
Stan istniejący
tereny zabudowane

place i inne tereny niezabudowane

woda powierzchniowa

tereny leśne lub zadrzewione

roślinność trawiasta

uprawy i pozostała roślinność

podstawowe ciągi komunikacyjne

pozostałe ciągi komunikacyjne

tory kolejowe

Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
poprawa dostępności wysokiej jakości infrastruktury i przestrzeni
publicznych: modernizacje przestrzenne, techniczne 
lub funkcjonalne
tworzenie terenów zielonych lub miejsc rekreacji
umożliwiających aktywne spędzanie czasu

wzmacnianie lokalnej aktywnosci spoleczno-gospodarczej

oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pozostałe oznaczenia
budynki

działki

granica obszaru rewitalizacji

Przedsięwzięcia podstawowe
Rewitalizacja (zabudowa) terenów „Starej Winiarni”
wraz z przyległem terenem tzw. Stawu Wolnego w Brzesku

Podstawowe kierunki zmian
funkcjonalno - przestrzennych

podobszaru rewitalizacji Osiedle
Słotwina

Skala 1 : 5000

Źródło danych: Starostwo Powiatowe w Brzesku i GUGIK (BDOT10K)



Stan istniejący - pokrycie terenu
tereny zabudowane
place i inne tereny niezabudowane
woda powierzchniowa
tereny leśne lub zadrzewione
roślinność trawiasta
uprawy i pozostała roślinność
podstawowe ciągi komunikacyjne
pozostałe ciągi komunikacyjne

Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
rozwój obiektów z ofertą dla seniorów

poprawa dostępności wysokiej jakości infrastruktury
i przestrzeni publicznych: modernizacje przestrzenne, techniczne 
lub funkcjonalne
nowe połączenia funkcjonalno-przestrzenne
Tworzenie terenów zielonych lub miejsc rekreacji
umożliwiających aktywne spędzanie czasu

wzmacnianie lokalnej aktywności społeczno-gospodarczej

oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pozostałe oznaczenia
budynki

działki
granica obszaru rewitalizacji

Przedsięwzięcia podstawowe
Osiedlowa strefa rekreacji przy ul. Browarnej  

Remont budynku Starej Poczty w Brzesku na funkcje
mieszkalne i społeczne 

Park kieszonkowy na rogu ul. Browarnej i ul. Mickiewicza

Rewitalizacja kompleksu parkowego wokół
Stacji Uzdatniania Wody Browaru Okocim

Centrum Krzewienia Kultury Piwowarskiej

Zwiększenie liczby dostępnych miejsc pobytu
w Dziennym Domu „Senior+”
Zagospodarowanie brzegu rzeki Uszwicy
poprzez budowę kładki pieszo-rowerowej i deptaka
Przestrzeń edukacji i aktywnego, rodzinnego
wypoczynku - modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Brzesku
Odnowa centralnej przestrzeni miejskiej - przebudowa
Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku

Przebudowa Placu Targowego w Brzesku

Modernizacja placu Żwirki i Wigury w Brzesku

Strefa zieleni i zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 1 – budowa placu zabaw i uporządkowanie terenu zielonego
Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej dla seniorów
w Miejskim Ośrodku Kultury

Podstawowe kierunki zmian
funkcjonalno - przestrzennych

podobszarów rewitalizacji Osiedle
Stare Miasto i Osiedle Okocimskie

Skala 1 : 5000

Źródło danych: Starostwo Powiatowe w Brzesku i GUGIK (BDOT10K)



Stan istniejący - pokrycie terenu
tereny zabudowane

place i inne tereny niezabudowane

woda powierzchniowa

tereny leśne lub zadrzewione

roślinność trawiasta

uprawy i pozostała roślinność

podstawowe ciągi komunikacyjne

pozostałe ciągi komunikacyjne

Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
modernizacje przestrzenne, techniczne lub funkcjonalne
miejsc publicznych i infrastruktury
tworzenie terenów zielonych lub miejsc rekreacji
umożliwiających aktywne spędzanie czasu

oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

wzmacnianie lokalnej aktywności społeczno-gospodarczej

Pozostałe oznaczenia
budynki

działki

granica obszaru rewitalizacji

Przedsięwzięcia podstawowe
Zagospodarowanie centrum wsi Bucze
na cele społeczno-rekreacyjne
Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej
przy Szkole Podstawowej w Buczu

Podstawowe kierunki zmian
funkcjonalno - przestrzennych
podobszaru rewitalizacji Bucze

Skala 1 : 5000
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Stan istniejący - pokrycie terenu
tereny zabudowane

place i inne tereny niezabudowane

woda powierzchniowa

tereny leśne lub zadrzewione

roślinność trawiasta

uprawy i pozostała roślinność

podstawowe ciągi komunikacyjne

pozostałe ciągi komunikacyjne

Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
rozwój obiektów z ofertą dla seniorów

rozwój obiektów z ofertą dla młodzieży

poprawa dostępności wysokiej jakości infrastruktury
i przestrzeni publicznych: modernizacje przestrzenne, techniczne 
lub funkcjonalne
tworzenie terenów zielonych lub miejsc rekreacji
umożliwiających aktywne spędzanie czasu

wzmacnianie lokalnej aktywności społeczno-gospodarczej

oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pozostałe oznaczenia
budynki

działki

granica obszaru rewitalizacji

Przedsięwzięcia podstawowe
Utworzenie placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień

Strefa aktywności sportowo-rekreacyjnej w Jasieniu

Rozwój oferty Domu Ludowego w Jasieniu

Aktywizacja Domu Parafialnego w Jasieniu

Utworzenie obiektu wielofunkcyjnego poprzez
adaptację budynku byłej szkoły w Jasieniu  na potrzeby społeczno-kulturalne

Podstawowe kierunki zmian  funkcjonalno -
przestrzennych podobszaru rewitalizacji Jasień

Skala 1 : 5000
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Stan istniejący
tereny zabudowane

place i inne tereny niezabudowane

woda powierzchniowa

tereny leśne lub zadrzewione

roślinność trawiasta

uprawy i pozostała roślinność

podstawowe ciągi komunikacyjne

pozostałe ciągi komunikacyjne

Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych

rozwój obiektów z ofertą dla młodzieży

poprawa dostępności wysokiej jakości infrastruktury i przestrzeni
publicznych: modernizacje przestrzenne, techniczne 
lub funkcjonalne

wzmacnianie lokalnej aktywnosci spoleczno-gospodarczej

oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pozostałe oznaczenia
budynki

działki

granica obszaru rewitalizacji

Przedsięwzięcia podstawowe

Centrum Aktywności Lokalnej w Okocimiu

Centrum Artystyczno-Kulturalne przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza   
Remont piwnic w Centrum Kulturalno-Społecznym Wsi Okocim
z przeznaczeniem na utworzenie Klubu młodzieżowego

Podstawowe kierunki zmian
funkcjonalno -

przestrzennych podobszaru
rewitalizacji Okocim

Skala 1 : 5000
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