonogramu 

ze wszystkimi organizatorami 

Oznakowanie informacyjne Starego Miasta, 

szczególnie obiektów mających znaczenie 

historyczne i symboliczne dla Brzeska 

Uporządkowanie kwestii reklam świetlnych i 

wielkoformatowych 

 Zachęcanie przedsiębiorców do 

organizowania miejsc spotkań mieszkańców 

nawiązujących do tradycji i historii tej części 

Brzeska 

 Stwarzanie warunków zachęcających 

właścicieli posesji do poprawy estetyki 

nieruchomości 

 Organizowanie wydarzeń (imprez) o 

charakterze integracyjnym, środowiskowym, 

odwołujących się historii i tradycji tej części 

Starego Miasta  

Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych przy ul. Legionów 
Piłsudskiego 11 w celu nadania im nowej 
funkcji społeczno – gospodarczej. 

Organizacja wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi warsztatów szkoleniowych 
podnoszących kwalifikacje osób 
pozostających bez pracy oraz staży i praktyk 
dla uczniów szkół branżowych. 

 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

 

Tabela 14. Projekty uzupełniające dla Podobszaru rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

Przedsięwzięcia inwestycyjne Przedsięwzięcia nieinwestycyjne 

Mini wyciąg narciarski Wspieranie rozwoju małej gastronomi 

(szczególnie wśród mieszkańców Wzgórza 

Bocheniec) 

Ścieżki rowerowe i turystyczne Organizowanie wydarzeń (imprez) o 

charakterze kulturowym, rozrywkowym, 

sportowo-rekreacyjnym, integracyjnym, 

środowiskowym, odwołujących się historii i 

tradycji 
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Ścieżka wspinaczkowa  

Park liniowy  

Częściowa rekonstrukcja grodziska  

Rewaloryzacja kaplicy p.w. św. Anny  

Poprawa infrastruktury drogowej, w tym 

oznakowanie informacyjne dojazdu na 

Wzgórze 

 

Budowa wielofunkcyjnego budynku 
społeczno – kulturalnego z miejscami 
noclegowymi przy ul. Św. Anny w 
miejscowości Jadowniki. 

Realizacja przedstawień artystycznych dla 
dzieci, organizacja wystaw i wernisaży.  

 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole Podstawowej. 
 

Tabela 15. Projekty uzupełniające dla Podobszaru rewitalizacji: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole 
Podstawowej 

Przedsięwzięcia inwestycyjne Przedsięwzięcia nieinwestycyjne 

Centrum senioralne Gminy Brzesko - Dom 

spokojnej starości, bądź dom dziennego 

pobytu, miejsce integracji seniorów z terenu 

Gminy, miejsce integracji 

międzypokoleniowej  

Stworzenie regionalnej izby pamięci na bazie 

posiadanych cennych zbiorów i archiwaliów 

Powiększenie działającego przedszkola na 

terenie dawnej Szkoły Podstawowej 

Włączenie w podobszar rewitalizacji terenu 

dawnego zespołu dworskiego z XVIII w. 

Organizacja kliku mieszkań tymczasowych 

wynajmowanych osobom w potrzebie (np. 

młodym małżeństwom) 

 

Budowa łącznika pomiędzy sołtysówką i 

remizą – pozyskanie powierzchni na 

działalność społeczną na rzecz mieszkańców 

Wokowic 

 

Eksponowanie obiektów o wartości 

symbolicznej i kulturowej dla lokalnej 

społeczności (np. oznakowanie 

informacyjne, pomoc w rewaloryzacji 

obiektu) 

 

Organizacja placu zabaw na terenie boiska 

byłej szkoły podstawowej 

 

Organizacja mini siłowni  dla mieszkańców 

na terenie boiska byłej szkoły podstawowej 

 

Renowacja centrum miejscowości (m.in.  
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poprawa nawierzchni, budowa przystanku 

autobusowego, zwiększenie bezpieczeństwa 

drogowego w centrum miejscowości, 

zagospodarowanie terenów przylegających, 

budowa ciągów komunikacyjnych od 

przystanku aż po remizę strażacką) 

Pozyskanie na potrzeby społeczno-kulturalne 

terenu przylegającego do byłej szkoły 

podstawowej z tradycyjną zabudową wiejską 

 

 

 

Tereny poza obszarami rewitalizacji. 
 

 

Tabela 16. Projekty uzupełniające realizowane poza obszarami rewitalizacji mające istotny wpływ na eliminację 
zjawisk kryzysowych na obszarach rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne Przedsięwzięcia nieinwestycyjne 

Utworzenie dziennego Domu „Senior+” 

obsługującego niesamodzielne osoby starsze 

z terenu gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób mieszkających na 

osiedlu Kościuszki – Ogrodowa (obszar 

rewitalizacji), gdzie zdiagnozowano 

największy odsetek osób starszych.    

Prowadzenie całorocznej opieki (8h/dobę) 

nad osobami niesamodzielnymi w tym  

organizacja zajęć oraz sesji rehabilitacyjnych 

w Domu Senior+. 

Utworzenie trzech nowych oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzesku położonej bezpośrednio przy 
obszarze rewitalizacji Miasto Brzesko – część 
Osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny – 
Jagiełły. Głównymi odbiorcami projektu 
będą rodziny z dziećmi zamieszkujące ten 
obszar rewitalizacji. 
 

Prowadzenie i utrzymanie oddziałów 

przedszkolnych jako działanie zaspokajające 

duże potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi 

w wieku 3-6 lat. 

Działania związane z termomodernizacją 6 

placówek edukacyjnych wraz z instalacją 

odnawialnych źródeł energii. Zmniejszenie 

poziomu niskiej emisji wpłynie na poprawę 

jakości powietrza na obszarach rewitalizacji: 

trzy z tych placówek (PSP nr 2 w Brzesku, 

PSP nr 3 w Brzesku oraz PSP nr 1 w 

Jadownikach) położone są w sąsiedztwie 

obszarów rewitalizowanych i w dużej mierze 

skupiają dzieci i młodzież mieszkającą na 

Segregacja - Rewelacja – ekologiczna 

kampania edukacyjna Gminy Brzesko 

skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej a 

także do przedszkolaków. Dwa przedszkola 

(Sterkowiec i Brzesko Ogrodowa) są 

położone na obszarach rewitalizacji. Trzy 

szkoły podstawowe i cztery przedszkola 

położone są w sąsiedztwie obszarów 

rewitalizowanych i w dużej mierze ich  

wychowankowie pochodzą z tych obszarów.  
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tych obszarach. 

 

 

VI. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE Z INDYKATYWNYMI 

WIELKOŚCIAMI ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ 
Ze względu na przyjętą procedurę opracowywania projektu GPR i założenia dotyczące 

konsultacji społecznych i procesu wypracowywania i naboru projektów rewitalizacyjnych. 

przedstawiony w projekcie GPR plan finansowy ma charakter ramowy i może być 

zaktualizowany i uszczegółowiony w przyszłości. 

 
Tabela 17. Indykatywne ramy finansowe Gminne Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko 

Kategoria kosztów Źródło danych Wartość brutto 

Szacunkowa wartość 
projektów podstawowych 

Fiszki projektowe 4 550 000,00 zł 

Szacunkowa wartość 
projektów uzupełniających 

Kosztorysy inwestorskie a 
także odniesienie do 
wartości podobnych 

zrealizowanych zadań 

13 280 000,00 zł 

Szacunkowe koszty 
zarządzania procesem 

rewitalizacji 

Odniesienie do wartości 
podobnych zrealizowanych 

zadań 
14 000,00 zł 

Łączna szacunkowa wartość GPR 17 844 000,00 zł 

VII. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 
 

Integracja działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia 

realizacji całego GPR. Zgodnie z ustawową definicją rewitalizacji, integracja działań i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbywać się musi na różnych poziomach i etapach 

powstawania i realizacji GPR. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie spójności, 

kompleksowości, koncentracji i efektywności Programu, a przez to uzyskanie wysokiej jego 

skuteczności, co ma niebagatelne znaczenie, gdyż dotyczy szczególnie tych mieszkańców 

Gminy, których dotykają problemy kryzysowe koncentrujące się na określonym obszarze 

Gminy. Skoncentrowane i zintegrowane działania przynoszą wymagany ustawowo efekt 

jakim jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, bądź też 

minimalizacja wpływu czynników kryzysowych na dany obszar, co pozwala równoważyć 

rozwój Gminy w różnych aspektach.  

 

Integracja działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach GPR odbywa się za pomocą 

następujących mechanizmów: 
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 Komplementarności (spójności) faz rewitalizacji 

 Logiki stosowania instrumentów rewitalizacji 

 Komplementarności różnych wymiarów stosowanych instrumentów rewitalizacji 

 Spójności systemu zarządzania rewitalizacją. 

 

Komplementarność (spójność) faz realizacji musi nastąpić w 3 zasadniczych fazach 

rewitalizacji:  

 Fazie diagnostycznej – prawidłowo przeprowadzona diagnoza pozwalająca uchwycić 

zasadnicze problemy i obszary kryzysowe 

 Fazie planistycznej – zaprojektowanie instrumentów i metod ich wdrażania w sposób 

najbardziej odpowiedni lub choćby optymalny do zdiagnozowanych problemów i 

obszarów kryzysowych 

 Fazie realizacji – prowadzenie stałego monitoringu realizacji GPR i reagowanie na 

odchylenia od założeń, łącznie ze zmianą delimitacji obszarów zdegradowanych i 

rewitalizowanych. 

Logika stosowania instrumentów rewitalizacji polega na stosowaniu takich instrumentów i 

metod, które maja charakter przyczynowo-skutkowy. Oznacza to stosowanie w rewitalizacji 

takich instrumentów, które najbardziej odpowiadają zdiagnozowanym problemom. 

 

Komplementarność różnych wymiarów stosowanych instrumentów rewitalizacji polega na 

zachowaniu zgodności i spójności w zakresie: 

 Przestrzennym – przedsięwzięcia  projekty rewitalizacyjne dotyczą całej przestrzeni 

obszaru rewitalizacji objętego GPR, zapewniając ich zgodność i wzajemne 

oddziaływanie bez względu na ich charakter; w efekcie uzyskany będzie ład 

przestrzenny, co znacząco przyczyni się do poprawy jakości i standardu życia 

mieszkańców, 

 Problemowym (tematycznym) – zgodność i dopełnianie się realizowanych na 

obszarze rewitalizowanym przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Chodzi o to, 

aby podejmowane działania przynosiły określony w GPR skutek bez względu na 

charakter problemowy podejmowanego przedsięwzięcia czy też projektu 

rewitalizacyjnego; spójność podejmowanych działań w ramach realizacji GPR ma 

dotyczyć wszystkich aspektów, warunkujących delimitację obszarów zdegradowanych 

na etapie diagnozy, tj. aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – 

funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych,   

 Finansowym – zapewnienie komplementarności różnych źródeł finansowania 

przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych, w tym łączenie źródeł publicznych: 

gminnych, regionalnych, krajowych i europejskich; w szczególności chodzi też o 

włączenie innych niż Gmina interesariuszy w finansowanie działań w ramach GPR i 

stosowanie różnorodnych montaży finansowych w realizacji GPR. 

Spójność systemu zarządzania rewitalizacją polega na stosowaniu procedur wypracowanych 

przy realizacji przez Gminę dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz szczegółowym 
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planowaniu podejmowanych działań. Istotnym warunkiem spójności systemu zarządzania 

jest partycypacja mieszkańców i różnych środowisk i grup społecznych w procesach 

podejmowania decyzji oraz monitorowaniu ich realizacji. Współpraca z reprezentacja 

społeczności lokalnej, prowadzenie otwartej polityki informacyjnej i upowszechniającej, 

konsultowanie nowych rozwiązań oraz otwarcie na sugestie płynące ze strony mieszkańców 

Gminy, w tym szczególnie obszaru rewitalizacji, mają istotne znaczenie dla powodzenia 

realizacji całego Programu i osiągnięcie rzeczywistej zmiany, będącej jego efektem. 

 

GPR Gminy Brzesko wypełnia w/w przesłanki integracji działań i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Na każdym etapie jego powstawania uruchamiany był system 

monitorowania zgodności efektów prac z wytycznymi ustawowymi, a nade wszystko – z 

nowym w podejściem do procesów rewitalizacji. Dzięki stosowanym procedurom 

monitorującym ograniczono liczbę podobszarów rewitalizacji do tych, które mają najbardziej 

istotne znaczenie z punktu widzenia kryteriów delimitacji przyjętych  na etapie 

diagnozowania stanu Gminy na podstawie ustawy i uwarunkowań lokalnych. W pracach 

planistycznych, prowadzonych w szerokiej partycypacji mieszkańców, stale zwracano uwagę 

na naczelne znaczenie wymiaru społecznego proponowanych rozwiązań rewitalizacyjnych: za 

każdym razem przy decydowaniu o przyjęciu do Programu jakiegokolwiek rozwiązania, 

konfrontowano je z pytaniem: w jaki sposób dane rozwiązanie służyć będzie mieszkańcom? 

Jakie korzyści oni uzyskają z zastosowania danego rozwiązania? Jak to rozwiązanie wpłynie 

na poprawę ich jakości życia? Jednocześnie weryfikowano każde proponowane rozwiązanie z 

punktu widzenia zdolności rozwiązania zidentyfikowanych na danym podobszarze 

problemów bądź ograniczenia ich negatywnego wpływu na zrównoważony rozwój 

podobszaru, a tym samym całej Gminy. Dodatkowo weryfikowano zdolności techniczne, 

organizacyjne i finansowe do realizacji proponowanego rozwiązania. Zwracano też uwagę na 

partnerski charakter realizacji GPR, co oznacza współudział i współodpowiedzialność różnych 

interesariuszy, w tym też samych mieszkańców każdego z podobszarów, za wdrożenie i 

końcowe efekty realizacji GPR na danym terenie. Zastosowane podejście zapewnia integracje 

podejmowanych działań, która służyć ma efektywności i skuteczności całego GPR w w/w 

aspektach. 
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VIII. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

System wdrażania GPR wynika z obowiązujących przepisów ogólnych oraz dokumentów 

wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

System wdrażania regulują w szczególności: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.poz.1515): 

 zadania własne (art. 6 i 7), 

 kompetencje samorządu gminy w zakresie opracowywania i przyjmowania do 

realizacji programów o charakterze strategicznym (art. 30 ust.2 pkt.1a; art.18 

ust.2 pkt.6 i 6a). 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2014 poz. 1649). 

 określa generalne zasady dokonywania monitorowania i ewaluacji dokumentów 

strategicznych. 

 regulacje wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Brzesku.  

GPR nie ogranicza się w swych założeniach wyłącznie do zadań będących w kompetencjach 

ustawowych Gminy, ale inicjuje działania realizowane w partnerstwach i przez innych niż 

Gmina interesariuszy. Takie podejście jest spójne z nowymi zasadami prowadzenia polityki 

regionalnej kraju i wymaga odpowiedniego systemu zarządzania wdrażaniem GPR.  

Ze względu na wielopoziomowy charakter działań GPR i konieczność zachowania ich 

spójności we wszystkich wymiarach, podstawową zasadą, określającą sposób postępowania 

w trakcie wdrażania Programu, jest zasada partnerstwa. Jest ona rozumiana, jako otwarta i 

aktywna współpraca równoprawnie traktowanych podmiotów, reprezentujących różnorodne 

środowiska oraz instytucje realizujące i wspierające realizację działań GPR. 

Wieloszczeblowy i wielopodmiotowy system wdrażania wymaga zintegrowanego systemu 

zarządzania różnymi sferami zadań. Poniżej określono wzajemne relacje pomiędzy sferami 

realizacji GPR. 
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Rysunek 7. Zintegrowany system zarządzania sferami zadań Gminnego Programu Rewitalizacji  

 

Realizację GPR powierza się Burmistrzowi Brzeska. Koordynację procesu wdrażania GPR 

prowadzi komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Brzesku właściwa w sprawach 

strategicznego rozwoju gminy. Burmistrz Brzeska powołać może pełnomocnika ds. 

rewitalizacji. W ramach posiadanych kompetencji odpowiada on za sprawną realizację GPR, 

procesy komunikacji i partycypacji społecznej, koordynuje prowadzone przez różnych 

interesariuszy działania w ramach GPR, odpowiada za monitorowanie i ewaluację Programu, 

odpowiada za upowszechnianie i promocję GPR w Gminie, jak również poza nią, koordynuje 

przygotowywanie i realizację projektów rewitalizacyjnych.  

Ze względu na interdyscyplinarny charakter GPR, Burmistrz Brzeska powołuje zespół 

międzywydziałowy ds. rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Brzesku, składający się z 

naczelników wydziałów, kierowników referatów lub delegowanych innych pracowników. W 

skład zespołu wchodzą: Wydział Budżetowo-Księgowy, Wydział Infrastruktury Technicznej i 

Komunalnej, Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, Wydział Podatków i 

Opłat Lokalnych, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Biuro Promocji, Zespół ds. zamówień 

publicznych, przedsiębiorczości komunalnej i działalności gospodarczej, Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Biuro Funduszy Europejskich. Pracami zespołu 

kieruje jego koordynator, wskazany przez Burmistrza Brzeska. Zadaniem zespołu jest 

SFERA ZADAŃ WŁASNYCH

działania należące do zakresu bezpośrednich,
formalnych kompetencji Gminy Brzesko oraz
podległych jednostek – odbywa się poprzez
realizację zapisów ustawowych, aktów
wykonawczych i regulacji wewnętrznych

SFERA WSPÓŁPRACY

działania, na których realizację Gmina Brzesko
ma wpływ pośredni o charakterze inicjującym,
wspierającym i koordynującym działania wielu
podmiotów; najczęściej mogą być one
realizowane przez innych partnerów (sektor
gospodarczy oraz społeczny), albo przy
współdziałaniu z nimi i które są istotne dla
osiągnięcia celów GPR – odbywa się na zasadzie
inicjowania i uczestnictwa w partnerstwach
programowych, projektowych

SFERA ODDZIAŁYWANIA

działania pozostające poza sferą kompetencji lub
pośredniego wpływu samorządu, realizowane
przez inne podmioty, które mogą być
wykorzystane jako okazja (szansa) dla osiągnięcia
założeń Programu – odbywa się na zasadzie
włączania się w inicjatywy, wydarzenia i działania
innych podmiotów lub tylko monitorowanie ich
efektów i koordynowanie spójności wdrażania
zgodnie z systemem integrowania działań i
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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wewnętrzna koordynacja działań Gminy mających związek i bezpośredni wpływ na realizację 

i efekty GPR. 

Istotnym z punktu widzenia GPR organem opiniującym, doradczym i monitorującym w jego 

wdrażaniu jest Komitet Rewitalizacyjny. Powołuje go Burmistrz Brzeska nie później niż w trzy 

miesiące od chwili przyjęcia uchwałą przez Radę Miejską niniejszego Programu. Skład 

Komitetu, tryb wyboru jego członków oraz regulamin pracy przyjmowany jest uchwałą Rady 

Miejskiej. Zgodnie z ustawą, Komitet Rewitalizacji składa się z przedstawicieli wskazanych 

przez Radę Miejską w Brzesku, Burmistrza Brzeska oraz przedstawicieli społeczności lokalnej, 

w tym szczególnie przedstawicieli obszarów rewitalizowanych oraz przedsiębiorców, 

lokalnych organizacji społecznych itp. Ze względu na wyodrębnienie podobszarów 

rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji zorganizowany jest w postaci podkomitetów rewitalizacji, 

ustanowionych osobno dla każdego z podobszarów. Członkowie podkomitetów są 

jednocześnie członkami Komitetu Rewitalizacji. Natomiast nie wszyscy członkowie Komitetu 

Rewitalizacji muszą być członkiem któregokolwiek podkomitetu.  

Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy m.in.: 

 współpraca z Burmistrzem Brzeska i Urzędem Miejskim w zakresie wykonywania 

uchwały o wdrażaniu GPR 

 opiniowanie zmian GPR 

 konsultowanie polityki informacyjnej w zakresie realizacji GPR 

 doradztwo w zakresie realizacji GPR 

 monitorowanie efektów wdrażania GPR 

 wspomaganie procesów partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy w realizacji 

GPR. 

System wdrażania GPR tworzy też Rada Miejska w Brzesku. Odpowiada ona m.in. za 

uchwalanie GPR i jego zmian, uchwalanie budżetów zapewniających sprawną i skuteczną 

realizację GPR, uchwalanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian wynikających ze 

zmian w GPR, uchwalanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla 

podobszarów rewitalizacji, aktywny udział w procesach partycypacji i upowszechniania 

informacji o realizacji GPR, aktywny udział w tworzeniu warunków dla efektywnego i 

skutecznego wdrażania GPR. 
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Rysunek 8. Schemat systemu zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji 

  

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Wieloletnia  

Prognoza 

Finansowa 

GPR Gminy Brzesko 

 Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne 

 Inwestycje 

 Inne działania 

Raporty i analizy 
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IX. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GPR 

W systemie wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji GPR przyjęto wielokryterialną metodę 

analizy skuteczności i efektywności podejmowanych działań w oparciu o zestaw wskaźników 

przyjętych przy realizacji poszczególnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Monitoring GPR prowadzony jest na kilku poziomach: 

 mierników i wskaźników przedsięwzięć podstawowych - obrazujących stopień 

osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych  

 mierników i wskaźników przedsięwzięć uzupełniających, 

 analizy trendów – w oparciu o analizę wskaźników w odniesieniu do całej Gminy i 

ogólnej sytuacji społeczno – gospodarczej. 

Proponuje się następujące rodzaje wskaźników odnoszących się do projektów wdrażających 

cele GPR. 

Tabela 18. Wskaźniki produktu i rezultatu projektów GPR 

Lp.  Wskaźnik  Jednostka  Źródło informacji 

Wskaźnik produktu 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 

Sprawozdanie 
wnioskodawcy 

2. Powierzchnia placów miejskich/ulic/ wnętrz 
kwartałów poddana rewitalizacji w obszarze 
rewitalizacji 

m2 

3. Liczba przebudowanych / przekształconych 
obiektów zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

os. 

5. Liczba przedsięwzięć kulturalnych 
zrealizowanych na zrewitalizowanym obszarze w 
ciągu roku 

szt. 

Wskaźnik rezultatu 

1. Liczba odbiorców projektu szt. 
Sprawozdanie 

Pełnomocnika ds. 
Rewitalizacji, 

opracowane na 
podstawie 

sprawozdań 
wnioskodawców 

2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy etaty 

3. Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw szt. 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
wsparcie (nowe kwalifikacje, zasiłek itp.) 

szt. 

5. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

szt. 

 

Ich oszacowanie na etapie opracowywania Programu możliwe jest tylko w oparciu o 

informacje zawarte w projektach, zgłoszonych w wyniku otwartego naboru. 
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Monitoring GPR odbywa się stale, a jego efekty zamieszczane są w Raportach 

przygotowywanych przez Urząd Miejski w Brzesku nie rzadziej niż raz w roku. W proces 

monitorowania realizacji GPR włączony jest Komitet Rewitalizacji. Jednocześnie opiniuje on 

przygotowany przez Burmistrza Brzeska raport, który przekazywany jest do informacji Radzie 

Miejskiej w Brzesku. 

System zarządzania tworzą następujące podmioty monitorujące: 

 w odniesieniu do monitoringu GPR: 

 Rada Miejska w Brzesku, 

 Burmistrz Brzeska, 

 Komitet Rewitalizacji, 

 Pełnomocnik ds. Rewitalizacji wraz z międzywydziałowym zespołem ds. 

rewitalizacji, 

 Wnioskodawcy GPR; 

 

 w odniesieniu do monitoringu projektów ujętych w GPR: 

 Komitet Rewitalizacji, 

 Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, 

 Wnioskodawcy GPR; 

 

 w odniesieniu do monitoringu projektów otrzymujących wsparcie w ramach środków 

RPO WM na lata 2014-2020: 

 Instytucja Zarządzająca, 

 Komitet Monitorujący. 
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X. EWALUACJA 
GRP poddawany będzie okresowej ewaluacji, w szczególności: 

 Ewaluacji w trakcie realizacji (on-going) – w celu weryfikacji przyjętej wizji i celów, 

oceny stopnia realizacji i koniecznych modyfikacji 

 Ewaluacji na koniec założonego horyzontu czasowego (ex-post) – w celu 

podsumowania i określenia kierunków rozwoju na dalsze lata. 

Podstawowymi źródłami informacji dla ewaluacji są: 

 coroczne Raporty z realizacji GPR,  

 badania społeczne na temat jakości życia w mieście i oczekiwań rozwojowych 

mieszkańców. Materiałem wyjściowym jest badanie przeprowadzone w trakcie 

procesu delimitacji obszarów zdegradowanych  

 inne okresowo prowadzone analizy i badania.  

Ewaluacja GPR będzie realizowana w odstępach dwuletnich. W wyniku ewaluacji Programu i 

na podstawie jej wyników, możliwa jest rewizja założeń i aktualizacja celów oraz działań i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Ewaluacja GPR prowadzona będzie w trybie partycypacyjnym, z udziałem przedstawicieli 

mieszkańców i innych interesariuszy. Istotna rolę w procedurze ewaluacji pełni Komitet 

Rewitalizacyjny.  

W procesie ewaluacji wykorzystywane będą: 

 zewnętrzne badania ewaluacyjne 

 wyniki raportów z wdrażania GPR 

 badania społeczne mieszkańców 

 spotkania i warsztaty rewitalizacyjne 

 spacery rewitalizacyjne 

 wizje lokalne 

 inne materiały, sprawozdania, informacje. 

Instytucjonalną strukturę systemu monitorowania i ewaluacji GPR tworzą: 

 Rada Miejska, 

 Burmistrz Brzeska, 

 komórka organizacyjna właściwa w sprawach strategicznego rozwoju gminy – pełniąca 

rolę centrum koordynacyjnego ds. monitorowania i ewaluacji, 

 pełnomocnik Burmistrza ds. rewitalizacji 

 Międzywydziałowy zespół ds. rewitalizacji 

 Komitet Rewitalizacji 

 Inni interesariusze 
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Rysunek 9. System monitorowania i ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

 

 

Wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

W celu uzyskania spójności przestrzenno – funkcjonalnej wdrażania GPR, dla każdego z 

podobszarów rewitalizacji powinny zostać opracowane Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego w granicach wskazanych w załączniku do uchwały delimitacyjnej.  

Nie wnioskuje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji dla żadnego z podobszarów 

rewitalizacji. 

XI. ZMIANY GPR I MODYFIKACJE SYSTEMU WDRAŻANIA 
 

W przypadku stwierdzenia, że GPR wymaga zmiany, Burmistrz Gminy Brzesko występuje do 

Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię Komitetu 

Rewitalizacji. Zmiana niniejszego Programu następuje w trybie, w jakim jest on uchwalany. 

Zmiany w GPR odpowiadają na potrzeby, wynikające z ewaluacji, opartej na systematycznym 

monitoringu. Przede wszystkim stanowią reakcję na zmiany w otoczeniu Programu (w tym 

zmiany w obowiązującym systemie prawnym). 

 

Badania, analizy 

Wdrażanie GPR 

Monitoring GPR 

Ewaluacja GPR 

Dane Informacje o stopniu 

realizacji 

Propozycja 

aktualizacji 
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XII. PROCES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W GMINNYM PROGRAMIE 

REWITALIZACJI GMINY BRZESKO NA LATA 2016-2022 
 

Obecny tryb prowadzenia rewitalizacji według dokumentu Ustawy rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 r. ma na celu usprawnienie procesu partycypacji społecznej w tym 

zakresie. Należy podkreślić, że element partycypacji społecznej jest niezwykle istotny w 

prawidłowym prowadzeniu rewitalizacji, mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym. Wcześniejsze doświadczenia rewitalizacyjne kojarzone są z 

remontem infrastruktury zaniedbując aspekt społeczny. Zaangażowanie lokalnej 

społeczności jest o tyle ważne, że pozwala na prawidłowe zidentyfikowanie występujących 

problemów, wskazaniu potrzeb i opracowania konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Właściwe metody włączania interesariuszy powinny sprzyjać budowaniu poczucia 

współodpowiedzialności za proces rewitalizacji.  

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach 

społecznych. 

We wstępnej fazie pracy nad programem została przeprowadzona ankieta (n=107) wśród 

mieszkańców (czerwiec 2016r.) na temat wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie 

Brzesko. Celem ankiety było wskazanie obszarów kryzysowych w Brzesku w opinii 

mieszkańców. Pytania ankietowe dotyczyły wskazania najważniejszych problemów w sferze: 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz funkcjonalno – przestrzennej. W 

pytaniu otwartym umożliwiono respondentom wskazanie działań, które przyniosłyby 

największe efekty w procesie rewitalizacji.  

Następnie na etapie opracowywania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko prowadzono konsultacje społeczne. 

Partycypacja na tym etapie miała na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących 

wyznaczenia obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze 

sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – 

funkcjonalnej oraz technicznej.  

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 15 września 2016 r. do 14 października 

2016 r. w następujących formach:  

 otwartego spotkania (debaty) w dniu 29 września 2016r. z mieszkańcami, radnymi Rady 

Miejskiej, Sołtysami, Przewodniczącymi Osiedli, Organizacjami Pozarządowymi  

 ankiety konsultacyjnej dotyczącej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko 

 formularza zgłaszania uwag dotyczącego projektu Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko 
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 ustnie do protokołu w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. 

Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, w godzinach pracy urzędu 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku - 

http://bip.malopolska.pl/umbrzeska (zakładka: Rewitalizacja Gminy 2016-2022), 

 na stronie internetowej Gminy Brzesko www.brzesko.pl (zakładka: Rewitalizacja Gminy 

Brzesko 2016-2022),  

Kolejny etap opracowania Programu obejmował spacery partycypacyjne w wyznaczonych 

obszarach do rewitalizacji  (osobno dla miasta i terenu wiejskiego) w których uczestniczyli 

mieszkańcy, radni Rady Miejskiej, Sołtysi. W trakcie spacerów zgromadzone osoby 

przedstawiały problemy występujące na danym obszarze i oczekiwania związane z 

rewitalizacją Gminy.  Akcja informacyjna wydarzenia odbywała się za pomocą komunikatów 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku - www.brzesko.pl, stronie na 

Facebooku – Urząd Miejski w Brzesku oraz w formie plakatów promocyjnych. 

Spacery partycypacyjne odbywały się wg. następującego harmonogramu: 

 19 listopada 2016 – części Osiedli Kościuszki - Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły 

 19 listopada 2016 – Stare Miasto (Plac Kazimierza Wielkiego) 

 21 listopada 2016 – Sołectwo Jadowniki – Bocheniec 

 21 listopada 2016 – Sołectwo Wokowice 

Następnie 19 grudnia 2016 odbyło się spotkanie warsztatowe dla mieszkańców, 

użytkowników i zarządców nieruchomości, podmiotów prowadzących lub zamierzających 

prowadzić działalność gospodarczą i/lub społeczną na obszarze rewitalizacji (w tym 

stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne), przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

Gminy. Program spotkania obejmował podsumowanie wizyt studyjnych – przedstawienie 

pomysłów, propozycji na rewitalizację obszarów zgłoszonych w trakcie wizyt, wypracowania 

celów i wizji obszaru rewitalizacji oraz omówienie naboru projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz fiszki projektowej (służącej do zgłaszania projektów/przedsięwzięć do 

realizacji na obszarze rewitalizacji). Nabór projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbył 

się w dniach 14 - 23 grudnia 2016 r.  

 W ramach ostatniego etapu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Brzesko na 

lata 2016-2022 w dniach od 19 stycznia do 19 lutego 2017 r. prowadzone były konsultacje 

społeczne projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 

2016-2022 

Konsultacje nad projektem dokumentu odbywały się poprzez  

 otwarte spotkania (debaty) w dniu 9 lutego 2017 r. z mieszkańcami, radnymi Rady 

Miejskiej, Sołtysami, Przewodniczącymi Osiedli, Organizacjami Pozarządowymi  

 ankietę konsultacyjną dotyczącą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Brzesko na lata 2016-2022 
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 formularza zgłaszania uwag dotyczącego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Brzesko na lata 2016-2022 

 ustnie do protokołu w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. 

Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, w godzinach pracy urzędu 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku - 

http://bip.malopolska.pl/umbrzeska (zakładka: Rewitalizacja Gminy 2016-2022), 

 na stronie internetowej Gminy Brzesko www.brzesko.pl (zakładka: Rewitalizacja Gminy 

Brzesko 2016-2022) 

W trakcie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 

utworzono także Punkt Konsultacyjny w ramach Biura Funduszy Europejskich Urzędu 

Miejskiego w Brzesku, który koordynował proces opracowania Programu. 

Utworzono także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku www.brzesko.pl, 

zakładkę: Rewitalizacja Gminy Brzesko 2016-2022 na której umieszczano na bieżąco 

informację o prowadzonych pracach, projekty uchwał, dokumentów, ogłoszenia o 

konsultacjach, a także specjalny biuletyn dotyczący prowadzonego procesu opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022. 

Wszystkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji zostały zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku - http://bip.malopolska.pl/umbrzeska 

(zakładka: Rewitalizacja Gminy 2016-2022). 
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ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 1 

Wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Brzesko w mieście Brzesko na 

osiedlach Kościuszki Ogrodowa i Kopaliny Jagiełły 
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Skala 1 : 4000 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 2 

Wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Brzesko w mieście Brzesko na 

części osiedla Stare Miasto 

 

 

Skala 1 : 2000 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 3 

Wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Brzesko w sołectwie Jadowniki na wzgórzu Bocheniec 

 

Skala 1 :4400 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 4 

Wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Brzesko w sołectwie Wokowice 

na obszarach przy byłej Szkole Podstawowej 

 

 

 

 

Skala 1 : 2400
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 5 

przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji na 

obszarze osiedli Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny Jagiełły 

 

Źródło graficzne: mapy Google. Skala 1: 5000 

 

 

 

 

 

 

Id: 60E24810-CEC2-4929-BBF8-F744768D59D5. Podpisany Strona 73



  
 

 
 

74 

                                                                                                                                                                                                                      

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 6 

przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji na 

obszarze osiedla Stare Miasto 

 

 

Źródło graficzne: mapy Google. Skala 1: 2500 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 7 

przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji na obszarze sołectwa Jadowniki – Wzgórze Bocheniec 

 

 

Źródło graficzne: mapy Google. Skala 1: 4000 
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ZAŁĄCZNIK nr 8 

Wzór ankiety projektów rewitalizacyjnych na osiedlach Kościuszki Ogrodowa i Kopaliny Jagiełły w 

Brzesku 

ANKIETA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

 

PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ PROPONOWANY PRZEZ SIEBIE PROJEKT/PRZEDSIĘWZIĘCIE 

REWITALIZACYJNE 

1. Nazwa projektu: 

Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku 

2. Typ projektu: 

□  inwestycyjny □  nieinwestycyjny 

3. Planowany okres realizacji w latach: 

2017 - 2019 

4. Wnioskodawca: 
Nazwa wnioskodawcy: 

 

Adres: 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Osoba do kontaktu: 

---------------- 

5. Proszę przedstawić krótki opis problemu i pozytywne skutki, jakie mogłaby przynieść 

realizacja projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (np. redukcja negatywnych 

zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, wyeliminowanie lub ograniczanie 

niewłaściwych zachowań społecznych) 

a) Krótki opis problemu: 

Na osiedlach Jagiełły i Ogrodowa w tamtejszych blokach mieszka kilka tysięcy mieszkańców. Na 
tym dużym obszarze brakuje miejsc umożliwiających spędzenie wolnego czasu. Zarówno osoby 
starsze, młodzież jak i rodzice z małymi dziećmi nie mają możliwości przyjemnego spędzenia 
wolnego czasu na osiedlu i w celach rekreacyjnych muszą szukać miejsc położonych w innych 
częściach miasta. Tereny, które mogłoby być zagospodarowane na potrzeby rekreacyjne są 
obecnie w jednej części nieużytkami a w pozostałej zagospodarowane w nieestetyczny sposób, 
który szpeci otoczenie. 

b) Oczekiwane skutki realizacji projektu/przedsięwzięcia: 

Wzrost zadowolenia mieszkańców Gminy Brzesko. Zwiększenie aktywności fizycznej i 
mobilizacji do spędzenia czasu na powietrzu. Integracja między mieszkańcami różnych 
osiedli oraz między różnymi pokoleniami brzeszczan. Estetyzacja przestrzeni publicznej – 
wzrost atrakcyjności Brzeska jako miasta przyjaznego mieszkańcom. 
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c) Odbiorcy projektu(beneficjenci): 

Mieszkańcy Osiedli Kopaliny Jagiełły i Kościuszki Ogrodowa, mieszkańcy Gminy Brzesko 

d) Cel ogólny/cele projektu (np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia 

mieszkańców i rozwój turystyki; rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 

celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 

gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych): 

rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców, nadanie funkcji 
rekreacyjnych dotychczas niezagospodarowanej przestrzeni. 

e) Zakres rzeczowy realizowanego zadania: 

Budowa alejek spacerowych i ścieżek rowerowych; montaż małej architektury (ławki, 
kosze na śmieci, stół do ping ponga); budowa amfiteatru – sceny, placu zabaw, siłowni 
plenerowej, poidełka, wybiegu dla psów, wiaty grillowej i boisk ze sztuczną nawierzchnią. 
Oświetlenie terenu, nasadzenie zieleni. 

f) Szacowana (orientacyjna) wartość brutto pełnej realizacji projektu/przedsięwzięcia: 

1,5 mln zł 

g) Źródła finansowania:  

□ wkład własny □ dotacje UE □ kredyt □ inne, jakie?........................................... 

h) Sposób oceny rezultatów projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji (wskaźniki 

produktu (np. liczba zmodernizowanych budynków) i rezultatu (np. liczba użytkowników 

przebudowanych obiektów)) 

Liczba hektarów zagospodarowanej przestrzeni, liczba użytkowników Parku. 

i) Lokalizacja (np. adres/nr działki geodezyjnej) 

Tereny między osiedlami Kopaliny Jagiełły i Kościuszki Ogrodowa 

 

UWAGI UZUPEŁNIAJACE - DOTYCZĄCE PROJEKTU – KTÓRE UZNAJE PANI/PAN ZA WARTE 

UWZGLĘDNIENIA: 

Inwestorem projektu powinna zostać Gmina Brzesko 
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ZAŁĄCZNIK nr 9 

Wzór ankiety projektów rewitalizacyjnych na osiedlu Stare Miasto w Brzesku 

ANKIETA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

 

PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ PROPONOWANY PRZEZ SIEBIE PROJEKT/PRZEDSIĘWZIĘCIE 

REWITALIZACYJNE 

6. Nazwa projektu: 

Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku 

7. Typ projektu: 

□  inwestycyjny □  nieinwestycyjny 

8. Planowany okres realizacji w latach: 

2017 – 2019 

9. Wnioskodawca: 
Nazwa wnioskodawcy: 

 

Adres: 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Osoba do kontaktu: 

- 

10. Proszę przedstawić krótki opis problemu i pozytywne skutki, jakie mogłaby przynieść 

realizacja projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (np. redukcja negatywnych 

zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, wyeliminowanie lub ograniczanie 

niewłaściwych zachowań społecznych) 

j) Krótki opis problemu: 

Brzesko ma wciąż niewystarczającą infrastrukturę parkingową. Jednym z najlepszych 
miejsc, które można przeznaczyć na taką strefę jest Plac Kazimierza Wielkiego. Obecnie 
Plac jest wykorzystywany jedynie podczas nielicznych wydarzeń kulturalnych, 
państwowych czy religijnych. Przez pozostałą część roku stanowi pustą, niewykorzystaną 
przestrzeń. W tym rejonie Starego Miasta funkcjonuje Regionalne Centrum Kulturalno 
Biblioteczne oraz lokale w budynku nr 4 przy ul. Puszkina, pełniące funkcje społeczne, w 
szczególności skierowane dla osób starszych. W dni powszednie niemożliwością wydaje 
się znalezienie miejsca parkingowego w centrum miasta, co stanowi ograniczenie w 
szczególności dla zmotoryzowanych osób starszych, które chciałyby aktywnie spędzić 
czas w miejscach dla nich przeznaczonych. W związku z tym, aby w pełni wykorzystać to 
miejsce, należałoby dokonać przebudowy Placu, w taki sposób, aby spełniał wciąż rolę 
miejsca imprez masowych a w pozostałe dni powszednie pełnił funkcję parkingową.  

k) Oczekiwane skutki realizacji projektu/przedsięwzięcia: 

Id: 60E24810-CEC2-4929-BBF8-F744768D59D5. Podpisany Strona 78



 

str. 79 
 

                                                                                                                                                                                                                     

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 

79 

Poprawa organizacji ruchu kołowego w centrum miasta, zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych, zwiększenie wygody mieszkańców, poprawa estetyki miasta 

l) Odbiorcy projektu(beneficjenci): 

Mieszkańcy Gminy Brzesko, goście przyjezdni, 

m) Cel ogólny/cele projektu (np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia 

mieszkańców i rozwój turystyki; rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 

celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 

gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych): 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców 

n) Zakres rzeczowy realizowanego zadania: 

Wymiana nawierzchni, podniesienie sceny widowiskowej, przebudowa kanalizacji, 
budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ogrodowa, Uczestników Ruchu Oporu, Sobieskiego i 
Placu Kazimierza, remont nawierzchni ulic wokół placu, wymiana oświetlenia, elementy 
zieleni oraz małej architektury na placu. Organizacja strefy parkingowej na Placu 
Kazimierza.   

o) Szacowana (orientacyjna) wartość brutto pełnej realizacji projektu/przedsięwzięcia: 

Ok. 1,2 mln zł 

p) Źródła finansowania:  

□ wkład własny □ dotacje UE □ kredyt □ inne, jakie?........................................... 

q) Sposób oceny rezultatów projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji (wskaźniki 

produktu (np. liczba zmodernizowanych budynków) i rezultatu (np. liczba użytkowników 

przebudowanych obiektów)) 

Liczba miejsc parkingowych w mieście, 

r) Lokalizacja (np. adres/nr działki geodezyjnej) 

Plac Kazimierza Wielkiego 

 

UWAGI UZUPEŁNIAJACE - DOTYCZĄCE PROJEKTU – KTÓRE UZNAJE PANI/PAN ZA WARTE 

UWZGLĘDNIENIA: 
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ZAŁĄCZNIK nr 10 

Wzór ankiety projektów rewitalizacyjnych na Wzgórzu Bocheniec w sołectwie Jadowniki 

ANKIETA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

 

PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ PROPONOWANY PRZEZ SIEBIE PROJEKT/PRZEDSIĘWZIĘCIE 

REWITALIZACYJNE 

11. Nazwa projektu: 

Budowa wieży widokowej na Bocheńcu 

12. Typ projektu: 

□  inwestycyjny □  nieinwestycyjny 

13. Planowany okres realizacji w latach: 

2017 - 2018 

14. Wnioskodawca: 
Nazwa wnioskodawcy: 

 

Adres: 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Osoba do kontaktu: 

- 

15. Proszę przedstawić krótki opis problemu i pozytywne skutki, jakie mogłaby przynieść 

realizacja projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (np. redukcja negatywnych 

zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, wyeliminowanie lub ograniczanie 

niewłaściwych zachowań społecznych) 

s) Krótki opis problemu: 

Bocheniec – wzgórze o dużym potencjale turystycznym w Gminie Brzesko, nie jest pod 
tym kątem zagospodarowany i jego potencjał się marnuje. Budowa wieży widokowej 
wymaga stosunkowo niewielkich nakładów finansowych w stosunku do efektu jaki może 
przynieść. Jest zdecydowanie tańsza niż np. odtworzenie średniowiecznego grodziska. Po 
wybudowaniu wieży teren mógłby się stać miejscem organizacji imprez plenerowych 
integrujących lokalną społeczność. 

t) Oczekiwane skutki realizacji projektu/przedsięwzięcia: 

Wzrost liczby turystów w gminie Brzesko, organizacja wydarzeń turystycznych w 
sąsiedztwie wieży 

u) Odbiorcy projektu(beneficjenci): 

Mieszkańcy gminy, turyści z zewnątrz 
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v) Cel ogólny/cele projektu (np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia 

mieszkańców i rozwój turystyki; rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 

celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 

gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych): 

rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój 
turystyki 

w) Zakres rzeczowy realizowanego zadania: 

Budowa wieży metalowej widokowej o wys. ok. 25 m na działkach na Bocheńcu 
należących do Gminy Brzesko. 

x) Szacowana (orientacyjna) wartość brutto pełnej realizacji projektu/przedsięwzięcia: 

Ok. 250 tys. zł 

y) Źródła finansowania:  

□ wkład własny □ dotacje UE □ kredyt □ inne, jakie?........................................... 

z) Sposób oceny rezultatów projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji (wskaźniki 

produktu (np. liczba zmodernizowanych budynków) i rezultatu (np. liczba użytkowników 

przebudowanych obiektów)) 

Liczba wybudowanych obiektów, liczba użytkowników obiektu, liczba imprez 
plenerowych na Bocheńcu 

aa) Lokalizacja (np. adres/nr działki geodezyjnej) 

Działki gminne w Jadownikach objęte uchwalonym obszarem rewitalizacji 

 

UWAGI UZUPEŁNIAJACE - DOTYCZĄCE PROJEKTU – KTÓRE UZNAJE PANI/PAN ZA WARTE 

UWZGLĘDNIENIA: 
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