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RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., 
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§ 1. Przyjmuje się Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wprowadzenie 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023 (LPR) 

stanowi istotny instrument wspierający zarządzanie rozwojem gminy w zakresie 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez powiązane 

ze sobą działania społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne 

i techniczne. Pozwala on na prowadzenie wieloletniego procesu rewitalizacji w sposób 

skoordynowany, zintegrowany, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy.  

LPR został opracowany zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

3 lipca 2015 r.1 Dokument uwzględnia zasadę partnerstwa i partycypacji na każdym 

etapie jego wdrażania oraz zapewnienie komplementarności pomiędzy poszczególnymi 

przedsięwzięciami. Kompleksowość i spójność zaproponowanych kierunków działań 

koresponduje ze zdiagnozowanymi potrzebami rewitalizacyjnymi, umożliwiając 

optymalne wykorzystanie potencjału wewnętrznego gminy na rzecz podniesienia 

jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców, poprawy ładu przestrzennego 

i stanu powietrza atmosferycznego oraz aktywizacji potencjału przedsiębiorczego.  

Zgodnie z zapisami Wytycznych Lokalny Program Rewitalizacji operuje 

następującymi pojęciami: 

 rewitalizacja – proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki; 

 obszar zdegradowany – przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne 

(społeczne, gospodarcze, przestrzenne oraz problemy, które wpływają na 

pogorszenie jakości życia mieszkańców); 

 obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 

(...) na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się 

przeprowadzić rewitalizację; nie może on obejmować terenów większych niż 

20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy.  

 

                                                           
1 MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015 (z późn. zm.). 
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016 - 2023 jest 

efektem współpracy i zaangażowania władz lokalnych, Zespołu ds. Rewitalizacji, 

pracowników urzędu, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych a nade wszystko: mieszkańców gminy. Dokument został 

opracowany w sposób uspołeczniony. Włączenie strony społecznej zostało zaplanowane 

i wpisane również w etap wdrażania zapisów programu, ich monitorowania 

oraz ewaluacji, a także wprowadzania ewentualnych modyfikacji i aktualizacji. 

Dokument ten składa się z dziewięciu głównych części i są to: 

 diagnoza negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej z identyfikacją potrzeb 

rewitalizacyjnych, 

 wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji,  

 deklaracja wizji, cele i kierunki działań rewitalizacji, 

 wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista A i lista B), 

 mechanizmy zapewnienia komplementarności  zaplanowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, 

 spójność programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu 

lokalnym i ponadlokalnym, 

 przewidywane ramy finansowe programu rewitalizacji, 

 mechanizmy włączania mieszkańców i ich grup. 

 system wdrażania, monitoringu i ewaluacji LPR, 
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1. Ogólna charakterystyka Gminy 

 

Gmina miejsko – wiejska Nowogrodziec położona jest w zachodniej części 

województwa dolnośląskiego, w południowo – zachodniej części powiatu 

bolesławieckiego i jest jedną z 6 gmin powiatu bolesławieckiego. Graniczy: 

- na zachodzie z Gminą Węgliniec i Pieńsk z powiatu zgorzeleckiego, 

- na północy z Gminą Osiecznica z powiatu bolesławieckiego, 

- na wschodzie z Gminą wiejską Bolesławiec w powiecie bolesławieckim oraz 

Gminą Lwówek Śląski w powiecie lwóweckim, 

- na południu z Gminą Lubań z powiatu lubańskiego i Gminą Gryfów Śląski 

z powiatu lwóweckiego2. 

Miasto Nowogrodziec – siedziba władz gminnych – znajduje się w odległości 

28 km na wschód od Zgorzelca, a tym samym, od granicy polsko - niemieckiej, 14,5 km 

na północny – zachód od Bolesławca oraz około 54 km na zachód od Legnicy i około 

115 km na zachód od Wrocławia, około 43 km na północny od granicy polsko – czeskiej. 

Sieć osadnicza w gminie jest dobrze rozwinięta, co związane jest m.in. 

z korzystnym ukształtowaniem terenu, bowiem niemal w całości stanowi on część 

niziny Śląskiej i jedynie niewielki obszar w południowej części gminy zaliczany jest do 

Pogórza Izerskiego.  

Gmina zajmuje obszar 176,29 km2 (17 629 ha), co stanowi 13,52% powierzchni 

powiatu. Jest to więc jedna z najmniejszych gmin powiatu bolesławieckiego. 

W strukturze terytorialnej gminy przeważają obszary wiejskie, które stanowią 

91,0% jej ogólnej powierzchni. Obszar miejski, czyli miasto Nowogrodziec, to 16,1 km2 

i 9,0% terytorium gminy. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Czerna, Gierałtów, 

Godzieszów, Gościszów, Kierżno, Milików, Nowa Wieś, Parzyce, Wykroty, Zabłocie, 

Zagajnik, Zebrzydowa. 

Przez miasto Nowogrodziec przebiega droga wojewódzka nr 357, która łączy 

miejscowość z Lubaniem i Osiecznicą oraz dzięki połączeniu z drogą krajową nr A4 

zapewnia możliwość dojazdu do Bolesławca i granicy z Niemcami. Przez gminę 

przebiegają linie kolejowe: z Wrocławia w kierunku zachodniej granicy państwa i linia 

północ – południe łącząca Szczecin z Jelenią Górą. W sąsiedniej gminie Węgliniec 

                                                           
2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Nowogrodziec, Uchwała Nr XXVI/179/16 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2016 r., s. 18 
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znajduje się jedna z największych w Polsce stacji rozrządowych PKP. Nowogrodziec, 

dzięki komunikacji autobusowej oraz kolejowej, ma połączenia zarówno z Bolesławcem, 

jak i z bardziej oddalonymi, większymi miejscowościami, jak: Legnica i Jelenia Góra. 

Dodatkowo, komunikacja autobusowa PKS Bolesławiec zapewnia łączność między 

miejscowościami gminy Nowogrodziec3. 

 

  

                                                           
3 Studium Wykonalności projektu „Renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej Nr 6,7,8 w Nowogrodźcu” 
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2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 
 

2.1. Sfera społeczna 

Zmiany liczby mieszkańców oraz struktura wiekowa 

Gminę Nowogrodziec w 2015 roku zamieszkiwało 14 803 osób4, tj. 35% ludności 

powiatu bolesławieckiego oraz 0,8% mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

Struktura osadnicza Gminy determinuje rozkład przestrzenny mieszkańców. Niewielka 

przestrzeń miejska stanowi miejsce życia dla około 30% społeczności Nowogrodźca. 

Wpływa to również na wysokie wartości wskaźnika zaludnienia, który w mieście 

w 2015 roku wyniósł 265 osób/km2 i był prawie dwukrotnie większy niż średnia dla 

województwa (146 osób/km2). 

Analiza zmian potencjału demograficznego Gminy wskazuje na jej atrakcyjność 

do zamieszkania. W ostatnich trzech latach zarówno na terenie miasta, jak i obszarów 

wiejskich, odnotowano wzrost liczby mieszkańców (odpowiednio na poziomie 8% 

i 6,3%). Trend ten można rozpatrywać dwojako. Z jednej strony zjawisko ma charakter 

pozytywny w stosunku do sytuacji obserwowanej w innych dolnośląskich gminach, 

w których następuje odpływ mieszkańców, zwłaszcza z terenów miejskich. Z drugiej 

strony, przyrost liczby ludności wymaga dostosowania infrastruktury i zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków życia praktycznie w każdym aspekcie – 

infrastrukturalnym, przestrzennym, gospodarczym itp. 

Wzrost liczby mieszkańców w gminie jest efektem przede wszystkim 

rzeczywistego przyrostu osób wynikającego ze zdarzeń demograficznych. Gmina 

Nowogrodziec w latach 2012-2015 charakteryzowała się dodatnim przyrostem 

naturalnym. W całym okresie analizy wartość wskaźnika zarówno na terenie miasta, jak 

i miejscowościach wiejskich była wyższa niż w powiecie bolesławieckim oraz 

województwie dolnośląskim (tab. 1). 

 

Tab.1. Wybrane wskaz niki demograficzne dla Gminy Nowogrodziec. 

  

przyrost naturalny na 1000 
ludności 

saldo migracji na 1000 
osób* 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 

woj. dolnośląskie -1,1 -1,6 -0,9 -1,8 0,3 0,0 0,2 

powiat bolesławiecki -0,5 -0,6 0,2 -0,8 -1,0 -1,3 -0,6 

                                                           
4 Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Według statystyki publicznej, udostępnianej 
przez Główny Urząd Statystyczny, mieszkańcy gminy liczyli 15 281 osób. 
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Nowogrodziec (gmina) 1,9 2,1 1,6 1,6 -0,8 -4,1 -1,0 

Nowogrodziec (miasto) 0,9 0,9 3,1 4,3 -3,1 1,2 -0,5 

Nowogrodziec (obszar wiejski) 2,3 2,5 1,1 0,6 0,1 -6,1 -1,2 
*Statystyka publiczna nie dysponuje jeszcze danymi dla 2015 roku. 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja związana z czynnikiem migracyjnym. 

O ile w województwie, w ostatnich trzech latach, odnotowuje się niewielki przyrost 

migracyjny liczby mieszkańców, to na terenie powiatu bolesławieckiego oraz w gminie 

Nowogrodziec notuje się większą liczbę wymeldowań niż zameldowań. Tym samym, jest 

to sygnał dla władz Gminy wskazujący na konieczność dostosowania infrastruktury 

społecznej do potrzeb społeczności lokalnej oraz monitorowania dalszych procesów 

demograficznych. Należy bowiem pamiętać, że zjawiska związane z przyrostem 

naturalnym podlegają silnym fluktuacjom wynikającym z wielu czynników, na które 

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W przypadku wyhamowania liczby urodzeń, 

istnieje realne ryzyko spadku liczby mieszkańców w związku z odpływem migracyjnym 

wynikającym z rozwoju budownictwa w strefach podmiejskich miast. 

Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy Nowogrodziec wskazuje na 

relatywnie korzystniejszą sytuację potencjału demograficznego niż w regionie. Udział 

mieszkańców młodych, tj. do 17 roku życia wynosił w 2015 roku około 20% i był o 1 

punkt procentowy wyższy niż wartość wskaźnika dla województwa dolnośląskiego. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że w samym mieście Nowogrodziec udział osób 

młodych wyniósł w tym czasie nieco ponad 17%. Analiza danych historycznych 

wskazuje ponadto na utrzymywanie się w całym regionie (również w Nowogrodźcu) 

stopniowego trendu w kierunku starzenia się społeczeństwa. W analizowanych 

jednostkach przestrzennych odnotowuje się spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym (do 17 roku życia), w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 

a mężczyźni do 65 roku życia) na rzecz wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

Analiza struktury wiekowej mieszkańców w oparciu o dane Urzędu Miejskiego 

w Nowogrodźcu 5  wskazała, że zaledwie w ciągu trzech lat (2013-2015) liczba 

                                                           
5 Analiza struktury wiekowej mieszkańców dokonana została dwojako. Porównanie sytuacji w gminie na 
tle regionu opracowane zostało na bazie danych Banku Danych Lokalnych. Natomiast ocena 
zróżnicowania wewnątrz gminnego - na podstawie danych Urzędu Miejskiego. Wynika to z faktu 
odmiennego poziomu agregacji funkcjonalnych grup wiekowych. Statystyka publiczna opiera się 
na podziale ekonomicznych grup wieku związanych z końcem nauki oraz możliwością podjęcia pracy. 
W statystykach prowadzonych przez jednostki samorządowe, punkt odniesienia stanowi wiek 
uprawniający do głosowania (czynne prawo wyborcze). 
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mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wzrosła w całej gminie o 17% (z 1758 do 2068 

osób) i w 2015 roku udział tej grupy wiekowej wyniósł 14% ogólnej liczby 

mieszkańców. Wzrost ten objął w takim samym stopniu miasto, jak i obszary wiejskie. 

„Jest to bardzo niepokojące zjawisko, gdyż wskazuje na starzenie się społeczeństwa. 

Sytuacja ta wiąże się z tym, że gmina jest zmuszona przeznaczać większą ilość środków 

na zaspokojenie potrzeb tej grupy mieszkańców, włączając w to wydatki na pomoc 

społeczną”6.  

 

 

Ryc.1. Struktura mieszkańców według ekonomicznych grup wieku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 

Struktura przestrzenna rozmieszczenia mieszkańców wskazuje na koncentrację 

obszarów o najwyższym udziale osób w wieku senioralnym głównie mieście (tab.2) oraz 

w wybranych miejscowościach wiejskich. Za jednostkę spełniająca kryterium uznano tą, 

w której udział ludności w wieku poprodukcyjnym przekroczył średnią wartość 

wskaźnika dla Gminy (14%) ustaloną na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

w Nowogrodźcu.  

  

Tab.2. Obszary gminy o niekorzystnej strukturze wiekowej mieszkan co w. 

 
udział osób w wieku 

poprodukcyjnym (%) 
wskaźnik starości demograficznej* 

Miasto/ulica 

Strzelecka 37,7 2,7 

Fabryczna 36,4 2,6 

Szkolna 36,0 2,6 

Kusocińskiego 32,3 2,3 

Brodatego 31,4 2,2 

                                                           
6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Nowogrodziec, Uchwała Nr XXVI/179/16 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2016 r., s. 22. 
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22 Lipca 31,3 2,2 

Wąska 30,0 2,1 

Łąkowa 29,6 2,1 

Rynek 26,9 1,9 

Górników 25,8 1,8 

Parkowa 25,8 1,8 

Chopina 23,7 1,7 

Kopernika 20,0 1,4 

Ćwiklińskiej 19,4 1,4 

Kolejowa 19,0 1,4 

Mickiewicza 17,7 1,3 

Ołdrzychowska 17,4 1,2 

Sienkiewicza 16,9 1,2 

Kamienna 16,7 1,2 

Zielona 16,7 1,2 

Chrobrego 16,3 1,2 

Lubańska 16,0 1,1 

Bolesławiecka 15,7 1,1 

Garncarska 14,8 1,1 

Asnyka 14,0 1,0 

Miejscowość wiejska  

Zagajnik 17,1 1,2 

Kierżno 14,8 1,1 

Gierałtów 14,8 1,1 

Zebrzydowa 14,4 1,0 

Wykroty 14,1 1,0 
* stosunek liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym danej ulicy lub miejscowości w odniesieniu do 
wartości średniej dla gminy (14% = 1). 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

Bezrobocie 

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy Nowogrodziec 

koresponduje z natężeniem problemu bezrobocia. Na terenie całego powiatu 

bolesławieckiego zarejestrowanych było w 2015 roku 2 375 bezrobotnych z czego 378 

(tj. 15,9%) zamieszkiwało gminę Nowogrodziec. Stopa bezrobocia rejestrowanego, 

tj. stosunek osób pozostających bez pracy względem osób aktywnych zawodowo) 

wynosił w powiecie 7,6% i był on niższy od wartości dla województwa dolnośląskiego 

(8,6%). Pomimo mniejszej skali bezrobocia niż w regionie, dostrzega się jednak w latach 

2013-2015 ten sam kierunek zmian. W analizowanych latach w całym regionie 

odnotowano spadek bezrobocia, co odpowiadało poprawie sytuacji gospodarczej nie 
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tylko województwa, ale i całego kraju. W Polsce stopa bezrobocia we wspomnianych 

latach zmniejszyła się z 13,4% do 9,8%. 

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, liczba bezrobotnych 

w Gminie Nowogrodziec w 2015 roku wyniosła 378 osób i była niższa względem 

pierwszego roku analizy o 217 osób. Udział osób pozostających bez pracy w ogólnej 

liczbie mieszkańców wyniósł 2,6%7.  

 Grupą bezrobotnych znajdującą się w szczególnej sytuacji są osoby 

tzw. długotrwale bezrobotne. W powiecie bolesławieckim liczba osób pozostająca bez 

pracy powyżej 12 miesięcy wynosiła w 2015 roku 504 osoby, co stanowiło ponad 21% 

ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Pod tym względem sytuacja na terenie 

gminy Nowogrodziec przedstawia się dużo bardziej niekorzystnie – udział bezrobotnych 

długotrwale w ogólnej liczbie pozostających bez pracy wyniósł 34% (w mieście udział 

ten wyniósł 39,4%). Struktura ta koresponduje z występowaniem takich negatywnych 

zjawisk, jak bezrobocie osób o niskim wykształceniu (27,8% ogółu bezrobotnych 

w gminie) oraz bezrobocie osób starszych, powyżej 50 roku życia (31,5% bezrobotnych 

w Nowogrodźcu). Niekorzystny jest fakt, że pomimo nominalnego spadku liczby 

bezrobotnych w wieku starszym (ze 153 w 2002 roku do 119 osób w 2015 roku) wzrósł 

udział tej grupy bezrobotnych (odpowiednio z 25% do 31,5%). 

Na szczególną uwagę władz samorządowych zasługuje konieczność 

monitorowania dalszych zmian w tym kierunku, zwłaszcza w kontekście coraz 

większego zagrożenia bezrobociem m.in. wśród osób młodych. W latach 2013 – 2015 

liczba bezrobotnych poniżej 25 roku życia zmniejszyła się ze 135 do 72 osób. Nie 

wpłynęło to jednak na poprawę struktury osób bezrobotnych. W 2015 roku młodzi 

bezrobotni stanowili 19% pozostających bez pracy. Aktywizacja zawodowa osób 

znajdujących się w szczególnej sytuacji zarówno ze względu na wiek, jak i wykształcenie 

pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie potencjalnym ekonomicznym i społecznym 

zagrożeniom dla rozwoju gminy Nowogrodziec. Działania te trzeba z wyprzedzeniem 

zaplanować i ukierunkować, co zapewni skuteczność i efektywność interwencji.  

                                                           
7 W związku z brakiem danych o liczbie aktywnych zawodowo w poszczególnych jednostkach osadniczych 
gminy oraz różnej metodologii agregowania mieszkańców względem grup wiekowych (według GUS wiek 
produkcyjny rozpoczyna się od 17 roku życia; w statystykach Urzędu Miejskiego ta sama grupa zawiera 
się w przedziale od 18 roku życia) dla potrzeb niniejszej analizy oraz delimitacji obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji, dane o osobach bezrobotnych odnoszone są do ogólnej liczby mieszkańców.  
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Analiza przestrzenna Gminy Nowogrodziec pod względem rozmieszczania 

obszarów charakteryzujących się kumulacją problemów związanych z bezrobociem 

wskazała miejsca szczególnej koncentracji tej kategorii negatywnych zjawisk. 

Szczegółowa analiza wskazała, że największe odchylenia wartości wskaźników od 

średniej wartości dla gminy charakteryzują kilkanaście ulic w mieście oraz miejscowości 

wiejskie (tab.3). 

 

Tab.3. Obszary gminy o najwyz szych wartos ciach wskaz niko w bezrobocia. 

 

bezrobotni w 
ogólnej liczbie 
mieszkańców 

wskaźnik 
bezrobocia*  

bezrobotni 
długotrwale w 
ogólnej liczbie 
mieszkańców 

wskaźnik 
długotrwałego 
bezrobocia** 

Miasto/ulica Miasto/ulica 

Kwiatowa 9,8 3,8 Ogrodowa 4,0 4,6 

Kusocińskiego 9,7 3,8 Ćwiklińskiej 3,2 3,7 

Leśna 5,8 2,3 Chopina 2,6 3,0 

Szpitalna 5,7 2,2 Leśna 2,3 2,6 

Sienkiewicza 5,6 2,2 Zielona 2,2 2,5 

Bolesławiecka 4,1 1,6 Kwiatowa 2,0 2,2 

Ogrodowa 4,0 1,6 Szpitalna 1,9 2,1 

Strzelecka 3,8 1,5 Lubańska 1,8 2,1 

Łąkowa 3,7 1,5 Bolesławiecka 1,7 1,9 

Chrobrego 3,3 1,3 Młyńska 1,5 1,8 

Ćwiklińskiej 3,2 1,3 Sienkiewicza 1,4 1,6 

Młyńska 3,1 1,2 Robotnicza 1,4 1,6 

Lubańska 2,9 1,1 1 Maja 1,3 1,5 

Chopina 2,6 1,0 Różana 1,3 1,4 

 

Kolejowa 1,2 1,4 

Słowackiego 1,0 1,1 

Ołdrzychowska 0,9 1,1 

Miejscowość wiejska Miejscowość wiejska 

Zagajnik 3,9 1,5 Parzyce 1,3 1,5 

Parzyce 3,5 1,4 Zabłocie 1,1 1,2 

Gierałtów 3,3 1,3 Kierżno 1,0 1,2 

Kierżno 3,1 1,2 Wykroty 0,9 1,1 

Nowa Wieś 3,0 1,2 Gierałtów 0,9 1,1 

Wykroty 2,9 1,2 Gościszów 0,9 1,1 

Czerna 2,8 1,1 

 Zebrzydowa 2,7 1,0 

* stosunek liczby osób bezrobotnych zamieszkującej na danej ulicy lub w miejscowości w odniesieniu 
do wartości średniej dla gminy (2,6% = 1). 
** stosunek liczby osób bezrobotnych długotrwale zamieszkujących na danej ulicy lub w miejscowości 
w odniesieniu do wartości średniej dla gminy (0,9% = 1). 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 
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Pomoc społeczna 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Nowogrodźcu 

odpowiedzialny za wsparcie socjalne mieszkańców, udzielił w 2015 r. pomocy 1 093 

mieszkańcom. Systemem pomocy społecznej objął zatem wsparciem 7,4% mieszkańców 

gminy. Dla porównania, w 2012 r. wsparciem objętych były 1 592 osoby. Rozkład 

przestrzenny udzielonego wsparcia wskazuje na przewagę konieczności pomocy 

dedykowanej obszarowi miasta, gdzie ze wsparcia socjalnego w 2015 roku skorzystało 

8% mieszkańców. W tym samym czasie z pomocy MGOPS skorzystało 7% mieszkańców 

obszarów wiejskich gminy. Liczba osób korzystających z pomocy MGOPS w latach 2013-

2015 uległa zmniejszeniu, na co wpływ miała nie tylko poprawa sytuacji materialnej 

wybranych rodzin, ale także zmiana przepisów określających kryteria przyznania 

wsparcia. Jak wskazano wcześniej, w latach 2013-2015 nastąpiła poprawa na 

regionalnym rynku pracy, co przyczyniło się do spadku liczby osób bezrobotnych, a tym 

samym do ograniczenia liczby potencjalnych odbiorców pomocy socjalnej.  

W ocenie występowania zjawisk kryzysowych na terenie Nowogrodźca, dużo 

bardziej kluczowa niż dynamika zmian, jest analiza struktury udzielonego wsparcia. 

Główne przyczyny udzielonej pomocy w 2015 roku to ubóstwo, bezrobocie 

i niepełnosprawność. Niekorzystny. w kontekście wcześniej przedstawionych analiz, 

wydaje się wzrost liczby osób objętych pomocą ze względu na ubóstwo (ryc. 2). W 2002 

roku z powodu ubóstwa wsparcie otrzymało 43% wszystkich klientów MGOPS; w 2014 

udział ten wzrósł do 55%. Obecnie na każdych 100 mieszkańców Gminy Nowogrodziec, 

co najmniej 4 osoby korzystają z pomocy z powodu ubóstwa. 

Na równie stabilnym poziomie utrzymuje się liczba osób otrzymujących wsparcie 

ze względu na niepełnosprawność (średnio około 100 osób w każdym roku; 25% 

beneficjentów wsparcia udzielonego na obszarach wiejskich, 33% beneficjentów 

wsparcia udzielonego na terenie miasta). Jest to bowiem kategoria wsparcia, która jest 

najmniej narażona na fluktuacje ze względu na zmianę sytuacji życiowej beneficjentów 

wsparcia.  
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Ryc.2. Liczba osób objętych pomocą społeczną w Gminie Nowogrodziec. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu 

 

Jednym z problemów społecznych występujących w Gminie Nowogrodziec jest 

alkoholizm i narkomania. Co prawda liczba osób objętych wsparciem MGOPS z tego 

powodu zmniejszyła w latach 2002 – 2014 ze 136 do 62, ale na uwagę zasługuje fakt, że 

w wielu przypadkach problemy związane z nadużywaniem alkoholu czy narkotyków nie 

są zgłaszane do stosownych instytucji. Wynika to często ze wstydu, obawy przed 

negatywna opinią społeczną czy przekonaniem, że można samemu próbować poradzić 

sobie z danym problemem. „Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na poczucie 

bezpieczeństwa społecznego (wzrasta liczba nieletnich nietrzeźwych sprawców 

przestępstw, ale również nieletnich nietrzeźwych ofiar), jak również ogólny stan 

zdrowia populacji, zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku 

pracy, a także na relacje interpersonalne z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym”8. 

Coraz bardziej dostrzegalnym i doskwierającym problemem jest wzrost liczby młodych 

osób, które uzależniają się od narkotyków. 

W 2015 roku w Nowogrodźcu prawie 6% wszystkich beneficjentów pomocy 

społecznej korzystało ze wsparcia z powodu alkoholizmu i narkomanii. Działaniami 

                                                           
8 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2007-2013”, 
Załącznik do Uchwały Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007 r., s.45. 
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Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ostatnich trzech latach 

objętych zostało w sumie 49 osób. 

Analiza przestrzenna występowania problemów społecznych na terenie gminy 

wskazała, że w większym stopniu dotyczą one obszaru miasta. W jego granicach 

znajdują się miejsca charakteryzujące się wskaźnikami znacznie odbiegającymi od 

wartości średniej dla gminy. Wykaz miejsc o szczególnym zagrożeniu ubóstwem 

zamieszczony został w poniższej tabeli. 

 

Tab.4. Obszary Gminy o najwyz szych wartos ciach wskaz nika ubo stwa 

 
liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej na 100 mieszkańców 

wskaźnik ubóstwa* 

Miasto/ulica 

Bolesławiecka 17 2,4 

Kościelna 17 2,2 

Ćwiklińskiej 16 2,2 

Lubańska 15 2,1 

Szpitalna 15 2,0 

Kolejowa 15 2,0 

Kwiatowa 14 1,9 

Słowackiego 14 1,8 

Chrobrego 13 1,7 

Sienkiewicza 11 1,4 

1 Maja 10 1,4 

Kościuszki 10 1,4 

Jodłowa 10 1,4 

Asnyka 9 1,2 

Młyńska 8 1,1 

Ołdrzychowska 8 1,1 

Miejscowość wiejska 

Parzyce 10 1,4 

Wykroty 9 1,2 

Milików 9 1,2 

Kierżno 8 1,1 

Godzieszów 8 1,1 

Zebrzydowa 7 1,0 

* stosunek liczby osób objętych pomocą społeczną zamieszkującej na danej ulicy lub w miejscowości 
w odniesieniu do wartości średniej dla gminy (7% = 1). 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu. 

 

 Szczególnym przejawem koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

związanych z ubóstwem jest obecność mieszkańców oczekujących na przyznanie lokalu 
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z zasobów komunalnych Gminy. Zarówno na terenie miasta, jak i obszarach wiejskich 

zamieszkują osoby zgłaszające potrzebę skierowania do lokalu komunalnego. Miasto 

jest w posiadaniu 127 takich lokali, które obecnie są zamieszkane. Liczba mieszkańców 

czekających na przyznanie lakolu w 2015 roku wynosiła 43 osoby, o 10 mniej względem 

2012 roku. Rozmieszczenie potencjalnych beneficjentów pomocy wskazuje na 

występowanie problemu zarówno w mieście, jak i na wsi (tab. 5). 

 

Tab.5. Liczba oso b oczekujących na mieszkanie komunalne. 

 
Liczba osób oczekujących 
na mieszkanie komunalne 

Miasto/ulica 

Asnyka 5 

Kolejowa 2 

Lubańska 2 

Mickiewicza 1 

Chrobrego 1 

Kościelna 1 

Ołdrzychowska 1 

Robotnicza 1 

Wąska 1 

Miejscowości 

Zebrzydowa 8 

Wykroty 6 

Milików 3 

Gościszów 3 

Gierałtów 2 

Czerna 2 

Nowa Wieś 1 

Parzyce 1 

Zagajnik 1 

Godzieszów 1 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Ocena jakości życia mieszkańców dokonana została m.in. w oparciu 

o subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Analiza danych statystycznych dotyczących 

przestępczości w regionie wskazuje, że w powiecie bolesławieckim poczucie 

bezpieczeństwa jest niższe niż w kraju. Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję 

w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 mieszkańców w latach 

2013-2015 przyjęła wyższe wartości w powiecie niż w kraju (ryc. 3). Według danych 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 16



 
 

16 
 

Urzędu Statystycznego na terenie powiatu bolesławieckiego, w 2015 r. popełniono 

w sumie 2 326 przestępstwa, o około 14% mniej niż w 2013 r. Tym samym spadła 

wartość wskaźnika przestępczości z 29,9 do 25,8 przestępstw na 1000 mieszkańców. 

 

 

Ryc.3. Wskaźnik przestępczości 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

Pomimo spadku liczby czynów karalnych należy pamiętać, że jest 

to przestępczość nie tyle groźna, ile dokuczliwa społecznie, a wynika ona w dużej mierze 

z problemów społecznych i rozwoju patologii społecznej. O ile analiza poszczególnych 

kategorii przestępstw popełnionych w powiecie bolesławieckim wskazuje na mniejsze 

zagrożenie niż w województwie, to wyjątek stanowią przestępstwa przeciwko życiu 

i zdrowiu. W latach 2013 – 2015 w powiecie popełniono w sumie 214 przestępstw w tej 

kategorii czynu karalnego (średnio około 70 rocznie). Liczba czynów w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców w każdym roku analizy przyjmowała wyższe wartości w powiecie 

niż w województwie. W 2015 roku różnica była największa i wyniosła 50% 

(woj. dolnośląskie – 0,47 czynów na 1000 mieszkańców, powiat bolesławiecki – 0,71 

czynów na 1000 mieszkńców). 

Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, w strukturze czynów 

karalnych (w ramach podstawowych kategorii przestępstw) popełnionych na terenie 

Gminy Nowogrodziec dominują kradzieże. Co roku odnotowuje się również duża liczbę 

wykroczeń społecznie uciążliwych (tab. 6). 
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Tab.6. Struktura czyno w karalnych na terenie Gminy Nowogrodziec. 
L.p. Zdarzenie 2013 2014 2015 

1 Kradzieże 99 48 89 
2 Kradzieże z włamaniem 90 57 48 
3 Kradzieże pojazdów 10 3 5 
4 Zniszczenie mienia 27 34 24 
5 Uszkodzenie ciała 13 14 7 
6 Bójki z pobiciem 4 2 1 
7 Znęcanie się 18 19 13 
8 Nietrzeźwi kierujący pojazdami 224 92 65 
9 Wykroczenia społecznie uciążliwe 

(pouczenia i mandaty) 
1000 1047 827 

Źródło: Komisariat Policji w Nowogrodźcu. 

 

Tab.7. Obszary gminy o najwyz szych wartos ciach wskaz nika „przestępczos ci”. 

 
liczba "Niebieskich Kart" na 

100 mieszkańców 
wskaźnik "przestępczości"* 

Miasto/ulice 

Jodłowa 13,33 23,2 

Chopina 7,89 13,7 

Chrobrego 3,67 6,4 

Bolesławiecka 3,31 5,8 

Młyńska 2,05 3,6 

Asnyka 1,10 1,9 

Miejscowości wiejskie 

Gościszów 1,14 2,0 

Zebrzydowa 1,09 1,9 

Gierałtów 0,68 1,2 

* stosunek liczby „Niebieskich kart” do liczby mieszkańców danej ulicy lub w miejscowości w odniesieniu 
do wartości średniej dla gminy (0,57% = 1). 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu. 
 

Specyficzną formę przestępczości stanowi przemoc w rodzinie. W Gminie 

Nowogrodziec w 2015 roku założonych było 85 „Niebieskich kart”, z czego 35% na 

terenie miasta. Ich liczba w ciągu niespełna trzech lat wzrosła o prawie 50%, co 

wskazuje nie tylko na istotność problemu, ale także na wzrost świadomości obywateli na 

temat możliwości przeciwdziałania tej formie patologii.  

 

Poziom edukacji 

Ocena poziomu kapitału społecznego określona została na podstawie wyników 

nauczania w gimnazjach. Jest to etap edukacji, który decyduje bardzo często o wyborze 

przez młodego człowieka dalszej ścieżki edukacyjnej. Ocena dokonywana jest poprzez 

analizę wyników egzaminu gimnazjalnego. Na terenie gminy działają trzy gimnazja: 
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Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu, Gimnazjum im. Ireny Sendler 

w Wykrotach oraz Gimnazjum w Nowej Wsi. 

 

Tab.8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. 
 Część 

humanistyczna 
Część matematyczno-

przyrodnicza 
j. angielski j. niemiecki 

j. polski 
historia i 

WOS 
matemat. 

przedm. 
przyrodn. 

podst. rozsz. podst. rozsz. 

dolnośląskie 61,2 63,2 46,8 49,0 66,6 49,2 55,3 34,7 
powiat 
bolesławiecki 

60,4 61,6 47,1 46,4 62,8 45,0 61,2 35,2 

Gmina 
Nowogrodziec 

58,3 58,5 45,3 45,3 59,0 34,3 59,3 30,3 

Gimnazjum im. 
Adama 
Mickiewicza 
w Nowogrodźcu 

60,9 58,0 47,6 45,7 58,7 31,9 57,4 27,2 

Gimnazjum im. 
Ireny Sendler 
w Wykrotach 

54,9 64,8 44,9 49,1 66,9 43,5 - - 

Gimnazjum 
w Nowej Wsi 

50,5 56,1 36,4 41,0 53,5 31,0 84,3 62,0 

Źródło: Okręgowa Komisja http://www.oke.wroc.pl/ 

 

Analiza porównawcza osiągniętych wyników wskazuje na niższe osiągnięcia 

uczniów szkół gimnazjalnych w gminie niż w przypadku powiatu i województwa (tab.8). 

Dla zobrazowania dysproporcji przestrzennych wewnątrz gminy sprowadzono wyniki 

egzaminów ze wszystkich przedmiotów do jednego wskaźnika (średni wynik w %) oraz 

odniesiono je do miejsc zamieszkania uczniów przystępujących do egzaminu, 

a następnie do średniego wyniku dla całej gminy. Tym samym możliwe było wskazanie 

miejsc, w których konieczna jest zwiększona interwencja w zakresie poprawy jakości 

nauczania.  

 

Tab.9. Obszary o najniz szych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

Średni wynik egzaminu 
gimnazjalnego (%) 

wskaźnik edukacji* 

Miasto/ulice 

Kościelna 29,7 1,7 

Zielona 33,1 1,6 

Mickiewicza 33,4 1,5 

Ołdrzychowska 37,1 1,4 

Robotnicza 37,6 1,4 

Lubańska 47,4 1,1 

Młyńska 47,4 1,1 

Bolesławiecka 48,3 1,1 
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Nowogrodzka 49,0 1,0 

Parkowa 49,7 1,0 

Kusocińskiego 51,4 1,0 

Miejscowości wiejskie 

Kierżno 21,5 2,4 

Zagajnik 36,1 1,4 

Czerna 40,8 1,3 

Gierałtów 43,3 1,2 

Zabłocie 45,6 1,1 

Wykroty 47,0 1,1 

Nowa Wieś 47,7 1,1 

Godzieszów 47,9 1,1 

Zebrzydowa 48,0 1,1 

Parzyce 48,1 1,1 

Milików 51,0 1,0 

Gościszów 51,4 1,0 

* stosunek wyniku egzaminu gimnazjalnego w odniesieniu do wartości średniej dla gminy (51,4% = 1). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w gimnazjach w gminie Nowogrodziec. 

 

Aktywność społeczna i obywatelska 

Wszystkie obszary życia wspierane są przez działania organizacji 

pozarządowych, których łączna liczba w gminie Nowogrodziec wynosiła 34 podmioty, 

z czego zaledwie 11 na terenie miasta.  

Zgodnie z danymi REGON, w gminie zarejestrowanych w 2015 roku było w sumie 

34 organizacje społeczne (31 stowarzyszeń oraz 3 fundacje). Liczba ta jest względnie 

stała, ponieważ w pierwszym roku analizy w gminie działały 32 organizacje. Zmiany te 

wpłynęły nieznacznie na zmianę wartości wskaźnika nasycenia podmiotami 

pozarządowymi (NGO). W latach 2013-2015 jego wartość wzrosła z 2,10 do 2,22 

podmiotów na 1000 mieszkańców. Niestety wartości te nadal odbiegają od średniej dla 

powiatu oraz województwa. 

 

Tab.10. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkan co w. 

 
2013 2014 2015 

wol. dolnośląskie 3,42 3,61 3,85 

powiat bolesławiecki 2,34 2,44 2,66 

Nowogrodziec (gmina) 2,10 2,16 2,22 

Nowogrodziec (miasto) 2,36 2,37 2,58 

Nowogrodziec (obszar wiejski) 2,00 2,09 2,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych. 
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Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywatela w życiu publicznym, 

zagwarantowaną przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.9 jest 

prawo wyborcze. Analiza aktywności obywatelskiej została dokonana na podstawie 

uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2015 roku. 

W Nowogrodźcu na dzień ostatnich wyborów zamieszkiwało 11 955 obywateli 

uprawnionych do głosowania.  

Frekwencja wyborcza zarejestrowana w gminie Nowogrodziec (35,69%) była 

najniższą powiecie bolesławieckim (43,56%) oraz jedną z najniższych w województwie 

dolnośląskim (49,42%). Słaba aktywność obywatelska w porównaniu z niedostateczną 

aktywnością społeczną stanowią tym samym jeden z kluczowych problemów 

w odniesieniu do kapitału społecznego gminy. Analiza rozkładu przestrzennego 

frekwencji w poszczególnych obwodach wyborczych pozwoliła wskazać miejsca, 

w których poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym jest najniższy. Są to 

głównie obszary wiejskie, tj. miejscowości: Godzieszów, Milików, Gierałtów, Gościszów, 

Czerna, Nowa Wieś i Kierżno. 

 

2.2. Sfera gospodarcza 

Stan kryzysowy jednostki może wynikać również z niewystarczającego poziomu 

przedsiębiorczości. Poziom rozwoju działalności gospodarczej zależy m.in. od potencjału 

kapitału ludzkiego, renty położenia oraz wsparcia władz gminnych w sferze rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w gminie zarejestrowanych 

było 1 061 podmiotów gospodarczych, z czego sektor prywatny stanowił 98%. 

Przewagę stanowią przedsiębiorstwa, które swoją siedzibę mają na obszarze wiejskim 

gminy (733 firmy). W sektorze prywatnym największą rolę odgrywają osoby fizyczne 

prowadzące własną działalność gospodarczą (617 firmy), spółki prawa handlowego 

(38 firm) oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego (22 firmy). W gminie 

prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich branżach (według 

sekcji PKD z 2007). Najwięcej podmiotów gospodarczych (264) prowadzi działalność 

w obszarze sekcji F (budownictwo). Znacząca liczba (159) prowadzi działalność w sekcji 

G (handel hurtowy i detaliczny) i w sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) - 76. 

                                                           
9 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 
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Wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych osób 

fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi dla gminy 

Nowogrodziec 8,8 i jest on niższy od wskaźnika dla powiatu bolesławieckiego 

i województwa (tab.11). 

 

Tab.11. Liczba podmioto w oso b fizycznych na 100 oso b w wieku produkcyjnym. 
  2013 2014 2015 

woj. dolnośląskie 12,6 12,7 12,9 

powiat bolesławiecki 9,8 10,0 10,2 

Nowogrodziec (gmina) 8,1 8,5 8,8 

Nowogrodziec (miasto) 8,2 8,7 9,1 

Nowogrodziec (obszar wiejski) 8,0 8,4 8,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 

„W końcu lat 90-tych po ustanowieniu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości powstała podstrefa w Nowogrodźcu w obrębie 

Wykroty. Przylega ona do drogi krajowej nr 4 (Zgorzelec – Bolesławiec – Wrocław), 

która łączy teren strefy z odległym o 17 km byłym przejściem granicznym 

w Jędrzychowicach koło Zgorzelca oraz drogi wojewódzkiej nr 296 (Lubań-Żagań) 

prowadzącej do autostrady A-12. 

W odległości 300 m od granic strefy, na autostradzie A-4 (Jędrzychowice – 

Wrocław – wschodnia granica kraju) znajduje się węzeł zjazdowo-wjazdowy 

Godzieszów. Lokalizacja na terenie gminy odcinka autostrady A-4 wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi: węzłem "Godzieszów" i miejscami obsługi podróżnych w Czernej, 

skutkuje wzrostem zainteresowania inwestorów i trendem do lokalizowania nowych 

obiektów usługowych i magazynowo-składowych w sąsiedztwie węzła "Godzieszów" – 

w Jeleniowie oraz we wsi Wykroty. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości w Wykrotach działalność prowadzi znacząca część przedsiębiorstw 

zlokalizowanych na terenie Gminy. Dodatkowo gmina dysponuje terenami dla rozwoju 

aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla inwestorów”10. 

Dla oceny stopnia zróżnicowania wewnętrznego gminy pod względem rozwoju 

przedsiębiorczości wykorzystano dane o podmiotach zarejestrowanych w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Według danych CEiDG, 

                                                           
10 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Nowogrodziec, Uchwała Nr XXVI/179/16 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2016 r., s. 25. 
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w gminie zarejestrowanych było 576 podmiotów (6 firm na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym), z czego 74% na obszarach wiejskich. Dynamika zmian liczby 

podmiotów wskazuje na potencjał przedsiębiorczy mieszkańców regionu. Przewagę 

stanowi bowiem liczba firm nowo zarejestrowanych nad firmami wyrejestrowanymi. 

W 2015 roku stosunek ten wyniósł 1,51 i był nieco niższy od wartości wskaźnika 

w 2013 roku (1,92 podmiotu). 

 

Tab.12. Obszary o najniz szych aktywnos ci gospodarczej w gminie. 

 

Podmioty zarejestrowane 
w CEiDG na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 
wskaźnik degradacji gospodarczej* 

Miasto/ulice 

Kościelna 1,3 4,8 

Rynek 2,0 3,0 

Polna 2,4 2,5 

Wesoła 3,1 1,9 

Zielona 3,2 1,9 

Robotnicza 3,6 1,7 

Chopina 4,2 1,4 

Ołdrzychowska 4,5 1,3 

Asnyka 4,6 1,3 

Kaolinowa 4,8 1,3 

Mickiewicza 4,9 1,2 

Nowogrodzka 5,0 1,2 

Leśna 5,2 1,2 

Kościuszki 5,6 1,1 

Lubańska 5,7 1,1 

Górników 5,9 1,0 

Miejscowości wiejskie 

Gierałtów 2,9 2,1 

Zagajnik 3,6 1,7 

Godzieszów 3,9 1,6 

Wykroty 5,2 1,2 

Gościszów 5,8 1,0 

Nowa Wieś 5,9 1,0 
* stosunek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w CEiDG w stosunku do liczby mieszkańców 
w wieku produkcyjnym na danej ulicy lub miejscowości w odniesieniu do wartości średniej dla gminy 
(6 podmiotów = 1). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. 
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2.3. Sfera funkcjonalno – przestrzenna 

Kluczowymi elementami sfery przestrzenno – funkcjonalnej w rozumieniu 

Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji są: niewystarczające wyposażenie 

w infrastrukturę techniczna i społeczną, dostęp do podstawowych usług, rozwiązania 

urbanistyczne, poziom obsługi komunikacyjnej oraz jakość terenów publicznych. 

 
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Gmina Nowogrodziec posiada stosunkowo dobrze rozwinięto infrastrukturę 

wodno-kanalizacyjną. Zarówno na terenie miasta, jak i w miejscowościach wiejskich 

blisko 100% mieszkańców korzysta w wodociągu (tab. 13). Na uwagę zasługuje fakt, że 

udział osób korzystających z sieci jest niższy w mieście niż na obszarze wiejskim gminy. 

Wynika to z podejmowanych w gminie inwestycji rozbudowy sieci. W ciągu zaledwie 

jednego roku udział osób korzystających z wodociągu wzrósł z 74,5% do 98,1%. 

Niemniej jednak ważny jest fakt, że gęstość sieci wodociągowej w gminie Nowogrodziec 

(97,5 km/100 km2) jest wyższy niż w powiecie bolesławieckim (54,8 km/100 km2) oraz 

województwie dolnośląskim (77,3 km/100 km2).  

Odwrotnie przedstawia się sytuacja dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej. 

Pod tym względem wartości wskaźników odbiega niekorzystnie od danych dla powiatu 

i województwa. Gęstość sieci kanalizacyjnej w 2014 roku wynosiła 31,5 km/100 km2 

i była trzykrotnie wyższa niż w 2012 roku. Dysproporcje przestrzenne 

w rozmieszczeniu instalacji są znaczne. Większa gęstość sieci zanotowana została na 

obszarze miasta (157,8 km/100 km2) niż w miejscowościach wiejskich (18,8 km/100 

km2). Różnice te wynikają przede wszystkim ze względów ekonomicznych 

i przestrzennych. Znaczne rozproszenie zabudowy mieszkaniowej na wsi wpływa na 

wzrost kosztów rozbudowy instalacji oraz jej utrzymania. Tym samym, rozwój 

infrastruktury kanalizacyjnej przebiega wolniej i jest uwarunkowany rozwojem osiedli 

mieszkaniowych lub stref zainwestowania gospodarczego. 

Mieszkańcy gminy posiadają ograniczony dostęp do sieci gazowej. W 2015 roku 

wskaźnik gęstości sieci wyniósł 12,7 km/100 km2 (113,2 km2 w mieście; 2,6 km/100 

km2 na obszarze wiejskim) i był ponad dwukrotnie mniejszy niż w województwie 

dolnośląskim. Dostęp do sieci gazowej posiadało tym samym 33,3% mieszkańców 

miasta oraz 0,9% mieszkańców miejscowości wiejskich. 

 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 24



 
 

24 
 

Tab.13. Udział korzystających z instalacji sieciowych w gminie Nowogrodziec. 

  

wodociąg kanalizacja gaz 

2012 2013 2014 

Z
m

ia
n

a 
(1

0
1

2
=

1
0

0
) 

 

2012 2013 2014 

Z
m

ia
n

a 
(1

0
1

2
=

1
0

0
) 

  

2012 2013 2014 

Z
m

ia
n

a 
(1

0
1

2
=

1
0

0
) 

woj. dolnośląskie 91,9 92,1 94,8 103,2 70,1 70,8 75,0 107,0 61,8 61,7 61,4 99,4 
powiat 
bolesławiecki 91,9 92,0 98,2 106,9 70,4 70,6 78,8 111,9 47,5 47,3 47,1 99,2 
Nowogrodziec 
(gmina) 79,7 80,0 97,5 122,3 19,9 20,7 29,8 149,7 9,5 9,4 9,8 103,2 
Nowogrodziec 
(miasto) 94,0 94,1 95,8 101,9 72,0 74,4 77,6 107,8 32,0 31,7 33,3 104,1 
Nowogrodziec 
(obszar wiejski) 74,2 74,5 98,1 132,2 b.d b.d 11,5 b.d. 0,9 0,9 0,9 100,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 
 

Gmina Nowogrodziec sukcesywnie i w miarę swoich możliwości rozbudowuje 

infrastrukturę techniczną w celu zwiększenia jej dostępności dla mieszkańców. Niemniej 

jednak nadal, zarówno w mieście, jak i na obszarach wiejskich, mieszkańcy korzystają 

z instalacji, której wiek i stopień zużycia wymaga interwencji i wymiany. Działania te są 

równie ważne, jak budowa nowych odcinków. Czasami konieczność wymiany sieci 

(np. z powodu awarii) sprawia, że działania naprawcze stają się bardziej priorytetowe 

niż rozszerzenie zasięgu sieci (głównie kanalizacyjnej i gazowej). 

 
Infrastruktura transportowa11 

System transportowy oparty jest na drogach krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. Sieć drogowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. 

Wszystkie miejscowości gminy posiadają dogodne połączenia z układem dróg wyższych 

kategorii. Podstawową sieć drogową gminy tworzą autostrada A4 oraz drogi krajowe 

i wojewódzkie: 

 nr 94: Zgorzelec - Bolesławiec - Wrocław, 

 nr 296: Lubań - Węgliniec, 

 nr 357: Lubań - Nowogrodziec - Osiecznica.  

Na terenie gminy znajduje się również gęsta sieć dróg gminnych (150 km) oraz 

powiatowych (89 km). Analiza średniego dobowego ruchu na drogach gminnych 

wskazuje na wzrost natężenia zjawiska, a tym samym na wzrost obciążenia istniejącej 

                                                           
11  Część poświęcona infrastrukturze transportowej została zaczerpnięta z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Miasta Nowogrodziec. 
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infrastruktury. Według szacunków opracowanych na potrzeby Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, do 2020 roku liczba pojazdów na dobę na drogach gminnych wzrośnie 

do 1807, tj. o 34% w względem 2014 roku. Podobny wzrost prognozowany jest 

w przypadku dróg powiatowych. 

Wzrost liczby samochodów, a co za tym idzie, wzrost mobilności mieszkańców 

wpływa na pogorszenie warunków drogowych przede wszystkim w mieście na terenie 

którego, krzyżują się drogi różnej rangi. Ponadto miasto jako centrum administracyjne 

gminy stanowi miejsce docelowe podróży wielu mieszkańców. Wzrost ruchu 

samochodowego przy ograniczonych możliwościach rozbudowy infrastruktury 

drogowej przyczynia się do pogorszenia jej stanu technicznego i spadku bezpieczeństwa 

komunikacyjnego. Wzrost liczby użytkowników samochodów powoduje również 

narastający problem związanych z parkowaniem w mieście. Brak odpowiedniej 

infrastruktury parkingowej powoduje występowanie licznych konfliktów 

przestrzennych - np. parkowanie w obrębie podwórek oraz terenów zielonych 

(skwerów itp.). 

W ramach analizy struktury sieci komunikacyjnej należy zwrócić uwagę, że na 

terenie gminy nie są zlokalizowane ścieżki rowerowe. 

Przewozy pasażerskie w komunikacji autobusowej prowadzone są przez: 

 PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. na trasie Nowogrodziec-Bolesławiec, 

 AutoLinie S.C. na trasach między miejscowościami Gościszów, Gierałtów, 

Raciborowice, Wykroty, Trzebień, Wykroty przez Nowogrodziec, 

 Firmę Usługowo-Handlową "GRAŻYNA" na trasach Raciborowice Górne – 

Bolesławiec, Szczytnica – Bolesławiec, Gierałtów – Bolesławiec, 

 CITY BUS Lubań na trasach Lubań-Nowogrodziec-Wrocław, 

Przez obszar Gminy przebiegają zelektryfikowane linie kolejowe relacji: 

 Wrocław - Bolesławiec - Węgliniec - Zgorzelec ze stacją w Zebrzydowej, 

 Lubań - Węgliniec z przystankami w Gierałtowie i Gierałtowie-Wykrotach, 

 Lwówek Śl. - Zebrzydowa - Osiecznica ze stacją w Nowogrodźcu i przystankiem 

w Gościszowie. 

 
Infrastruktura społeczna 

Potrzeby zdrowotne mieszkańców zaspokaja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej (SPOZ) w Nowogrodźcu. Jego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 
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służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia mieszkańców. Działalność 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzona jest w poradniach, 

gabinetach i innych komórkach organizacyjnych. W skład SPZOZ wchodzą:  

1. Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 55,  

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej, Zebrzydowa nr 130,  

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach, ul. Pocztowa 10, 

4. Punkt Lekarski w Gierałtowie.  

W gminie funkcjonuje również Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu składający się z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Zakładu 

Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. W zakresie zaopatrzenia w leki mieszkańcy gminy mogą 

skorzystać z czterech aptek – dwóch zlokalizowanych w Nowogrodźcu oraz jednej 

w Wykrotach oraz jednej w Zebrzydowej.  

Gmina Nowogrodziec charakteryzuje się wysoką dostępnością do infrastruktury 

oświatowej. Placówki oświatowe znajdują się zarówno w Nowogrodźcu, jak 

i miejscowościach wiejskich gminy: Gościszowie, Nowej Wsi, Czernej, Gierałtowie 

i Wykrotach. 

Opieka nad najmłodszymi zapewniona jest przez przedszkola publiczne 

w Nowogrodźcu oraz przez punkty przedszkolne działające przy szkołach 

podstawowych. Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu oferuje 225 miejsc. Co roku 

liczba zgłoszeń przekracza możliwości placówki średnio o około 20 dzieci. Maleje 

natomiast liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, do 

których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie, realizujące obowiązek wychowania 

przedszkolnego w wymiarze 5 godzin. W 2013 roku dostępnych było 220 miejsc, o 75% 

więcej niż w 2015 roku. Zmiany te wynikają m.in. ze spadku zapotrzebowania na tego 

typu infrastrukturę. W pierwszym roku analizy do placówek opieki przedszkolnej 

uczęszczało 169 dzieci oraz pozostało wolnych 51 miejsc. Natomiast w 2015 roku 

z opieki korzystało już 98 dzieci, przy 27 miejscach wolnych. W gminie działa również 

Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Czernej, które oferuje 50 miejsc. Co roku poziom 

obłożenia placówki jest na poziomie około 70%. 

Szkoły podstawowe znajdują się zarówno w Nowogrodźcu, jak i miejscowościach: 

Czerna, Gościszów, Gierałtów, Nowa Wieś, Wykroty, Zebrzydowa (Filia Szkoły 
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Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi). Zgodnie z danymi 

Głównego Urzędu Statystycznego liczba uczniów wzrosła od 2012 roku średnio o 3%.  

W gminie działają również trzy Gimnazja – w Nowogrodźcu, Nowej Wsi 

i Wykrotach. Z edukacji gimnazjalnej w gminie korzysta około 450 uczniów.  

 Dostępność do edukacji na terenie gminy Nowogrodziec jest zadowalająca. 

Niemniej jednak niezbędny jest monitoring istniejącej infrastruktury pod względem 

stanu technicznego oraz możliwości jej efektywnego wykorzystania. Wraz 

z dostępnością do szkół, w parze powinna iść ich wysoka jakość – dostępność do 

nowoczesnej infrastruktury sportowej, nowoczesnych pracowni dydaktycznych 

i wyposażenia naukowo-dydaktycznego. 

Mieszkańcy Gminy posiadają również stosunkowo dobry dostęp do infrastruktury 

kulturalnej. Na terenie gminy działa Gminne Centrum Kultury i Sportu. W samym 

Nowogrodźcu funkcjonuje „Dom Kultury” Promyk. Centrum zarządza również Biblioteką 

Miejską, która posiada swoje filie w miejscowościach: Gierałtów, Gościszów, Wykroty, 

Zebrzydowa. Ponadto na obszarach wiejskich gminy mieszkańcy mogą korzystać 

z Wiejskich Ośrodków Kultury, które działają w Wykrotach, Gierałtowie, Czernej, 

Gościszowie, Zagajniku, Zebrzydowej czy Wiejska Sala Spotkań w Kierżnie. 

Aktywność sportowa rozwijana jest poprzez zapewnienie dostępu do niezbędnej 

infrastruktury – sale gimnastyczne przy szkołach, stadion piłkarski w Nowogrodźcu, 

boiska piłkarskie w Czernej, Parzycach, Wykrotach, Zebrzydowie, Gościszowie, 

Milikowie, Godzieszowie, Gierałtowie, Zabłociu. 

Analizując poziom dostępności do infrastruktury społecznej należy podać ocenie 

również możliwość korzystania przez najmłodszych mieszkańców z placów zabaw. 

Infrastruktura ta na terenie Gminy Nowogrodziec rozmieszczona jest nierównomiernie. 

Oprócz placu zabaw przy szkole podstawowej w mieście zlokalizowany jest tylko jeden 

plac zabaw, przy ul. Kolejowej. Stan technicznych (jak również poziom bezpieczeństwa) 

jest niezadowalający. Dużo lepiej przedstawia się poziom dostępność do tego typu 

infrastruktury na obszarach wiejskich. Place zabaw zlokalizowane zostały 

w miejscowościach: Milików, Zabłocie, Zagajnik, Godzieszów, Kierżno, Zebrzydowa.  

Szczególną rolę w ocenie jakości przestrzenno - funkcjonalnej jednostki pełni stan 

przestrzeni publicznej. Są to bowiem miejsca stanowiące o estetyce miejscowości a także 

determinujące poziom integracji mieszkańców. Dobrze zorganizowana i atrakcyjna 
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przestrzeń stanowi bowiem miejsce spotkań mieszkańców, organizacji wydarzeń 

kulturalnych i społecznych - jest swoistą wizytówką danego miejsca. Diagnoza 

przeprowadzona w trakcie wizji lokalnej oraz w oparciu o informacje uzyskane od 

mieszkańców potwierdziły, że przestrzeń publiczna w mieście jest w bardzo złym stanie. 

Miejsca te ze względu na niewystarczające zagospodarowanie i wyposażenie nie 

spełniają swojej funkcji. Są miejscem spotkań dla osób spożywających alkohol, stanowią 

miejsce dla niezorganizowanego, chaotycznego parkowania osób przyjeżdżających do 

miasta. Nie są tym samym tożsame z rangą centralnej części miasta, która objęta jest 

ochroną konserwatorską.  

 

2.4. Sfera techniczna 

Istotny element sfery technicznej determinowany jest strukturą zabudowy 

wynikającej z dziedzictwa historycznego regionu. Wielowiekowa historia gminy 

znajduje swoje odzwierciedlenie w zabytkowej zabudowie miasta. Układ urbanistyczny 

Starego Miasta objęty jest z tego powodu ochroną konserwatorską. Oprócz takich 

zabytków, jak mury miejskie (XV w.), Ratusz (1795 r.), ruiny klasztoru (1769 r.) 

szczególnej uwadze pod względem zapewnienia dobrego stanu technicznego wymagają 

kamienice i przestrzenie publiczne w obszarze zabytkowym.  

„Centrum miejscowości stanowi Rynek o powierzchni prawie 5,5 tys. m2. 

Ze względu na zniszczenia wojenne i powojenne rozbiórki oraz przebiegającą przez 

Rynek drogę wojewódzką miejsce to – potencjalnie atrakcyjne - nie stanowi obecnie 

w pełni przyjaznej dla mieszkańców i turystów wspólnej przestrzeni publicznej”12. 

Miejsca, które powinny stanowić o dziedzictwie historycznym miejscowości 

sukcesywnie są rewitalizowane. Wysoka kosztochłonność tego typu działań wynikająca 

z konieczności zachowania wytycznych konserwatora zabytków sprawiają, że są to 

działania odkładane w hierarchii przedsięwzięć. Tym samym, nadal dostrzega się 

konieczność podejmowania działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu 

infrastruktury miejskiej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości życia 

mieszkańcom. 

                                                           
12 Plan Odnowy Miejscowości Nowogrodziec na lata 2008 - 2015. Aktualizacja.  
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Oprócz wspomnianych wyżej zabytków w mieście, wymienić należy następujące 

obiekty o znaczeniu historycznym oraz wpisane do Wojewódzkiego Rejestru 

Zabytków13: 

 kościół pw. św. Piotra i Pawła, 

 zabytkowa plebania, 

 szkoła, obecnie budynek parafialny, 

 Kościół pw. św. Mikołaja oraz cmentarz, 

 Domy przy ulicach: Kościelnej 3 i 15 oraz Ołdrzychowickiej 26, 

 dom mieszkalny, dawna wytwórnia ceramiki, 

 kompleks budynków gospodarczych i przemysłowych przy ul. Fabrycznej 3. 

 
Ponadto na obszarze Gminy zlokalizowane są następujące obiekty i miejsca 

zakwalifikowane jako zabytki: 

Czerna: 

 kościół pw. św. Stanisława. 

Gierałtów:  

 kościół parafialny pw. św. Antoniego, 

 park przypałacowy. 

Godzieszów:  

 dom nr 146.  

Gościszów: 

 zamek książęcy (ruiny), 

 kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 

 spichlerz - budynek bramny, 

 park przypałacowy.  

Milików:  

 dom nr 12.  

Wykroty:  

 kościół dawny ewangelicki pw. Św. Mikołaja i Anny,  

                                                           
13  Na podstawie dokumentu "Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Nowogrodziec", załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/132/12 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. oraz danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu. 
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 park pałacowy, 

 dom, ul. Sawickiej 2 (d. 170),  

 dom, ul. Stawowa 14 (d. 177).  

Zebrzydowa:  

 kościół ewangelicki (wieża),  

 park naturalistyczny. 

 

 

Tab.14. Obiekty zabytkowe w gminie Nowogrodziec. 

 

Liczba obiektów 
o znaczeniu historycznym 

(szt.) 

Liczba obiektów wpisanych 
do Wojewódzkiego Rejestru 

Zabytków (szt.) 

Miasto/ulice 

Chrobrego 64 
 Ołdrzychowska 61 1 

Mickiewicza 22 
 Słowackiego 22 2 

Fabryczna 15 15 

Lubańska 15 
 1 Maja 13  

Wesoła 12 
 Sienkiewicza 11 
 Kolejowa 11 
 Rynek 11 1 

Garncarska 9 
 Kamienna 8 
 Kościelna 7 5 

Leśna 7 
 Łąkowa 6 
 Młyńska 6 
 Szpitalna 5 1 

22 Lipca 4 
 Cicha  4 
 Bolesławiecka 3 
 Kościuszki 3 
 Strzelecka 3 
 Szkolna 3 
 Zielona 3 
 Klasztorna 2 1 

Ogrodowa 2 
 Robotnicza 2 
 Polna 1 
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Wąska 1 
 Krótka  1 
 Miejscowości wiejskie 

Gościszów 156 4 

Zebrzydowa 73 2 

Milików 69 1 

Parzyce 59 1 

Wykroty 58 4 

Czerna 43 1 

Gierałtów 28 1 

Godzieszów 27 1 

Nowa Wieś 24 
 Kierżno 17 
 Zabłocie 7 
 Zagajnik 3 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu "Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowogrodziec" oraz Wojewódzkiego Rejestru 
Zabytków. 

 
 

Zabudowa mieszkaniowa 

W gminie Nowogrodziec obserwuje się stały rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 roku 

zasoby mieszkaniowe w gminie wynosiły 4 154 lokali mieszkalnych, z czego 32% 

zlokalizowanych było na obszarze miasta. Na uwagę zasługuje fakt wzrostu liczby 

mieszkań w stosunku do 2012 roku o 2,8%. 

„Na terenie gminy i miasta Nowogrodziec można wyróżnić następujące rodzaje 

zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinną, wielorodzinną oraz rolniczą zagrodową. 

Budynki znajdujące się na terenie gminy i miasta to budynki wznoszone w większości 

(66%) przed rokiem 1978, a więc w technologiach odbiegających pod względem 

cieplnym od obecnie obowiązujących standardów (przyjmuje się, że budynki 

wybudowane przed 1989, a nie docieplone do tej pory, wymagają 

termomodernizacji)”14. Analiza struktury wiekowej wskazuje na przewagę budynków 

wybudowanych przed 1944 rokiem (54%) (ryc. 4). 

 Struktura funkcjonalno - przestrzenna gminy zdeterminowała również strukturę 

typu zabudowy mieszkaniowej. Ponad 80% stanowią budynki wolnostojące. Mieszkania 

                                                           
14 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Nowogrodziec, s.28. 
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w budynkach wielorodzinnych nie przekraczają natomiast poziomu 10%15. Analiza 

stanu zasobów dokonana na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

wskazała, że w mieście znaczny udział w strukturze stanowią budynki o złym stanie 

technicznym oraz niedostatecznym stopniu termomodernizacji a także nawet brakiem 

instalacji centralnego ogrzewania. 

 Znacząca część zasobów komunalnych Nowogrodźca nie spełnia podstawowych 

wymogów izolacyjności cieplnej. Blisko 80% powierzchni mieszkań w gminie 

Nowogrodziec ogrzewanych jest przy wykorzystaniu pieców węglowych, które 

charakteryzują się niską sprawnością energetyczną, wysoką emisją zanieczyszczeń 

powietrza oraz dużą niewygodą w eksploatacji16. 

 

Ryc.4. Struktura wiekowa budynków w gminie Nowogrodziec 
Źródło: na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowogrodziec 

 
Inwentaryzacja wykazała również, że w przypadku budynków mieszkalnych 

ogrzewanych przez indywidualne źródło ciepła, prawie 93% stanowiły kotły węglowe 

a tylko 3% kotły gazowe. Instalacja grzewcza jest przestarzała, co generuje duże straty 

energii pogłębiane nieszczelnością dachu czy nieszczelnością stolarki okiennej. 

Tym samym, w obecnym stanie duża część kamienic przyczynia się do pogarszania stanu 

środowiska naturalnego. 

 

                                                           
15 Jw. 
16 Jw. 
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2.5. Sfera środowiskowa 

Powietrze atmosferyczne17 

Na stan jakości powietrza na terenie gminy Nowogrodziec mają wpływ 

następujące czynniki: 

 emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych, 

 emisja ze środków transportu i komunikacji, 

 emisja niezorganizowana. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych 

pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach 

energetycznych i technologicznych. 

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi 

dwutlenek węgla (CO2). Najbardziej uciążliwe składniki spalin to także dwutlenek siarki 

(SO2), tlenki azotu (NO), tlenek węgla (CO) i pył. W mniejszych ilościach emitowane są 

również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Wraz z pyłem emitowane są metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze 

i węglowodory aromatyczne, głównie benzoalfapiren, uznawany za jedną z bardziej 

znaczących substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym, ze względu na zdolność 

wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się frakcje o ziarnach: powyżej 10 

mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest 

szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by mogły 

zostać zatrzymane w naturalnym procesie filtracji oddechowej. 

Na obszarze gminy nie zlokalizowano stanowiska do pomiaru jakości powietrza. 

Najbliższe punkty pomiarowo – kontrolne w strefie dolnośląskiej umiejscowiono na 

terenie gminy Osiecznica – Osieczów, Gminy Miejskiej Zgorzelec - Bohaterów Getta oraz 

jeden punkt monitoringu w Bolesławcu (PGN, s.54). W latach 2005-2013 nie wystąpiły 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego określonych dla dwutlenku 

siarki (norma 40 μg/m3). Stężenia średnioroczne mieściły się w przedziale 7 – 10 

μg/m3, z tym że w sezonie grzewczym były kilkakrotnie wyższe niż w sezonie 

pozagrzewczym. Świadczy to o negatywnym wpływie paliw spalanych w kotłach na 

jakość powietrza. Monitoring dwutlenku azotu (NO2) wskazała, że we wszystkich 

                                                           
17 Analiza stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy zaczerpnięta została z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Nowogrodziec. 
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punktach pomiarowych średnie stężenia w sezonie grzewczym były wyższe niż 

w sezonie pozagrzewczym, jednak nie są to różnice tak wyraźne jak w przypadku SO2 – 

pomiary w stacjach „tła miejskiego” wykazały średni wzrost stężeń o ok. 60%. 

Najwyższe stężenia dwutlenku azotu odnotowano w sezonie grzewczym - 30 μg/m3 

(norma 40 μg/m3). 

Na podstawie „Oceny jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego 

w 2012 oraz 2013 r.” strefa dolnośląska (do której zaliczona został gmina 

Nowogrodziec) została zakwalifikowana według kryterium ochrony zdrowia do klasy C 

z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji: PM10, B(a)P i O3. 

Uwzględniając kryterium ochrony roślin strefa dolnośląska uzyskała wynikową klasę A 

pod względem zawartości substancji tj. SO2, NO2 oraz klasę C ze względu na 

ponadnormatywny poziom O3. 

Podsumowując, na terenie gminy Nowogrodziec występują problemy związane 

z przekroczeniem stężeń lub przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń w zakresie 

pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10) oraz ozonu. Stwierdzono również przekroczenia 

dopuszczalnej liczby przekroczeń wielkości stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego 

(powyżej 35 w ciągu roku). Na terenie gminy występują punktowe źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza o mocy przekraczającej 100kW. Źródła te rozproszone na 

terenie całej gminy głównie w postaci kotłowni węglowych, na gaz ziemny i olej 

opałowy. 

Analiza zużycia energii końcowej oraz emisji CO2 w odniesieniu do struktury 

użytkowników wskazuje, że największy udział w emisji stanowi mieszkalnictwo 

(48,81%), przedsiębiorcy (24,46%) oraz budynku użyteczności publicznej (13,75%). 

Zwrócono równie uwagę na fakt, że prawie 2% stanowi oświetlenie uliczne. 

 

Zagrożenie powodziowe 

Główne zagrożenie powodziowe na terenie gminy Nowogrodziec związane jest 

z rzeką Kwisą. Nie ma zlokalizowanych zbiorników przeciwpowodziowych, nie ma więc 

bezpośredniej możliwości sterowania falą powodziową. Na całej długości dolin Kwisy 

w obrębie gminy, występują zalewy powodziowe o szerokości od 300 do 1 200 m. 

Podtopieniu lub zalaniu może ulec część gruntów lub zabudowań w miejscowościach: 
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Nowogrodziec, Parzyce, Milików. Rozlewiska te mogą się opierać o nasyp drogi 

Nowogrodziec – Parzyce18. 

 

Odpady 

Określenie negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej obejmuje również 

obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu 

środowiska. Miasto i gmina posiadają uregulowaną gospodarkę odpadami. Zgodnie 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

2012 19 , Nowogrodziec został zakwalifikowany do tzw. regionu zachodniego. 

Tym samym znajduje się w obszarze działania Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu. Mimo prowadzenia działań w zakresie 

edukacji i informowania mieszkańców na temat właściwego gospodarowania odpadami, 

nadal na terenie gminy zlokalizowane są miejsca, w których nielegalnie wyrzucane są 

śmieci. W 2015 roku wskazano trzy takie miejsca, wszystkie na terenach wiejskich, 

w obszarze miejscowości – Gierałtów, Wykroty i Zebrzydowa. 

Specyficzną grupę odpadów stanowią odpady zawierające azbest. W związku 

z kancerogennymi właściwościami azbestu niezbędne jest ograniczenie kontaktu z nim 

do minimum. Dlatego też Gmina Nowogrodziec realizuje „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Nowogrodziec na lata 2014 – 2032”20. W wyniku 

inwentaryzacji zidentyfikowano 427 posesji (513 obiektów) będących własnością osób 

fizycznych, z zabudowaniami zawierającymi wyroby azbestowe o łącznej powierzchni 

41 139m2 (tj. 455,150 Mg). Wśród pokryć azbestowych zlokalizowanych na posesjach 

osób fizycznych najwięcej jest na terenie sołectwa Gościszów (ok. 16%), Wykroty 

(ok. 16%), Zebrzydowa (ok. 12%). Wynika to z ilości gospodarstw położonych na 

obszarze poszczególnych sołectw jak również z zabudowy wiejskiej tzn. budynki 

gospodarcze, wiaty, komórki. W ramach inwentaryzacji wyrobów azbestowych 

zewidencjonowano jedną osobę prawną, prowadzącą działalność Hydro-Tech Sp. z o.o. 

w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a. Na posesji zinwentaryzowano 252 m2 wyrobów 

                                                           
18 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2009-2012 z perspektywą na 
lata 2013-2016, lipiec 2011 
19 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. 
20 Uchwała Nr V/14/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 stycznia 2015 r. 
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azbestowych pokrywających dach budynku w postaci płyt falistych, co stanowi 2,772 

Mg21. 

W mieście Nowogrodziec zlokalizowano w sumie 53 obiekty pokryte azbestem, 

z czego najwięcej przy ulicach: Chrobrego, Ołdrzychowskiej, Mickiewicza, Zielonej, 

Łąkowej, Kolejowej i Młyńskiej. 

 

  

                                                           
21 Jw., s. 20 i 25 
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3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
 

3.1. Obszar zdegradowany 

 

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, 

czyli kumulację negatywnych zjawisk reprezentujących przede wszystkim sferę 

społeczną. W związku z powyższym, poddano analizie jednostki gminne (miejscowości 

wiejskie oraz ulice w mieście Nowogrodziec) dla określenia, które z nich charakteryzują 

się największą liczbą wskaźników odbiegających od średniej dla gminy. Założono, że za 

obszar spełniający kryterium koncentracji problemów uznany zostanie obszar 

charakteryzujący się przede wszystkim znaczną kumulacją problemów społecznych, na 

które dodatkowo nakładają się zjawiska kryzysowe w co najmniej jednej z pozostałych 

sfer (środowiskowej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej)22. 

Tak przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło wyznaczyć obszary 

o koncentracji negatywnych zjawisk, tj. noszących znamiona obszaru zdegradowanego. 

Kluczowym było określenie obszarów koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych. Metoda wyznaczenia polegała na analizie dostępnych wskaźników przy 

zastosowaniu metody odchylenia standardowego (tj. określenia, jak bardzo dany 

wskaźnik odbiega od wartości średniej dla danej jednostki, w tym przypadku gminy) 

oraz określenia wskaźnika sumarycznego (suma wartości wskaźników). Znaczenie 

poszczególnych zjawisk negatywnych dla degradacji społecznej obszaru nie jest 

jednakowe, a zatem konieczne było nadanie wyżej wymienionym wskaźnikom wag. 

Tym samym określono końcową wartość syntetyczną – średnią ważoną poszczególnych 

wskaźników. Przyjęto następujące wskaźniki wraz z ich wagą: 

 S1 - udział osób w wieku poprodukcyjnym - 0,7 

 S2 - udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców - 0,7 

 S3 - bezrobotni długotrwale w ogólnej liczbie mieszkańców - 0,7 

 S4 - liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców - 0,7  

 S5 - liczba "Niebieskich Kart" na 100 mieszkańców - 0,3 

 S6 - wynik egzaminu gimnazjalnego - 0,1 

                                                           
22 Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, 
Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r., MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015 
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 S7- frekwencja w wyborach parlamentarnych 0,1 

Wartość końcową wskaźnika degradacji społecznej (WDS) otrzymano zgodnie ze 

wzorem: WDS = S1*0,7 + S2*0,7 + S2*0,7+ S2*0,7+ S2*0,3+ S2*0,1+ S2*0,1 

 
Dla wyznaczenia obszary zdegradowanego w ramach sfery społecznej założono, że 

 obszar spełniający kryterium posiada wartość wskaźnika wyższą niż 1, 

 obszar spełniający kryterium musi kumulować problemy związane 

z bezrobociem oraz ubóstwem, jako kluczowe (obszar musi odbiegać od 

średniej gminnej nie tylko pod względem wskaźnika syntetycznego, ale 

również w przypadku wskaźników cząstkowych opisujących powyższe 

zjawiska). 

 
Tab.15. Wskaz nik degradacji społecznej 

  

kapitał 
ludzki 

bezrobocie ubóstwo przestępczość kapitał społeczny 

w
sk

a
źn

ik
 s

u
m

a
ry

cz
n

y
 

u
d
zi
ał
 o
só
b
 w
 w
ie
k
u
 

p
o

p
ro

d
u

k
cy

jn
y

m
 (

%
) 

u
d
zi
ał
 b
ez
ro
b
o
tn
y
ch
 w
 

o
gó

ln
ej
 li
cz
b
ie
 

m
ie
sz
k
ań

có
w
 (
%
) 

b
ez
ro
b
o
tn
i 
d
łu
go

tr
w
al
e 

w
 o
gó

ln
ej
 li
cz
b
ie
 

m
ie
sz
k
ań

có
w
 (
%
) 

li
cz
b
a 
o
só
b
 

k
o
rz
y
st
aj
ąc
y
ch
 z
 p
o
m
o
cy
 

sp
o
łe
cz
n
ej
 n
a 
1
0
0
 

m
ie
sz
k
ań

có
w

 

li
cz

b
a 

"N
ie

b
ie

sk
ic

h
 K

ar
t"

 
n
a 
1
0
0
 m

ie
sz
k
ań

có
w

 

w
y

n
ik

 e
gz

am
in

u
 

gi
m

n
az

ja
ln

eg
o

 (
%

) 

fr
ek

w
en

cj
a 

w
 w

y
b

o
ra

ch
 

p
ar

la
m

en
ta

rn
y

ch
 (

%
) 

Chopina 1,7 1,0 3,0 0,7 13,7   0,9 8,7 

Jodłowa 0,7 0,0 0,0 1,4 23,2   0,9 8,5 

Bolesławiecka 1,1 1,6 1,9 2,4 5,8 1,1 0,9 6,8 

Kwiatowa 0,7 3,8 2,2 1,9 0,0   1,0 6,1 

Ćwiklińskiej 1,4 1,3 3,7 2,2 0,0 0,9 0,9 6,1 

Chrobrego 1,2 1,3 0,9 1,7 6,4   1,0 5,6 

Ogrodowa 0,3 1,6 4,6 0,5 0,0   0,9 5,0 

Szpitalna 0,3 2,2 2,1 2,0 0,0   0,9 4,8 

Lubańska 1,1 1,1 2,1 2,1 0,0 1,1 1,0 4,7 

Sienkiewicza 1,2 2,2 1,6 1,4 0,0   0,9 4,6 

Młyńska 0,6 1,2 1,8 1,1 3,6 1,1 1,0 4,6 

Kusocińskiego 2,3 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 4,5 

Leśna 0,7 2,3 2,6 0,2 0,0   1,0 4,1 

Kolejowa 1,4 1,0 1,4 2,0 0,0   1,0 4,1 

Zielona 1,2 0,9 2,5 0,5 0,0 1,6 1,0 3,8 

1 Maja 1,0 0,8 1,5 1,4 0,0   0,9 3,4 

Strzelecka 2,7 1,5 0,0 0,5 0,0   1,0 3,4 

Asnyka 1,0 0,7 0,6 1,2 1,9 1,0 0,9 3,2 

Ołdrzychowska 1,2 0,7 1,1 1,1 0,0 1,4 1,0 3,1 
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Słowackiego 0,6 0,8 1,1 1,8 0,0   1,0 3,1 

Rynek 1,9 0,9 0,7 0,3 0,0 0,9 0,9 2,8 

Kościelna 0,9 0,4 0,0 2,2 0,0 1,7 1,0 2,7 

Łąkowa 2,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 2,7 

Robotnicza 0,6 0,5 1,6 0,0 0,0 1,4 1,0 2,1 

Mickiewicza 1,3 0,3 0,0 0,9 0,0 1,5 1,0 2,0 

Różana 0,1 1,0 1,4 0,0 0,0 0,7 1,0 1,9 

Fabryczna 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,9 

Szkolna 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,9 

Brodatego 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,7 

22 Lipca 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,7 

Wąska 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 1,6 

Kościuszki 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0   0,9 1,6 

Parkowa 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 1,5 

Górników 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 1,4 

Kopernika 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 1,1 

Kamienna 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,9 

Garncarska 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,8 

Polna 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,7 

Nowogrodzka 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,6 

Wesoła 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,5 

Kaolinowa 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,5 

Morelowa 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,3 

Łużycka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,1 

Grabowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Klasztorna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Lipowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Miodowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Osikowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Podleśna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Sosnowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Moniuszki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Wiśniowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Wrzosowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,1 

Krótka  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,0 

Cicha  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,9 0,0 

Miejscowości wiejskie 

Parzyce 1,0 1,4 1,5 1,4 0,5 1,1 1,0 4,0 

Gierałtów 1,1 1,3 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1 3,6 

Zebrzydowa 1,0 1,0 0,9 1,0 1,9 1,1 1,0 3,6 

Wykroty 1,0 1,2 1,1 1,2 0,7 1,1 0,9 3,5 

Kierżno 1,1 1,2 1,2 1,1 0,0 2,4 1,0 3,5 

Zagajnik 1,2 1,5 0,6 0,7 0,0 1,4 0,9 3,1 

Gościszów 0,9 0,7 1,1 0,6 2,0 1,0 1,1 3,1 
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Milików 0,9 0,7 0,9 1,2 0,7 1,0 1,1 3,0 

Godzieszów 0,9 0,9 0,8 1,1 0,0 1,1 1,2 2,8 

Zabłocie 0,9 0,8 1,2 0,7 0,0 1,1 0,9 2,8 

Czerna 0,9 1,1 0,7 0,8 0,0 1,3 1,0 2,7 

Nowa Wieś 1,0 1,2 0,6 0,3 0,0 1,1 1,0 2,4 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza wskazuje, że obszar charakteryzujący się przekroczeniem wartości 

wskaźnika degradacji społecznej obejmuje zasadniczą część miasta (ze szczególnym 

uwzględnieniem zabytkowego centrum) oraz wszystkie miejscowości wiejskie. 

Dla ujednolicenia analiz oraz zgodnie z koniecznością zachowania spójności 

i koncentracji przestrzennej, w przypadku miasta, zaproponowano agregację ulic 

o szczególnej koncentracji problemów społecznych. W wyniku tej procedury otrzymano 

obszar obejmujący następujące ulice: Chopina, Jodłowa, Bolesławiecka, Ćwiklińskiej, 

Kwiatowa, Chrobrego, Ogrodowa, Szpitalna, Lubańska, Sienkiewicza, Młyńska, 

Kusocińskiego, Leśna, Kolejowa, Zielona, 1 Maja, Strzelecka, Asnyka, Słowackiego, 

Ołdrzychowska, Rynek, Łąkowa, Kościelna, Mickiewicza, Różana. Specyficzny przypadek 

stanowią ulice Fabryczna, Szkolna, Brodatego, 22 Lipca, Wąska, Kościuszki, Parkowa, 

Górników, Kopernika. Wartość wskaźnika syntetycznego dla sfery społecznej 

w przypadku powyższych ulic wynika przede wszystkim z występowania problemu 

demograficznego, natomiast nie w przypadku problemu bezrobocia czy ubóstwa. 

W związku wytycznymi Ministerstwa dotyczącymi konieczności zachowania 

komplementarności i spójności przestrzennej, jedynie ulice: Szkolna, Brodatego, 

Kościuszki, Parkowa, Górników, Kopernika zostały włączone w zasięg przestrzenny 

obszaru zdegradowanego. 

Zaproponowana jednostka charakteryzuje się przekroczeniem wartości 

wskaźników cząstkowych oraz wskaźnika syntetycznego w sferze społecznej.  

W przypadku miejscowości wiejskich, uwzględniono jednostki, których wysokie 

wskaźniki degradacji społecznej wynikały z występowania bezrobocia i ubóstwa. 

Warunek ten spełniły miejscowości Parzyce, Gierałtów, Wykroty oraz Kierżno. 

Następnym etapem było zbadanie, czy na obszarze o najwyższym wskaźniku 

syntetycznym dla sfery społecznej występują przesłanki do uznania obszaru za 
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zdegradowany w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa 23 . Analiza szczegółowa 

przeprowadzona w rozdziale 2 wskazała, że wśród poszczególnych sfer szczególne 

problemy wynikają ze zdiagnozowanych problemów gospodarczych oraz techniczno – 

środowiskowych. 

 

Tab. 16. Miejski obszar zdegradowany na tle gminy. 
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wartość średnia dla gminy 14 2,6 0,9 7,4 0,57 51,4 35,69 

miejski obszar zdegradowany 17,1 3,1 1,2 8,1 1,1 48,2 38,4 

Wielkość odchylenia wartości od 
średniej (wartość dla gminy = 1)  

1,2 1,2 1,3 1,1 2,0 1,1 0,9 

Parzyce 1,0 1,4 1,5 1,4 0,5 1,1 1,0 

Gierałtów 1,1 1,3 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1 

Zebrzydowa 1,0 1,0 0,9 1,0 1,9 1,1 1,0 

Wykroty 1,0 1,2 1,1 1,2 0,7 1,1 0,9 

Kierżno 1,1 1,2 1,2 1,1 0,0 2,4 1,0 

Zagajnik 1,2 1,5 0,6 0,7 0,0 1,4 0,9 

Gościszów 0,9 0,7 1,1 0,6 2,0 1,0 1,1 

Milików 0,9 0,7 0,9 1,2 0,7 1,0 1,1 

Godzieszów 0,9 0,9 0,8 1,1 0,0 1,1 1,2 

Zabłocie 0,9 0,8 1,2 0,7 0,0 1,1 0,9 

Czerna 0,9 1,1 0,7 0,8 0,0 1,3 1,0 

Nowa Wieś 1,0 1,2 0,6 0,3 0,0 1,1 1,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku sfery gospodarczej zwraca uwagę niski poziom rozwoju działalności 

gospodarczej. Ulice charakteryzujące się niższą od średniej gminnej wartością 

wskaźnika nasycenia podmiotami zarejestrowanymi w CEiDG (6 podmiotów/100 

mieszkańców) zlokalizowane są w centralnej i zachodniej części miasta (por. tab.12). 

Niższym poziomem aktywności gospodarczej charakteryzowały się także miejscowości 

Gierałtów, Zagajnik, Godzieszów, Wykroty, Gościszów oraz Nowa Wieś. 
                                                           
23 Zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego wyznacza kumulacja problemów społecznych. W celu 
ostatecznego uznania danej jednostki za degradowaną niezbędne jest wskazanie występowania na danym 
terenie również sytuacji kryzysowej w co najmniej jednej z pozostały sfer. 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 42



 
 

42 
 

Tab.17. Obszary o najniz szych aktywnos ci gospodarczej w gminie. 

 

Podmioty zarejestrowane 
w CEiDG na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 
wskaźnik degradacji gospodarczej* 

Wartość referencyjna dla gminy 6,0 - 

Miejski obszar zdegradowany 4,9 1,2 

Miejscowości wiejskie 

Gierałtów 2,9 2,1 

Zagajnik 3,6 1,7 

Godzieszów 3,9 1,6 

Wykroty 5,2 1,2 
* stosunek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w CEiDG w stosunku do liczby mieszkańców 
w wieku produkcyjnym na danej ulicy lub miejscowości w odniesieniu do wartości średniej dla gminy 
(6 podmiotów = 1). 
Pogrubioną czcionką zaznaczono ulice i miejscowości na których wystąpiła koncentracja problemów 
społecznych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Gimnazjach w gminie Nowogrodziec. 

 

Kolejny element determinujący stopień zdegradowania obszaru związany jest ze 

stanem technicznym zabudowy, a pośrednio także z jej wpływem na powietrze 

atmosferyczne. Przede wszystkim sfera techniczna determinowana jest przez 

dziedzictwo historyczne miasta, której zabudowa objęta została ochroną 

konserwatorską. Potwierdzeniem tego faktu jest duża liczba obiektów o znaczeniu 

historycznym oraz spisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (tab. 18). 

 

Tab.18. Obiekt zabytkowe w gminie Nowogrodziec. 

 

Liczba obiektów 
o znaczeniu 

historycznym/ 100 
mieszkańców (szt.) 

Wskaźnik nasycenia 
zabytkową 
zabudową* 

Liczba obiektów 
wpisanych do 
Wojewódzkiego 

Rejestru Zabytków 
(szt.) 

Wartość referencyjna dla gminy 6,1 -  

Miejski obszar zdegradowany 8,1 1,3 10 

Miejscowości wiejskie  

Gościszów 10,4 1,7 4 

Parzyce 7,9 1,3 1 

Wykroty 3,4 0,6 4 

* stosunek liczby obiektów oznaczeniu historycznym w stosunku do liczby mieszkańców na danej ulicy 
lub miejscowości w odniesieniu do wartości średniej dla gminy (6,1 zabytków = 1). 
Pogrubioną czcionką zaznaczono ulice i miejscowości na których wystąpiła koncentracja problemów 
społecznych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec oraz Wojewódzkiego Rejestru Zabytków 
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Wskazany obszar pokrywa się z obszarem zdiagnozowanym w ramach 

inwentaryzacji na potrzeby PGN, jako miejsca koncentracji budynków powstałych przed 

1978 roku. Tym samym, w przeważającej części są to budynki o zaledwie dostatecznym 

stanie technicznym, który nie gwarantuje efektywnego wykorzystywania infrastruktury 

zarówno w zakresie: 

 zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańcom, 

 spełnienia wymogów umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 

Ze względu na występowanie na obszarach wiejskich zabudowy jednorodzinnej 

powstałej przez 1978 rokiem, a tym samym wykorzystujących indywidualne źródła 

ciepła (piece węglowe i gazowe) uznano, że wszystkie miejscowości wiejskie, na których 

występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych zakwalifikowane jako 

obszary wymagające interwencji w stan infrastruktury budowanej ze względu na jego 

degradację oraz negatywny wpływ na powietrze atmosferyczne.  

Dlatego też uznaje się, że kryterium sfery technicznej (a przy okazji środowiskowej) 

zostało spełnione. 

 

Podsumowując za obszar zdegradowany w gminie Nowogrodziec uznano ulice 

tworzące "miejski obszar zdegradowany" oraz miejscowości wiejskie: Parzyce, 

Gierałtów, Wykroty, Zagajnik. Zasięg przestrzenny zawieszony został w załączniku 1. 

 

3.2. Obszar rewitalizacji 

 

Wyznaczając zasięg obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi 

przesłankami wynikającymi z Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020: 

 obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk; 

 obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego; 

 obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy 

oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 
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Przyjęte założenia oraz procedura badawcza pozwoliła określić, że wszystkie 

powyższe warunki spełnia "miejski obszar zdegradowany". 

Obszar wybrany do rewitalizacji tworzą ulice: Chopina, Jodłowa, Bolesławiecka, 

Ćwiklińskiej, Kwiatowa, Chrobrego, Ogrodowa, Szpitalna, Lubańska, Sienkiewicza, 

Młyńska, Kusocińskiego, Leśna, Kolejowa, Zielona, 1 Maja, Strzelecka, Asnyka, 

Słowackiego, Ołdrzychowska, Rynek, Łąkowa, Kościelna, Kościuszki, Różana, Brodatego, 

Szkolna, Parkowa, Górników, Mickiewicza, Kopernika. Zasięg przestrzenny zawieszony 

został w załączniku 1. 

 

Tab. 19. Koncentracja zjawisk negatywnych na obszarze rewitalizacji. 

sfera wskaźnik 
wartość referencyjna 

(średnia dla gminy) 

obszar 

rewitalizacji 

(OR) 

kapitał ludzki 
udział osób w wieku poprodukcyjnym 

(%) 14 17,1 

bezrobocie 

udział bezrobotnych w ogólnej liczbie 

mieszkańców (%) 2,6 3,1 

bezrobotni długotrwale w ogólnej 

liczbie mieszkańców (%) 0,9 1,2 

ubóstwo 
liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 7,4 8,1 

przestępczość 
liczba "Niebieskich Kart" na 100 

mieszkańców 0,57 1,1 

kapitał społeczny 

wynik egzaminu gimnazjalnego (%) 51,4 48,2 

frekwencja w wyborach 

parlamentarnych (%) 35,69 38,4 

przedsiębiorczość 

podmioty zarejestrowane w CEiDG na 

100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 6 4,9 

stan zabudowy 
liczba obiektów o znaczeniu 

historycznym na 100 mieszkańców 6,08 8,1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Obszar wskazany do rewitalizacji wyróżnia się na tle całej gminy Nowogrodziec 

przede wszystkim pod względem występowania koncentracji problemów społecznych 

w zasadzie w każdym obszarze. Boziom bezrobocia przekracza wartość referencyjną dla 

gminy o 19%. Dużo większy poziom odchylenia wartości wystąpił w przypadku udziału 

osób bezrobotnych długotrwale (o 31%). Występowanie problemu bezrobocia 

w miejskim obszarze rewitalizacji koresponduje z występowaniem problemu ubóstwa. 

Udział mieszkańców korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
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wyższy o 10% niż wartość średnia dla gminy. Jest to także obszar, na którym 

odnotowano relatywnie niekorzystną strukturę mieszkańców. Udział osób w wieku 

poprodukcyjnym wyniósł 17,1% i był wyższy o 22% od wartości referencyjnej dla 

gminy. Na uwagę zasługuje również fakt występowania szczególnej koncentracji zjawisk 

przestępczych noszących znamiona przemocy w rodzinie. Poziom występowania tego 

rodzaju patologii jest dwa razy wyższy na terenie miasta niż w całej gminie. Ocena 

kapitału społecznego wskazuje, że w przypadku wyniku egzaminu gimnazjalnego obszar 

rewitalizacji "osiąga" niższe wyniki niż uczniowie w pozostałej części gminy.  

Miejski obszar rewitalizacji odbiega również od wartości średniej dla gminy 

w przypadku poziomu rozwoju przedsiębiorczości. Słabszy rozwój działalności 

gospodarczej w mieście stanowi wypadkową mniejszego potencjału przedsiębiorczego 

mieszkańców miasta oraz ograniczeń przestrzennych w mieście. Rozwój firm w centrum 

miasta jest utrudniony m.in. przez utrudniony dostęp komunikacyjny. Problem 

z dojazdem i zaparkowaniem samochodu zniechęca zarówno potencjalnych 

przedsiębiorców, jak i klientów. 

Specyfika obszaru rewitalizacji obejmuje także duże zagęszczenie starej, 

zabytkowej zabudowy, która z jednej strony tworzy potencjał miasta; z drugiej zaś 

ogranicza możliwości prac modernizacyjnych obejmujących m.in. instalację 

ekologicznych źródeł ciepła. Dodatkowo w miejskim obszarze rewitalizacji 

zdiagnozowano bardzo zły stan przestrzeni publicznej, która generuje konflikty 

przestrzenne (niekontrolowane parkowanie) oraz społeczne (gromadzenie się osób 

nadużywającej alkoholu). W mieście brakuje zorganizowanej przestrzeni, która 

służyłaby m.in. młodzieży. Obecnie młodzi mieszkańcy korzystają nielegalnie z ruin 

klasztoru. Miejsce to ze względu na bardzo zły stan powinien zostać objęty ochroną oraz 

zabezpieczony przez dalszą degradacją.  

 

3.3. Analiza SWOT Obszaru Rewitalizacji 

Analiza SWOT stanowi jedną z najczęściej stosowanych technik, która pozwala na 

ocenę potencjałów jednostki. Opiera się na identyfikacji silnych i słabych stron 

(wewnętrznych zasobów i potencjałów) oraz na rozpoznaniu szans i zagrożeń, 

tj. czynników niezależnych od jednostki, mogących wpłynąć na jej dalszy rozwój. 
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Metoda polega na identyfikacji uwarunkowań rozwojowych oraz prognozowania 

kierunków rozwoju w oparciu o ocenę atutów, czyli silnych stron (strengths) i słabości, 

czyli słabych stron (weaknesses), oraz możliwości, czyli szans rozwoju (opportunities) 

i zagrożeń, czyli barier rozwoju (threats).  

 

Tab. 20. Schemat analizy SWOT. 

 

charakter oddziaływania czynnika 

pozytywny negatywny 

m
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S  

silne strony 

W  

słabe strony 
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O  

szanse 

T  

zagrożenia 

Źródło: „Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej”. 

 

Czynniki wewnętrzne ze względu na ich charakter oddziaływania dzielimy na: 

 mocne strony (czynniki wewnętrzne pozytywne) jednostki to zjawisko bądź 

zasoby pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju 

jednostki, na które bezpośredni wpływ ma sama Gmina (mieszkańcy, instytucje, 

władze samorządowe),  

 słabe strony (czynniki wewnętrzne negatywne) to zjawisko bądź deficyty 

ograniczające możliwości rozwoju sołectwa, na które bezpośredni wpływ ma 

sama jednostka. 

Adekwatne założenie dotyczy czynników zewnętrznych. Szanse to zjawiska 

i tendencje występujące w otoczeniu, na które jednostka nie ma bezpośredniego 

wpływu, a które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz 

osłabią zagrożenia. Zagrożenia to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegane są 

jako bariery rozwoju danej jednostki. Są to przede wszystkim czynniki, na które Gmina 

nie ma wpływu.  
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Tab. 21. Analiza SWOT Obszaru Rewitalizacji 

MOCNE STRONY 

 różnorodność i bogactwo historyczne - istniejące liczne obiekty zabytkowe 
 bliskie położenie podstrefy ekonomicznej 
 wdrażanie programu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej 
 wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego  
 dobre skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne  
 dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia 
 rozwinięta sieć placówek oświatowych 
 modernizowana baza placówek kultury i infrastruktury sportowej 
 rozwój budownictwa mieszkaniowego 

SŁABE STRONY 

 odpływ migracyjny mieszkańców 
 dynamiczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym  
 niewystarczająco wykorzystany atut różnorodności i bogactwa kulturowego  
 wysoka stopa bezrobocia długotrwałego 
 niski poziom wykształcenia wielu bezrobotnych 
 wzrost zagrożenia bezrobociem osób młodych oraz osób starszych (pow. 50 roku życia) 
 relatywnie wysoki poziom ubóstwa 
 rosnący problem alkoholizmu i narkomanii, zwłaszcza wśród osób młodych 
 wzrost zagrożenia przestępczością skierowaną przeciwko życiu i zdrowiu 
 wysoki stopień zagrożenia przestępczością odczuwany przez mieszkańców gminy 
 dynamiczny wzrost przemocy w rodzinie 
 spadek jakości kapitału społecznego 
 niedostateczny poziom aktywności społecznej oraz obywatelskiej 
 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej. 
 znaczne obciążenie ruchem samochodowym skutkujące pogorszeniem stanu 

infrastruktury drogowej 
 brak ciągów pieszo-rowerowych 
 niedostateczna infrastruktura parkingowa 
 niedostateczny stan techniczny obszaru objętego ochroną konserwatorską 
 słaba jakość przestrzeni publicznych 
 brak miejsca dla rozwoju aktywności młodzieży 
 brak miejsca dla prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej i rozrywkowej dla 

mieszkańców 
 wysoki udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1944 rokiem – zły stan 

techniczny 
 przekroczenia stężeń szkodliwych gazów i pyłów wywołane tzw. niską emisją. 
 niewystarczające zabezpieczenie przeciwpowodziowe - regularne lokalne powodzie 

powodowane przez rzeki Iwnicę i Kwisę 
 obecność materiałów budowlanych zawierających azbest 

SZANSE 

 możliwość realizacji zadań na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego 
 możliwość prowadzenia stałej edukacji władz samorządowych gminy m.in. w zakresie 

interwencjonizmu lokalnego, pozyskiwania środków pozabudżetowych itp. 
 fakt poszukiwania przez inwestorów krajowych i zagranicznych atrakcyjnych 

inwestycyjnie miejsc w Polsce, 
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 prawna i finansowa możliwość realizacji programu wspierania rozwoju podmiotów 
gospodarczych oraz osób bezrobotnych 

 rosnący popyt na usługi rekreacji weekendowej 
 stosunkowo wysoki popyt na turystykę historyczną i sentymentalną 

ZAGROŻENIA 

 skala wyzwań cywilizacyjnych znacznie przekraczająca możliwości budżetu miasta 
i gminy 

 duża konkurencja przy ubieganiu się o bezzwrotne środki pomocowe 
 niestabilność ogólnokrajowych rozwiązań prawnych i duży stopień 

nieprzewidywalności kluczowych decyzji 
 niebezpieczeństwo powodzi powodowane przez rzeki Iwnicę i Kwisę 
 niedostosowanie struktury wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców do aktualnych 

i przyszłych, nowoczesnych potrzeb rynku pracy 
 utrwalanie w świadomości części mieszkańców zjawiska bezrobocia jako "sposobu na 

życie", 
 zagrożenia wynikające z bezrobocia: przestępczość, alkoholizm, narkomania, 

pauperyzacja 
 niebezpieczeństwo rozwoju zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży 

spowodowane m.in. niewystarczającą ofertą kulturalną i rekreacyjną oraz niską jakością 
ofert zatrudnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy oraz otrzymanych materiałów (m.in. Plan Odnowy 
Miejscowości Nowogrodziec na lata 2008 - 2015. Aktualizacja; Strategia rozwoju gminy Nowogrodziec na 
lata 2011 – 2020). 

  

2.5. Kluczowe problemy obszaru rewitalizacji  

 

Szczegółowa diagnoza Gminy i Miasta przeprowadzona na potrzeby Programu 

Rewitalizacji wskazała podstawowe problemy w poszczególnych sferach, co 

w konsekwencji pozwoliło na określenie skali i potrzeb rewitalizacyjnych.  

Wśród wstępnej oceny zaistniałych na terenie Nowogrodźca problemów 

(na podstawie obiektywnych wskaźników, kwerendy dostępnych opracowań 

obejmujących obszar Nowogrodźca) na potrzeby rewitalizacji wskazano 3 główne grupy 

problemów: 

1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 

2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 

3. Niewykorzystany potencjał gospodarczy Miasta.  
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4. Realizacja Programu rewitalizacji 

 

4.1. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

 

Rewitalizacja przeprowadzona w Nowogrodźcu przyczyni się do poprawy jakości 

życia mieszkańców poprzez szereg komplementarnych działań obejmujących sferę 

społeczną, gospodarczą, techniczną, przestrzenno – funkcjonalną i środowiskową. Dzięki 

rewitalizacji w obszarze wsparcia zajdą pozytywne zmiany. 

W sferze społecznej nastąpi poprawa przede wszystkim pod względem jakości 

kapitału społecznego. Nastąpi zwiększenie integracji mieszkańców oraz wzrośnie 

poziom uczestnictwa w życiu Miasta. Wrośnie ponadto świadomość i więź społeczna 

oraz odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Rewitalizacja pozwoli wygenerować 

impulsy do przeciwdziałania patologiom społecznym – zaktywizuje osoby młode, 

najbardziej narażone na negatywne zjawiska społeczne oraz zachęci pozostałych 

mieszkańców do wspólnego działania. Dzięki działaniom ukierunkowanym na 

aktywizację i wsparcie osób starszych zapewnione zostaną warunki dla godnego życia w 

Mieście. 

W sferze technicznej (a pośrednio również funkcjonalno – przestrzennej oraz 

środowiskowej) nastąpi przede wszystkim poprawa w zakresie ładu przestrzennego. 

Przywrócona zostanie dawna świetność Miasta, które posiada znaczny potencjał 

historyczny i kulturowy. Dzięki rewitalizacji zostaną stworzone infrastrukturalne 

warunki do integrowania społeczności i prowadzenia działalności kulturalnej, 

społecznej czy gospodarczej. Poprawa stanu przestrzeni miejskiej przyniesie wymierne 

efekty w postaci większego zaangażowania mieszkańców w dbanie o najbliższe 

otoczenie. Będzie stanowiła istotny impuls dla generowania pozytywnych zmian 

w sferze społecznej. Istotny jest również fakt, że będzie stanowiła pozytywny bodziec do 

zmian w całej gminie. Dzięki rewitalizacji nastąpi również poprawa stanu środowiska. 

Zmniejszy się niekorzystne oddziaływanie człowieka na otoczenie – m.in. nastąpi wzrost 

efektywności energetycznej budynków. 

W sferze gospodarczej nastąpi aktywizacja wewnętrznego potencjału 

przedsiębiorczego mieszkańców. Obszar rewitalizacji stanie się atrakcyjnym miejscem 

prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki podjętym działaniom wzrośnie szansa na 
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zwiększenie aktywności młodych mieszkańców, którzy postanowią zostać 

w Nowogrodźcu a tym samym, przyczynią się do zwiększania jego konkurencyjności. 

Przede wszystkim stworzone zostaną warunki dla rozwoju firm w zabytkowym centrum 

Miasta. Dzięki rewitalizacji zainicjowany zostanie nowy kierunek rozwoju obszaru 

rewitalizacji – obszar wskazany do wsparcia znacząco się ożywi i stanie się tym samym 

wizytówką całej gminy. Rewitalizacja pozwoli przywrócić tej części Miasta jej dawną 

świetność. 

 

4.2. Cele rewitalizacji i kierunki działań służące ograniczeniu negatywnych 

zjawisk 

 

Osiągnięcie oczekiwanego stanu obszaru rewitalizacji w Nowogrodźcu wymaga 

podjęcia szeregu działań zmierzających do przeciwdziałania zdiagnozowanym 

zjawiskom kryzysowym. W odpowiedzi na główne problemy oraz potrzeby 

rewitalizacyjne wskazano trzy podstawowe cele rewitalizacji. Działania zaplanowane 

w ramach Programu Rewitalizacji przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. 

 

Tab. 22. Gło wne cele rewitalizacji oraz kierunki działan  
Sfera Cel rewitalizacji Kierunki działań 

Sfera społeczna 

C.1. Podniesienie jakości kapitału 
społecznego na obszarze 
rewitalizacji 
 

KD 1.1.Aktywna integracja i włącznie 
społeczne mieszkańców 
KD. 1.2. Przeciwdziałanie marginalizacji 
grup społecznych 

Sfera techniczna 
 
(zakres działań ramach tej 
sfery uwzględnia również 
potrzeby w ramach sfery 
funkcjonalno –
przestrzennej oraz 
środowiskowej) 

C.2. Tworzenie warunków dla 
zapewnienia ładu przestrzennego 

KD 2.1. Atrakcyjna i zrównoważona 
przestrzeń miejska 
KD 2.2. Zachowanie, ochrona 
i modernizacja dziedzictwa 
kulturowego obszaru rewitalizacji  
KD 2.3.Poprawa stanu technicznego 
budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej przyczyniająca się do 
zapewnienia wysokiej jakości powietrza 
atmosferycznego 

Sfera gospodarcza 
C.3.Aktywizacja lokalnego 
potencjału na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

KD 3.1. Wzrost aktywności 
i konkurencyjności lokalnych 
przedsiębiorstw  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 51



 
 

51 
 

Cel strategiczny 1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 

rewitalizacji 

 

Podstawowym założeniem przyświecającym rewitalizacji jest przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom i procesom zachodzącym w sferze społecznej. Analiza 

wskaźnikowa przeprowadzona na etapie diagnozy wskazała kluczowe obszary 

wymagające interwencji w tym zakresie na obszarze rewitalizacji. Przed wszystkim 

w ramach celu podjęte zostaną działania zmierzające do wzrostu kompetencji 

społecznych mieszkańców. Przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do aktywnego 

działania na rzecz poprawy jakości życia pozwolą zwiększyć stopień integracji 

wewnętrznej. Wzrośnie aktywność społeczna, wzmocnione zostaną więzi sąsiedzkie 

a tym samym stworzone zostaną podwaliny dla wzmocnienia świadomości społecznej.  

Ważną grupa wymagającą wsparcia są osoby w wieku poprodukcyjnym. Stanową 

one coraz większy udział w strukturze demograficznej obszaru rewitalizacji. Dlatego też 

w ramach celu 1 przewiduje się pełne włączenie tej grupy mieszkańców w kreowanie 

rozwoju Nowogrodźca. Działania te powinny m.in. przyczynić się do przeciwdziałania 

długotrwałemu bezrobociu w mieście, które dotyczy przede wszystkim osób w wieku 

powyżej 50 lat. Aktywizacja tej grupy społecznej czy to przez inicjowanie ich aktywności 

czy też tworzenie warunków dla opieki dla osób najbardziej potrzebujących stanowić 

będzie ważny element decydujący o spójności społecznej w Nowgrodźcu. 

Szczególnym zainteresowaniem zostanie objęta również młodzież. Informacje 

uzyskane podczas prac diagnostycznych wykazały, że młode osoby nie angażują się 

w życie społeczne Nowogrodźca. Tym samym niezbędne będzie podejmowanie działań 

aktywizujących młodych obywateli Miasta, by chcieli wspólnie tworzyć lepsze warunki 

dla swojego życia. Zaangażowanie młodzieży poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty 

spędzania wolnego czasu (m.in. przez stworzenia trakcyjnej oferty kulturalnej) 

przyniesie wymierne efekty w postaci poprawy kapitału społecznego. 

Poprawa spójności na obszarze rewitalizacji obejmie również włączenie 

mieszkańców w kreowanie przestrzeni, w której żyją. W działaniach rewitalizacyjnych 

obejmujących przestrzeń Miasta (opis jest zamieszczony w celu C.2) uwzględniony 

zostanie udział społeczeństwa – mieszkańcy zostaną zachęceniu do współdecydowania 

o najbliższym otoczeniu. Współdecydowanie to obejmować będzie zaproszenie do 
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większego zaangażowania w dbanie o własną małą ojczyznę. Ponadto w ramach 

przedsięwzięć aktywizujących zawodowo uwzględniona zostanie działalność społecznie 

użyteczna w zakresie dbania o przestrzeń Miasta. Dzięki temu wzrośnie większa 

odpowiedzialność społeczna za najbliższe otoczenie. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmą szereg grup społecznych, które ze względu 

na zagrożenie marginalizacją nie uczestniczą aktywnie w życiu społecznym Miasta. 

Aktywizacja obejmie osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz osoby, które ze 

względu na ubóstwo często same rezygnują z podejmowania działań społecznych. 

Działania uwzględnią również konieczność przeciwdziałania występowaniu patologii 

społecznej. 

Aktywne włączenie wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji w kreowanie 

nowej jakości Miasta przyczyni się bezpośrednio do poprawy spójności społecznej 

obszaru wsparcia oraz wygeneruje impulsy dla pozytywnych zmian w pozostałych 

miejscowościach gminy. 

Osiągnięcie celu zostanie zapewnione przez realizację wiązek projektów 

zagregowanych w następujące kierunki działań: 

 KD 1.1. Aktywna integracja oraz włącznie społeczne mieszkańców.  

 KD 1.2. Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych. 

 

Cel strategiczny 2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 

 

Działania rewitalizacyjne zaproponowane w tym celu obejmują szerokie spektrum 

oddziaływań – technicznych, funkcjonalno-przestrzennych oraz środowiskowych. Dzięki 

temu zapewniona zostanie większa efektywność planowanych interwencji.  

Głównym założeniem przyświecającym celowi nr 2 jest zapewnienie wysokiej 

jakości infrastrukturalnych warunków dla rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Diagnoza przeprowadzona na potrzeby Programu wykazała, że obecny stan 

infrastruktury generuje zjawiska kryzysowe – m.in. zniechęca do aktywizacji i integracji 

społecznej oraz utrudnia możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Brak 

atrakcyjnego miejsca dla aktywizacji i integracji społecznej, niezadawalający stan 

infrastruktury technicznej, niska estetyka przestrzeni publicznych sprawiają, że 

mieszkańcy nie czują więzi z miejscem zamieszkania, nie czują się za nie odpowiedzialni 
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– to wszystko prowadzi do dalszej degradacji tkanki miejskiej, która stanowi 

niewykorzystany potencjał oparty na dziedzictwie historycznym Nowogrodźca. 

Przeciwdziałanie niekorzystnym procesom zachodzącym w sferze technicznej 

i funkcjonalno-przestrzennej obejmować będzie głównie rewitalizację przestrzeni 

publicznych Miasta. Polegać ona będzie na dostosowaniu przestrzeni miejskiej do 

potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Stworzone zostaną miejsca atrakcyjne i bezpieczne 

na rzecz organizacji działań kulturalnych i społecznych. Zabytkowe centrum Miasta 

odzyska swoją dawną świetność, a tym samym, „zaprosi” mieszkańców do 

podejmowania działań w zrewitalizowanej przestrzeni. Wykreowanie przestrzeni 

publicznej o wysokiej estetyce, obejmującej podstawowe elementy małej architektury, 

uwzględniającej potrzeby osób o ograniczonej mobilności będzie stanowiło kluczową 

podstawę dla dalszych przekształceń w sferze przestrzennej Miasta.  

Na obszarze rewitalizacji znajduje się szereg obiektów o znaczeniu historycznym, 

które wymagają interwencji zmierzającej do zabezpieczenia obiektu, ale przede 

wszystkim, do udostępnienia mieszkańcom lub przedsiębiorcom. Na uwagę zasługują 

ruiny klasztory czy budynek po byłym szpitalu i hospicjum. Są to obiekty, które dzięki 

stosownym działaniom będą stanowiły o wysokim kapitale obszaru rewitalizacji. 

Podjęcie działań w ich obrębie stworzy nową jakość przestrzeni Miasta. Zapewni 

również synergię pomiędzy działaniami społecznymi a działaniami infrastrukturalnymi.  

Działania zapewniające ład przestrzenny wymagają również dostosowania 

infrastruktury komunikacyjnej na obszarze rewitalizacji. Rozważyć bowiem należy 

ewentualna zmianę organizacji ruchu oraz stworzenie infrastruktury parkingowej, co 

poprawi znaczące bezpieczeństwo komunikacyjne w ścisłym centrum Miasta oraz 

będzie spójne z działaniami rewitalizacyjnym w Rynku i okolicach. 

 Ważnym działaniem służącym osiągnięciu celu będzie dostosowanie 

infrastruktury budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do wymogów 

zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej. Znaczny udział obiektów 

wybudowanych przed 1970 rokiem, wysokie koszty prac wpłynęły na opóźnienie 

działań rewitalizacyjnych i pogorszenie stanu technicznego budynków. Obecnie część 

zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta ogrzewana jest piecami na paliwo stałe, co 

w sezonie grzewczym znacząco pogarsza stan powietrza atmosferycznego (niska 

emisja). Poprawa stanu technicznego w tym zakresie pozwoli ograniczyć szkodliwe 
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oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze. Niezbędne jest w tym celu 

również prowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej i informacyjnej, która 

obejmie nie tyko podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie efektywności 

energetycznej, ale także w zakresie właściwego gospodarowania odpadami. 

Osiągnięcie celu zostanie zapewnione przez realizację wiązek projektów 

zagregowanych w następujące kierunki działań: 

 KD 2.1. Atrakcyjna i zrównoważona przestrzeń miejska 

 KD 2.2. Zachowanie, ochrona i modernizacja dziedzictwa kulturowego 

obszaru rewitalizacji  

 KD 2.3. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej przyczyniająca się do zapewnienia wysokiej jakości powietrza 

atmosferycznego 

 

Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości  

 

Rewitalizacja w Nowogrodźcu odpowie również na jedne ze zdiagnozowanych 

problemów w przestrzeni Miasta – niski poziom przedsiębiorczości. Rozwój strefy 

ekonomicznej w Wykrotach, sąsiedztwo Bolesławca (jako rynku pracy) oraz odpływ 

młodych mieszkańców z Nowogrodźca przyczyniły się do spadku rozwoju działalności 

gospodarczej. Likwidacja zakładów pracy sprawiła, że mieszkańcy o wykształceniu 

zawodowym podejmują zatrudnienie poza miastem. Brak wsparcia inicjującego 

rozpoczęcie własnej działalności sprawia, że na obszarze rewitalizacji dostrzega się 

znaczne deficyty w zakresie indywidualnych inicjatyw przedsiębiorczych. 

Dodatkowo, u przyczyn słabego rozwoju działalności, upatrywać można z braku 

właściwej infrastruktury oraz podmiotów wspierających początkujących 

przedsiębiorców. Niezbędnym wydaje się stworzenie miejsca, w którym oferowane 

byłoby wsparcie „młodym” przedsiębiorcom. Może to dotyczyć zarówno stworzenia 

obiektu na wzór inkubatora przedsiebiorczości, jak i udostępnienia lokali komunalnych 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu niezbędne jest jednak 

dostosowanie infrastruktury, np. poprzez zapewnienie właściwych warunków dojazdu 

i parkowania dla potencjalnych przedsiębiorców i ich klientów. 
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Dla wzmocnienia działań w ramach celu uwzględnione zostanie również 

promowanie inicjatywach realizowanych w partnerstwie (np. Gmina – przedsiębiorca; 

przedsiębiorca-przedsiębiorca; przedsiębiorca – organizacja pozarządowa itp.). 

Rewitalizacja prowadzona poprzez aktywne uczestnictwo wszystkich potencjalnych 

interesariuszy zagwarantuje wysoką efektywność podejmowanych działań na rzecz 

aktywizacji lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

Osiągnięcie celu zostanie zapewnione przez realizację wiązek projektów 

zagregowanych w następujący kierunek działań: 

 KD 3.1. Wzrost aktywności i konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw  

 

4.3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne (lista A) 

Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec realizowany będzie przez projekty 

i przedsięwzięcia o znaczeniu podstawowym oraz uzupełniającym. Zaplanowane 

działania wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb rewitalizacyjnych w obszarze 

społecznym, technicznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz 

środowiskowym). Przedsięwzięcie te zapewniają osiągnięcie zakładanych celów 

strategicznych i kierunków działań. Są ponadto spójne z wytycznymi wskazanymi 

w ramach działania 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” RPO WD 2014-2020. 

Poniżej zamieszczono zestawienie przedsięwzięć, natomiast ich charakterystyka 

zawarta została w załączniku 2. 

 
Tab. 23. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Nr tytuł 

A01 Rewitalizacja ruin klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu 

A02 Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki  w Nowogrodźcu 

A03 Zagospodarowanie terenu przy bocznym boisku  w Nowogrodźcu 

A04 Poprawa warunków mieszkaniowych przy ul. 1 Maja 1-13 i ul. Strzeleciej 2-4 w Nowogrodźcu 

A05 Poprawa warunków mieszkaniowych przy przy ul. Adama Asnyka w Nowogrodźcu  

A06 Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 40 w Nowogrodźcu 

A07 Remont budynku przy ul. 1 Maja 19-22 w Nowogrodźcu 

A08 Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Nowogrodźcu 

A09 Remont budynku przy ul. Rynek 19 w Nowogrodźcu 

A10 Remont budynku przy ul. Rynek 15-18 w Nowogrodźcu 

A11 Remont budynku przy ul. Rynek 1-5 w Nowogrodźcu 

A12 Remont kamienicy przy ul. Rynek 13-14 w Nowogrodźcu 

A13 Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 42 w Nowogrodźcu 

A14 Remont budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Nowogrodźcu 

A15 Remont budynku przy ul. Szpitalna 9-9a w Nowogrodźcu 

A16 Renowacja z dociepleniem kamienicy Rynek 8-10 w Nowogrodźcu 
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A17 Renowacja i zabezpieczenie kamienicy przy ul.Kościelnej 27 w Nowogrodźu 

 

 

 

4.4. Charakterystyka dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

(lista B) 

W ramach rewitalizacji przewidziano również realizację przedsięwzięć istotnych ze 

względu na realizowanie poszczególnych kierunków działań, mających na celu 

eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. Ze 

względu na ich zakres stanowią one tzw. działania uzupełniające. Zestawienie 

zamieszczono poniżej, natomiast szczegółowy opis zawarty jest w załączniku 2. 

 

Tab. 24. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
Nr tytuł 

B01 „ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 50-TCE”. Po 50 życie nie musi być nudne 
B02 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla” 

B03 Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą 
B04 Bieg Uliczny – Nowogrodziecka 10-tka 
B05 Jarmark Wielkanocny 
B06 Kolęda na Nowogrodzieckim Rynku 

B07 Przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu 

B08 Budowa skateparku w Nowogrodźcu 

B09 Budowa „Centrum Rehabilitacji Stomatologicznej i Ruchowej oraz Aktywności Fizycznej w 
Nowogrodźcu przy ul. 1 Maja” 

B10 Budowa ogrodzenia przy siedzibie GCKiS przy ul. Lubańskiej 
 w Nowogrodźcu 

B11 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 (byłego INCO-VERITAS) w 
Nowogrodźcu w celu przywrócenia funkcji społecznych i gospodarczych 

B12 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu  w celu przywrócenia 
funkcji społecznych 

 

Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji uwzględniono także dynamikę zmian 

w przestrzeni miasta oraz wynikającą z tego konieczność zachowania elastyczności 

w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania podejmowane w wieloletniej 

perspektywie będą kreowały nową jakość obszaru rewitalizacji. Tym samym wpływać 

będą również na zdiagnozowane problemy oraz na sposoby ich rozwiązywania. 

Założono, że na etapie wdrażania Programu zaistnieją okoliczności umożliwiające 
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realizację nowych przedsięwzięć. Dlatego też dopuszcza się możliwość rozszerzenia 

kategorii przedsięwzięć o poniższe przykłady: 

 

Cel strategiczny 1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 

rewitalizacji 

 tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej, 

 wsparcie przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej mieszkańców, 

 przeciwdziałanie rozwojowi patologii społecznej; 

 współpraca jednostek na rzecz stworzenia oferty edukacyjnej dostosowanej 

do potrzeb rynku pracy, 

 aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju działalności kulturalnej, 

 poszerzenie i promocja oferty kulturalnej oraz wsparcie środowisk twórczych. 

 poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi, 

 budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych, 

 budowa, rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego placówek oświatowych, 

 dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 

Cel strategiczny 2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 

 wspieranie działań na rzecz modernizacji infrastruktury drogowej miasta, 

 modernizacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy 

warunków komunikacyjnych, 

 tworzenie nowych atrakcji rekreacyjno – wypoczynkowych, 

 budowa i modernizacja infrastruktury aktywnego wypoczynku, 

 przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem otoczenia na cele 

społeczne, 

 poprawy estetyki i ładu przestrzennego, 

 budowa nowych i modernizacja istniejących zasobów komunalnych na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców, 

 ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego, 

 poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, 
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 wsparcie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych, 

 poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych; 

 odnowa i rewitalizacja terenów zielonych, 

 

Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości  

 wspieranie tworzenia instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz 

przedsiębiorczości lokalnej, 

 wspieranie działań doradczych, szkoleniowych i informacyjnych w zakresie 

przedsiębiorczości,  

 wspieranie i promowanie innowacyjnych usług w zakresie turystyki i rekreacji. 

 promowanie współpracy lokalnych przedsiębiorców; 

 

4.5. Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań  

 

Rewitalizacja w Nowogrodźcu prowadzona będzie poprzez zachowanie 

podstawnych wymagań związanych z komplementarnością przestrzenną, problemową, 

proceduralno-instytucjonalną, międzyokresową oraz źródeł finansowania. 

 

Komplementarność przestrzenna 

 

Zaplanowane w ramach rewitalizacji przedsięwzięcia odpowiadają na problemy 

zdiagnozowane w obszarze wskazanym do wsparcia. Ich realizacja odbywać się będzie 

w granicach obszaru. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia charakteryzuje 

koncentracja przestrzenna. Projekty infrastrukturalne stanowią dopełnienie dla 

przedsięwzięć społecznych. Dzięki spełnieniu tego warunku zagwarantowana zostanie 

większa efektywność działań naprawczych. Projekty społeczne (B01-B07) będą 

realizowane w przestrzeni publicznej zabytkowego centrum miasta. Dla ich właściwej 

organizacji a przede wszystkim zwiększenia atrakcyjności i wzrostu udziału 
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mieszkańców niezbędne jest stworzenie atrakcyjnej oraz bezpiecznej przestrzeni 

uwzględniającej historyczny charakter Miasta (działania A01-A03).  

 

 

Komplementarność problemowa 

 

W ramach projektowania listy kluczowych i uzupełniających przedsięwzięć 

uwzględniono konieczność zachowania spójności i komplementarności problemowej. 

Dzięki temu przedsięwzięcia dopełniają się tematycznie. Zdiagnozowane problemy 

społeczne zminimalizowane zostaną przez przedsięwzięcia o charakterze „miękkim”, 

które zostaną wzmocnione poprzez zadania o charakterze stricte infrastrukturalnym. 

Jako przykład podać można rewitalizacje płyty Rynku. Działanie inwestycyjne 

polegające na rewitalizacji fizycznej uwzględnia w swym zakresie stworzenie miejsc dla 

pobudzania aktywności mieszkańców. Stworzenie odpowiednich infrastrukturalnych 

warunków zachęci mieszkańców do uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych, 

artystycznych czy rekreacyjnych. Obecny stan przestrzeni publicznych w mieście 

stanowi istotną barierę dla integracji i aktywizacji mieszkańców. Tym samym poziom 

więzi sąsiedzkich jest słaby, mieszkańcy nie czują się odpowiedzialni za najbliższe 

otoczenie a młodzież nie posiada miejsca rozwoju swoich zainteresowań. Wzrasta 

zagrożenie rozwojem patologii społecznej oraz następuje dalsza degradacja tkanki 

miejskiej. W LPR uwzględniono również konieczność przeciwdziałania problemom 

związanym ze wzrostem udziału wśród mieszkańców osób starszych. Zapewnienie 

warunków opieki, ale także działania aktywizujące tę grupę społeczną stanowią spójną, 

uzupełniającą się koncepcję Rozwoju Miasta.  

Dzięki komplementarności przedsięwzięć społecznych z infrastrukturalnymi nie 

nastąpi tzw. fragmentacja działań, co utrudnia efektywnego wyprowadzenia ze stanu 

kryzysowego obszaru rewitalizacji. 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

 

Zapewnienie komplementarności proceduralno-instytucjonalna zostało 

zagwarantowane poprzez odpowiednie przygotowanie systemu zarządzania 

programem rewitalizacji. Już na etapie opracowania dokumentu zaproszeni do 

współpracy (m.in. w ramach warsztatów czy spaceru studyjnego) zostali mieszkańcy, 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 60



 
 

60 
 

przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Również 

przedstawiciele różnych grup zaproszeni zostali do złożenia propozycji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Ponadto został powołany Zespół ds. Rewitalizacji, który stanowił 

swoistą jednostkę pomocniczą w opracowaniu dokumentu, jak również pełnił rolę 

łącznika pomiędzy Urzędem Miejskim a potencjalnymi uczestnikami rewitalizacji. 

Prowadzenie rewitalizacji w Nowogrodźcu oparte będzie na koordynacji działań 

realizowanych przez interesariuszy. Realizatorami przedsięwzięć są: 

 jednostka samorządowa, 

 przedsiębiorcy, 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

 instytucje kultury, 

 organizacje pozarządowe, 

 spółdzielnia mieszkaniowa, 

 przedsiębiorcy, 

 placówka oświatowa (jako partner w projekcie). 

 

 

Komplementarność międzyokresowa 

 

Gmina Nowogrodziec przystępując do rewitalizacji uwzględnia również 

konieczność zapewnienia komplementarności międzyokresowej. W 2014 roku 

zakończone zostało wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogrodziec 

na lata 2010-201424. Jego głównym celem było wzmocnienie funkcji miejskich na 

obszarze zagrożonym degradacją poprzez poprawę jakości stanu zasobów 

mieszkalnych. Realizacji celu służyły następujące cele operacyjne: 

 podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

 wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przywrócenie 

rewitalizowanemu obszarowi w obrębie dawnych murów miejskich funkcji 

centrum mieszkaniowego i usługowego, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 pobudzenie aktywności społeczno – gospodarczej. 

                                                           
24 Załącznik do Uchwały nr LXVI/459/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 września 2010 
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W zakończonym programie przeważały działania infrastrukturalne. Wskazany do 

realizacji projekt obejmował rewitalizacje budynków mieszkalnych przy 

ul. Bolesławieckiej. 

Działania podejmowane w ramach obecnej pespektywy stanowią uzupełnienie 

powyższych celów i zrealizowanego projektu. Obejmują bowiem szerszy zakres 

skoncentrowany na zwiększeniu spójności społecznej przy wsparciu działań 

o charakterze przestrzennym oraz gospodarczym. 

 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

 

Zapewnienie komplementarności problemowej w ramach programowania 

rewitalizacji w Nowogrodźcu związany jest z zapewnieniem komplementarności źródeł 

finansowania. Wśród przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględniono różną strukturę 

finansowania. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne finansowane będą ze środków 

prywatnych, publicznych (wkład własny Gminy) oraz w ramach możliwego wsparcia 

z regionalnych czy krajowych programów (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, programy Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Współpracy 

Interreg Polska – Saksonia 2014-2020). Komplementarność źródeł finansowania 

obejmie również synergię pomiędzy projektami społecznymi oraz infrastrukturalnymi. 
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5. Spójność programu z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi 

 

5.1. Spójność z dokumentami na szczeblu lokalnym  

 

Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec stanowi jeden z kluczowych 

dokumentów w obszarze planowania strategicznego. Obejmuje działania zaplanowane 

i zaprojektowane w taki sposób, by stanowiły odpowiedź na potrzeby mieszkańców. 

Tym samym jest spójny z innymi dokumentami na szczeblu lokalnym. 

Dokument PR jest elementem szerszego planu rozwojowego, zarysowanego 

w Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec na lata 2011-202025. W dokumencie tym 

wskazano kluczowe cele strategiczne obejmujące sferę gospodarczą, społeczną 

i środowiskową. Przedsięwzięcia wskazane w programie rewitalizacji, a tym samym 

kierunki działań i cele wpisują się w powyższe zgodnie z poniższym schematem. 

 

Tab. 25. Spo jnos c  Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Gminy Nowogrodziec na 
lata 2011-2020 

Cel rewitalizacji Kierunki działań rewitalizacyjnych 
Cel strategiczny wskazany 

w strategii 
C.1. Podniesienie jakości 
kapitału społecznego na 
obszarze rewitalizacji 
 

KD 1.1.Aktywna integracja i 
włącznie społeczne mieszkańców 
KD. 1.2. Przeciwdziałanie 
marginalizacji grup społecznych 

S2. „Mieszkańcy są najważniejsi” 

C.2. Tworzenie warunków dla 
zapewnienia ładu 
przestrzennego 

KD 2.1. Atrakcyjna i zrównoważona 
przestrzeń miejska 
KD 2.2. Zachowanie, ochrona 
i modernizacja dziedzictwa 
kulturowego obszaru rewitalizacji  
KD 2.3. Poprawa stanu 
technicznego budynków 
mieszkalnych i użyteczności 
publicznej przyczyniająca się do 
zapewnienia wysokiej jakości 
powietrza atmosferycznego 

S2. „Mieszkańcy są najważniejsi” 
S3. „Środowisko jest naszym 
bogactwem” 
S1. „Silna gospodarka podstawą 
rozwoju” 

C.3.Aktywizacja lokalnego 
potencjału na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

KD 3.1. Wzrost aktywności 
i konkurencyjności lokalnych 
przedsiębiorstw  

S1. „Silna gospodarka podstawą 
rozwoju” 

Źródło: opracowanie własne 

 

                                                           
25 Uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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Spójność celów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy wynika z uzupełniania 

się działań związanych z rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości, wzrostu 

umiejętności prowadzenia działalności, wdrażaniem nowych produktów. W ramach celu 

strategicznego S1 (Strategia Rozwoju Gminy Nowogrodziec) zaproponowano cel 

operacyjny O4 „Rozwój infrastruktury technicznej”, który swym zakresie jest spójny 

z działaniami w ramach celu C.2. zaproponowanego w ramach Programu Rewitalizacji.  

Spójność celów ukierunkowanych na poprawę jakości kapitału społecznego 

wynika uzupełnienia się działań związanych tworzeniem właściwych warunków 

funkcjonowania jednostki. W strategii działania te obejmują głównie elementy związane 

z wypełnianiem przez gminę zapisów ustawy o samorządzie gminnym, 

tj. zaspokojeniem potrzeb mieszkańców w podstawowych dziedzinach zawartych w ww. 

ustawie. Tym samym cel strategiczny 2 (w ramach Programu Rewitalizacji) wpisuje się 

bezpośrednio w cel strategiczny 2 wskazany w Strategii Rozwoju Gminy. 

Spójność celów związanych ze środowiskiem wynika ze zwrócenie uwagi na 

konieczność zrównoważonego rozwoju rozumianego jako poszanowanie posiadanego 

dobra – środowiska przyrodniczego, powietrza, zasobów wodnych. 

 

Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec zgodny z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Nowogrodziec (SUiKZP) 26  i nie wpływa na dotychczasowy układ funkcjonalno-

przestrzenny gminny. W dokumencie tym wskazano główne cele strategiczne Rozwoju 

przestrzennego obejmującego: 

 rozwój funkcji stwarzających podstawę jej ekonomicznego rozwoju;  

 poprawa warunków zamieszkania i obsługi ludności jako istotnego czynnika 

podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców gminy;  

 ochrona wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego jako podstaw prawidłowego i efektywnego 

rozwoju wszystkich ww. zakresów działalności.  

Na obszarach zainwestowania, w tym na obszarze rewitalizacji, w ramach ustalonej 

polityki przestrzennej dopuszcza się rozwój nowych, niewielkich zespołów zabudowy 

mieszkaniowej z dopuszczeniem towarzyszących nieuciążliwych usług, rozwijanie 

                                                           
26 Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. 
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działalności gospodarczej na wydzielonych terenach oraz wyposażanie nowych terenów 

w podstawowe urządzenia komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt spójności zapisów Programu 

Rewitalizacji z SUiKZP w odniesieniu do celu nadrzędnego polityki przestrzennej gminy, 

którym jest zapewnienie ładu przestrzennego poprzez zintegrowany rozwój 

przestrzenny, gospodarczy, społeczny i kulturowy harmonizujący ze środowiskiem 

W ramach powyższego ustalono następujące kierunki zagospodarowania 

przestrzennego w przypadku Miasta: 

 intensyfikację zagospodarowania i stworzenie możliwości większego rozwoju 

miasta poprzez nadanie priorytetu rozwojowi mieszkalnictwa wraz z usługami 

podstawowymi roz-szerzonymi o funkcje sportowo-rekreacyjne,  

 możliwość sytuowania w obrębie istniejącej i projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej niewielkich form aktywności gospodarczej – zakładów 

produkcyjnych typu rzemieślniczego i usług, w tym dla obsługi ruchu 

turystycznego.  

Ze względu na specyfikę przestrzenną i historyczną Miasta działania 

rewitalizacyjne uwzględniają poniższe: 

„Istniejące zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej Miasta winno się 

przeznaczyć do trwałej adaptacji i porządkowania (oraz w przypadku Starego Miasta w 

granicach murów średniowiecznych - do rewaloryzacji), ze szczególnym podkreśleniem 

potrzeby systematycznego uzupełniania plomb w istniejących zespołach. Wynika to też 

ze znacznie ograniczonych, ze względu na strukturę władania, możliwości pozyskiwania 

nowych terenów, zwłaszcza z przeznaczeniem pod funkcje publiczne.  

Obszarem koncentracji usług w mieście pozostanie rejon Starego Miasta oraz 

tereny wzdłuż ul. Lubańskiej. Kompleksowe działania inwestycyjne na tym terenie 

winny być poprzedzone opracowaniem urbanistycznym, uwzględniającym 

uwarunkowania historyczno-konserwatorskie”27. 

 

W sferze działań infrastrukturalnych oraz środowiskowych przedsięwzięcia 

wpisane do Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec wpisują się w założenia 

przyświecające Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Nowogrodziec 

                                                           
27 Studium, s. 48 
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(PGN)28. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w ramach celu strategicznego C.2. 

Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego, a dokładnie kierunku 

działań KD 2.3. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej przyczyniająca się do zapewnienia wysokiej jakości powietrza 

atmosferycznego wpisują się bezpośrednio z cel strategiczny wskazny w PGN: Dążenie 

do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb 

społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy i Miasta Nowogrodźcu do 

2020 roku bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, bez wzrostu 

emisji CO2 i przy zwiększeniu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym 

Gminy. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ukierunkowane na poprawę stanu technicznego 

oraz zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych przyczynią się 

tym samym do realizacji PGN. Na uwagę zasługuje fakt, że w PGN uwzględniono również 

cel szczegółowy „Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni 

publicznej, a także rewitalizacja obszarów zdegradowanych”. 

Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec spójny jest z założeniami 

przyświecającymi realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Nowogrodziec na lata 2016-2020 29 . W dokumencie tym wskazano konieczność 

zapewnienia mieszkańcom możliwości rozwoju, zaspokojenia ich potrzeb oraz 

przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego. Działania służce 

realizacji wspomnianej wizji obejmują całe spektrum narzędzi służących 

przeciwdziałaniu ubóstwu, bezrobociu, wsparciu rodzin, dbałości o właściwy rozwój 

dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom, wspieraniu osób starszych 

i niepełnosprawnych, zapewnieniu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców oraz 

szeroko rozumianego rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego. Dlatego tez uznaje się, 

że obydwa dokumenty charakteryzuje komplementarność tematyczna i problemowa. 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Załącznik do uchwały nr XXVI/179/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2016 r. 
29 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2020 jest na 
etapie końcowym opracowania. Powołano się na projekt dokumentu, który zostanie uchwalony we 
wrześniu 2016 r. 
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5.2. Spójność z dokumentami na szczeblu ponadlokalnym  

 

Cele strategiczne i kierunki działań zaplanowane w Programie Rewitalizacji Gminy 

Nowogrodziec charakteryzuje spójność i komplementarność z celami określonymi na 

szczeblu ponadlokalnym. 

Rewitalizacja Nowogrodźca wpisuje się w szerszą koncepcję rozwoju 

województwa dolnośląskiego ujętą w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

202030. W dokumencie tym, na potrzeby właściwego kierowania interwencji, dokonano 

podziału województwa na makroregiony. Tym samym określone zostały kluczowe cele 

rozwoju poszczególnych makroregionów wraz z ich hierarchizacją. Gmina 

Nowogrodziec ujęta został w następujących: „Obszar Transgraniczny” oraz „Autostrada 

Nowej Gospodarki”, dla których kluczowe cele rozwojowe to: 

 Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej, 

 Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 

 Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, 

 Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz 

dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa, 

 Cel 7. Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia. 

Cele rewitalizacji Nowogrodźca wpisują się głównie w cel 3 (poprzez C.3. - KD 3.1.), 

Cel 4 (poprzez C.2. - KD 2.3) oraz cel 7 (poprzez C.1. - KD 1.1., KD 1.2; C.2. – KD 2.1., KD 

2.2). Przedsięwzięcia rewitalizyjne pośrednio wpisują się również w realizacje celu 2. 

Wynika to z konieczności poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście 

i poprawy dostępności komunikacyjnej Rynku. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

jest obecnie najważniejszym narzędziem realizacji polityki spójności na obszarze 

województwa. Założenia celów strategicznych oraz kierunków działań w Nowogrodźcu 

wpisują się w poszczególne osie priorytetowe RPO WD 2014-2020. Stanowią tym 

samym kontynuację i uszczegółowienie założeń polityki regionalnej i przyczyniają się 

do realizacji jej założeń na szczeblu regionalnym.  

 

                                                           
30 Uchwała nr XXXII/932/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. 
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Tab. 26. Spo jnos c  Programu Rewitalizacji ze RPO WD 2014-2020 

Cel rewitalizacji 
Kierunki działań 

rewitalizacyjnych 
Działania RPO WD 2014-2020 

C.1. Podniesienie 
jakości kapitału 
społecznego na 
obszarze rewitalizacji 
 

KD 1.1.Aktywna integracja i 
włącznie społeczne 
mieszkańców 
KD. 1.2. Przeciwdziałanie 
marginalizacji grup społecznych 

Działanie 9.1. Aktywna integracja 
 
Cel ten pośrednio wpisuje się w założenia 
działania 9.1. Zmierza bowiem do 
przeciwdziałania marginalizacji społecznej 
oraz zwiększenia integracji mieszkańców 
obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy 
jakości kapitału Społecznego.  

C.2. Tworzenie 
warunków dla 
zapewnienia ładu 
przestrzennego 

KD 2.1. Atrakcyjna i 
zrównoważona przestrzeń 
miejska 
KD 2.2. Zachowanie, ochrona 
i modernizacja dziedzictwa 
kulturowego obszaru 
rewitalizacji  
KD 2.3. Poprawa stanu 
technicznego budynków 
mieszkalnych i użyteczności 
publicznej przyczyniająca się do 
zapewnienia wysokiej jakości 
powietrza atmosferycznego 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka 
niskoemisyjna  
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby 
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności 
społecznej 
 
Realizacja działań zmierzających do 
zachowania ładu przestrzennego 
uwzględniającego dziedzictwo historyczne i 
kulturowe Miasta oraz konieczność 
zachowania wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego (ze szczególnym 
uwzględnieniem poprawy stanu powietrza 
atmosferycznego) zapewnia spójność Celu C.2. 
z przytoczonymi wyżej osiami priorytetowymi 
RPO WD 2014-2020 

C.3.Aktywizacja 
lokalnego potencjału 
na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

KD 3.1. Wzrost aktywności 
i konkurencyjności lokalnych 
przedsiębiorstw  

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i 
innowacje 
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności 
społecznej 
 
Działania podejmowane w ramach Celu C.3. 
przyczyniają się do pobudzenia aktywności 
przedsiębiorczej mieszkańców oraz 
promowanie wewnętrznego potencjału 
gospodarczego. Tym samym przyświecające 
mu założenia realizują zapisy, wskazanych 
wyżej, osi priorytetowych 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Szacunkowe ramy finansowe 

Kompleksowość zaplanowanych przedsięwzięć determinuje źródła finansowania 

poszczególnych działań rewitalizacyjnych. Ich realizacja uwzględnia zróżnicowaną 

strukturę finansowania. 

 
Tab. 27. Z ro dła finansowania przedsięwzięc  

Nr tytuł 
koszt 

całkowity 
środki 

prywatne 
wkład Gminy środki UE 

inne środki 
publiczne 

A01 Rewitalizacja ruin 
klasztoru Magdalenek 
w Nowogrodźcu 

6 200 000,00 0,00 930 000,00 5 270 000,00 0,00 

A02 Rewitalizacja płyty ul. 
Rynek i ul. Kościuszki  
w Nowogrodźcu 

5 050 000,00 0,00 757 500,00 4 292 500,00 0,00 

A03 Zagospodarowanie terenu 
przy bocznym boisku  
w Nowogrodźcu 

1 000 000,00 0,00 200 000,00 800 000,00 0,00 

A04 Poprawa warunków 
mieszkaniowych przy 
ul. 1 Maja 1-13 
i ul. Strzeleckiej 2-4 
w Nowogrodźcu 

510 000,00 76 500,00 0,00 433 500,00 0,00 

A05 Poprawa warunków 
mieszkaniowych przy 
ul. Adama Asnyka 
w Nowogrodźcu  

270 000,00 40 500,00 0,00 229 500,00 0,00 

A06 Remont kamienicy przy 
ul. Lubańskiej 40 
w Nowogrodźcu 

220 000,00 88 000,00 0,00 132 000,00 0,00 

A07 Remont budynku przy 
ul. 1 Maja 19-22 
w Nowogrodźcu 

200 000,00 30 000,00 0,00 170 000,00 0,00 

A08 Remont budynku przy 
ul. Sienkiewicza 3 
w Nowogrodźcu 

150 000,00 22 500,00 0,00 127 500,00 0,00 

A09 Remont budynku przy 
ul. Rynek 19 
w Nowogrodźcu 

150 000,00 22 500,00 0,00 127 500,00 0,00 

A10 Remont budynku przy 
ul. Rynek 15-18 
w Nowogrodźcu 

150 000,00 22 500,00 0,00 127 500,00 0,00 

A11 Remont budynku przy 
ul. Rynek 1-5 
w Nowogrodźcu 

550 000,00 82 500,00 0,00 467 500,00 0,00 

A12 Remont kamienicy przy 
ul. Rynek 13-14 
w Nowogrodźcu 

225 000,00 33 750,00 0,00 191 250,00 0,00 

A13 Remont kamienicy przy 
ul. Lubańskiej 42 
w Nowogrodźcu 

145 000,00 21 750,00 0,00 123 250,00 0,00 

A14 Remont budynku przy 
ul. Mickiewicza 1 
w Nowogrodźcu 

100 000,00 15 000,00 0,00 85 000,00 0,00 

A15 Remont budynku przy 
ul. Szpitalna 9-9a 
w Nowogrodźcu 

100 000,00 15 000,00 0,00 85 000,00 0,00 

A16 Renowacja z 
dociepleniem kamienicy 

200 000,00 30 000,00 0,00 170 000,00 0,00 
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Rynek 8-10 
w Nowogrodźcu 

A17 Renowacja 
i zabezpieczenie 
kamienicy przy 
ul.Kościelnej 27 
w Nowogrodźu 

300 000,00 10 000,00 0,00 255 000,00 35 000,00 

B01 „ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 
50-TCE”. Po 50 życie nie 
musi być nudne 

4 000,00 1 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

B02 Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny 
„Muzyka u J. I. Schnabla” 

900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 

B03 Jarmark Garncarski – 
Wielki Garniec z 
Nowogrodźca nad Kwisą 

1 500 000,00 300 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 

B04 Bieg Uliczny – 
Nowogrodziecka 10-tka 

102 000,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 

B05 Jarmark Wielkanocny 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 

B06 Kolęda na 
Nowogrodzieckim Rynku 

72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 

B07 Przebudowa placu 
manewrowego przy OSP 
w Nowogrodźcu 

400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 

B08 Budowa skateparku 
w Nowogrodźcu 

280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 

B09 Budowa „Centrum 
Rehabilitacji 
Stomatologicznej 
i Ruchowej oraz 
Aktywności Fizycznej 
w Nowogrodźcu przy 
ul. 1 Maja”. 

4 000 000,00 1 300 000,00 0,00 2 200 000,00 500 000,00 

B10 Budowa ogrodzenia przy 
siedzibie GCKiS przy ul. 
Lubańskiej 
 w Nowogrodźcu 

300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 

B11 Przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ul. 
Lubańskiej 14 (byłego 
INCO-VERITAS) w 
Nowogrodźcu w celu 
przywrócenia funkcji 
społecznych i 
gospodarczych 

3 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2 000 000,00 0,00 

B12 Przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ul. Cichej 4 
w Nowogrodźcu  w celu 
przywrócenia funkcji 
społecznych 

1 500 000,00 0,00 225 000,00 1 275 000,00 0,00 

LISTA A 15 520 000,00 510 500,00 1 887 500,00 13 087 000,00 35 000,00 

LISTA B 12 798 000,00 1 601 000,00 5 222 000,00 5 475 000,00 500 000,00 

ogółem 28 318 000,00 2 111 500,00 7 109 500,00 18 562 000,00 535 000,00 

Źródło: opracowanie na podstawie złożonych fiszek projektowych. 

 

 

  

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 70



 
 

70 
 

7. Włączenie społeczne 

 

Partycypacja społeczna wpisana jest w proces rewitalizacji jako fundament działań 

na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, 

monitorowanie). Prace na etapie przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy 

Nowogrodziec uwzględniły konieczność włączenia społeczności lokalnej już na etapie 

przygotowania rewitalizacji. 

Metodologia konstruowania programu rewitalizacji oparta została na zasadzie 

konsensusu społecznego. Polega ona na tworzeniu dokumentu z uwzględnieniem 

potrzeb społeczności gminy, tak aby stała się ona głównym narzędziem ich 

zaspokojenia. Stosowanie tej zasady gwarantuje nie tylko adekwatność treści Programu 

Rewitalizacji w stosunku do owych potrzeb, ale również zaangażowanie obywateli 

w proces jej realizacji.  

Włączenie do prac nad Programem Rewitalizacji przedstawicieli społeczności 

lokalnej, reprezentujących różne terytoria, środowiska i grupy interesów jest 

szczególnie ważne. Jest to konieczne, ponieważ prawidłowo skonstruowany Program 

Rewitalizacji musi opierać się na formach i środkach współpracy wszystkich podmiotów 

i środowisk na rzecz docelowo przyjętego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec. 

Dążąc do urzeczywistnienia będzie zastosowana, wielokrotnie sprawdzona w Polsce 

i krajach zachodnioeuropejskich metoda postępowania zwaną metodą collaborative 

planning. Jest to procedura grupowego planowania i podejmowania decyzji przez 

reprezentantów wszystkich zainteresowanych stron.  

Partycypacja społeczna przebiegała z użyciem następujących narzędzi: 

 Spotkania z mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi, stowarzyszeniami 

i innymi podmiotami zainteresowanymi. 

W ramach prac nad dokumentem zorganizowano warsztaty. Pierwszy odbył się 

18 lipca 2016 roku. Jego przedmiotem było przedstawienie istoty, celów i zasad 

prowadzenia rewitalizacji. Ponadto przedstawiono i poddano dyskusji wyniki 

prac zmierzających do wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz 

proponowanych do rewitalizacji. Podczas spotkania zaproszono uczestników do 

zgłaszania propozycji przedsięwzięć mających na celu kompleksową 

rewitalizację obszaru wsparcia. Omówiono fiszkę projektową oraz 
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doprecyzowano zakres możliwych przedsięwzięć. Drugi warsztat 

przeprowadzony został 25 lipca 2016 roku. Podczas spotkania omówiono z 

uczestnikami podstawowe problemy obszaru wskazanego do rewitalizacji oraz 

zaproszono mieszkańców do pracy warsztatowej polegającej na wskazaniu 

kluczowych kierunków służących przeciwdziałaniu marginalizacji obszaru 

wsparcia. Ponadto zaproszono mieszkańców do aktywnego udziału we 

współdecydowaniu o rewitalizacji poprzez udział w ankietach oraz zgłaszanie 

pomysłów rewitalizacyjnych. 

W obu przypadkach mieszkańcy byli informowani o warsztatach poprzez stronę 

www.nowogrodziec.pl, zamieszczenie informacji w portalu społecznościowym 

oraz poprzez rozwieszenie plakatów na terenie gminy na tablicach 

informacyjnych i w miejscach publicznych. Dodatkowo, w lipcu dystrybuowana 

była broszura informująca o rewitalizacji w Nowogrodźcu oraz zapraszająca do 

aktywnego udziału i współdecydowania.  

 

 

Ryc. 5. Plakaty informujące o podejmowanych działaniach w ramach opracowania 
dokumentu Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec. 
Źródło: opracowanie własne 

Na zakończenie prac nad LPR zorganizowana została konferencja 

podsumowująca. Podczas spotkania zaprezentowana została przede wszystkim 

ostateczna wersja dokumentu. Konferencja odbyła się 20 września 2016 roku. 

 Przeprowadzanie ankiet. 

Na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jak 

również konsultacji diagnozy mieszkańcy zaproszeni zostali do wzięcia udziału 

w badaniu ankietowym. Ankieta dostępna była na stronie www.nowogrodziec.pl., 
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w wersji elektronicznego formularza, w wersji papierowej. Ponadto został 

rozdystrybuowana na terenie Gminy, wśród mieszkańców. Termin zbierania 

ankiet: 20 lipca – 3 sierpnia 2016 r. Kolejna ankietyzacja przeprowadzona została 

przy zastosowaniu tych samych narzędzi w dniach 28 lipca – 12 sierpnia 2016 r. 

Jej przedmiotem było zaproszenie do wyrażania opinii na temat propozycji wizji 

obszaru rewitalizacji oraz propozycji celów oraz kierunków działań. 

Dodatkowym elementem noszącym znamiona ankiety była tzw. fiszka 

projektowa, która została zaprojektowana w sposób czytelny dla potencjalnych 

realizatorów rewitalizacji. Zbieranie fiszek miało miejsce w dniach 28 lipca –12 

sierpnia 2016 r. Formularz udostępniony został na stronie www.nowogrodziec.pl 

w wersji edytowalnej (.doc) oraz w postaci aktywnego formularza online. 

 Wizyty na obszarach typowanych jako zdegradowane. 

Na obszarze typowanym do rewitalizacji 18 lipca 2016 r. zorganizowany został 

spacer studyjny. Trasa spaceru objęła obszary Miasta wymagające szczególnej 

interwencji społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Podczas spaceru zebrano 

informacje na temat kluczowych problemów oraz potrzeb rewitalizacyjnych. 

 upublicznianiu prac nad programem rewitalizacji na stronach internetowych 

Gminy i w prasie lokalnej. 

 

Na etapie wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji planuje się włączać 

interesariuszy procesu rewitalizacji poprzez prowadzenie działań informacyjnych 

o zakresie prowadzonej rewitalizacji oraz promowaniu idei rewitalizacji podczas działań 

kulturalnych, rozrywkowych i społecznych organizowanych w Nowogrodźcu. Ponadto 

działania Zespołu ds. Rewitalizacji powinny objąć informowanie mieszkańców 

o korzyściach wynikających z aktywnego włączenia się w rewitalizację poprzez 

np. zgłaszanie własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Należy bowiem pamiętać, że 

Programu Rewitalizacji jest dokumentem otwartym, którego głównym zadaniem jest 

„koordynowanie” działań wynikających z lokalnych, społecznych potrzeb 

rewitalizacyjnych zgłaszanych przez mieszkańców. 
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8. System realizacji (wdrażania) Programu Rewitalizacji 

 

8.1. Zarządzanie Programem Rewitalizacji 

Struktura bezpośredniego zarządzania Programem Rewitalizacji realizowana 

będzie zgodnie z zasadą partnerstwa i partycypacji. Wśród kluczowych uczestników 

zarządzania Programem wymienić trzeba: 

 Burmistrza Nowogrodźca, który będzie zatwierdzał Program Rewitalizacji Gminy 

Nowogrodziec oraz przygotowane trakcie wdrażania sprawozdania ewaluacyjne. 

 Radę Miejską, która będzie m.in. uchwalała Program Rewitalizacji Gminy 

Nowogrodziec oraz jego ewentualne aktualizacje. 

 Zespół ds. Rewitalizacji (zadania Zespołu zostały opisane niżej). 

 Realizatorów przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Zadania związane z wdrażaniem Programu spoczywać będą w rękach Zespołu 

ds. Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec. Posiada on wieloletnie doświadczenia 

w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. W 2010 roku pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Nowogrodźcu zajmowali się przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Nowogrodziec na lata 2010-2014. Program ten został przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej, a następnie pozytywnie oceniony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska i Wydział Wdrażania RPO WD na lata 2007-2013 jako obligatoryjny 

załącznik do wniosku o dofinansowanie. Zadania wskazane do realizacji w niniejszym 

Planie zostały w pełni zrealizowane. Dzięki funduszom przewidzianym w okresie 

programowania 2007-2013 zrealizowano projekt polegający na renowacji 

3 zabytkowych kamienic w centrum miasta. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

projekt ten uzyskał pozytywną rekomendację Instytucji Zarządzającej RPO WD na lata 

2007-2013, a przyznana pomoc rozliczona.  

Dzięki temu zapewnione zostanie właściwe koordynowanie całego procesu 

rewitalizacji – od etapu planowania, przez wdrażanie po monitoring i ewaluację. 

Zarządzanie Programem Rewitalizacji realizowane będzie w ramach zadań własnych 

i obowiązków pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. W ramach Zespołu 

wymienić należy przede wszystkim: 

1. Koordynator 

 Nadzór nad działaniami podejmowanymi w ramach Programu Rewitalizacji. 
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 Monitoring i ewaluacja.  

 Koordynacja działań merytorycznych i logistycznych związanych z Programem 

Rewitalizacji. 

 Nadzorowanie przebiegu spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji. 

 Informowanie Burmistrza Nowogrodźca o zaistniałych w trakcie wdrażania 

Programu. 

 Monitoring wskaźników realizacji Programu Rewitalizacji. 

2. Zastępca koordynatora ds. Zamówień publicznych i rozliczeń 

W przypadku działań rewitalizacyjnych realizowanych jako zadania własne Gminy: 

 Przygotowanie i realizacja całokształtu czynności związanych z udzielaniem 

zamówień publicznych. 

 Nadzór i kontrola nad przygotowywanymi umowami. 

 Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

finansowymi, w tym opisywanie faktur. 

 Przygotowanie księgowania kosztów zadań pod kątem spełnienia kryteriów dla 

tzw. wydatków kwalifikowanych. 

 Sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających 

wykorzystanie środków realizowanego przedsięwzięcia oraz kontrola 

poprawności formalnej i merytorycznej księgowych i finansowych dokumentów 

projektu. 

 Nadzór nad płatnościami dla wykonawców. 

 Ocena i monitoring przedsięwzięć. 

Zespół powołany w ramach struktur Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, bazując 

na wieloletnim doświadczeniu, komunikacji oraz współpracy, gwarantuje uzyskanie 

założonych efektów rewitalizacyjnych. Będzie tez gwarancją zapewnienia odpowiedniej 

oceny realizacji, zapobieganiu zagrożeń, a także monitoringu efektów. 

 

8.2. Monitorowanie i ocena skuteczności działań 

Monitoring służący wychwyceniu momentów krytycznych podczas wdrażania 

Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec będzie procesem ciągły. Będzie on 

obejmował:  
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 monitorowanie zmian społeczno-gospodarczo-przestrzennych na obszarze 

rewitalizacji,  

 stopień realizacji przedsięwzięć.  

Niezbędnym elementem zaprojektowanego systemu monitoringu będzie 

gromadzenie danych statystycznych spójnych z informacjami wykorzystanymi podczas 

wyznaczania obszaru rewitalizacji. Podstawowym źródłem informacji będą: 

 Główny Urząd Statystyczny, 

 Urząd Miejski i jego poszczególnych Wydziały, 

 Jednostki organizacyjne Gminy Nowogrodziec (m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Powiatowa Komenda Policji, jednostki oświatowe, instytucje kultury)  

 Inne, możliwe dostępne źródła informacji.  

Monitoring obejmie następujące wskaźniki: 

 udział osób w wieku poprodukcyjnym (%), 

 udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców (%), 

 udział bezrobotnych długotrwale w ogólnej liczbie mieszkańców (%), 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców, 

 liczba "Niebieskich Kart" na 100 mieszkańców, 

 średni wynik egzaminu gimnazjalnego (%) (lub inny równoważny wskaźnik), 

 podmioty zarejestrowane w CEiDG na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

 frekwencja w wyborach parlamentarnych (%), 

 liczba obiektów o znaczeniu historycznym/ 100 mieszkańców (szt.), 

 liczba budynków wymagających termomodernizacji (szt.). 

 

Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych monitorowany będzie poprzez 

gromadzenie od realizatorów działań informacji o osiągnięciu wskaźników.  

C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji 

 Liczba przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców obszaru 

rewitalizacji [szt.] – wzrost, 

 Liczba uczestników przedsięwzięć integrujących mieszkańców [os.] – wzrost, 

C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach [szt.] – wzrost, 
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 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wzrost, 

 Liczba nowo powstałej infrastruktury wypoczynkowej na obszarze rewitalizacji – 

wzrost, 

 Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (budynki) – 

wzrost, 

 Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (jednostki 

mieszkalne) – wzrost, 

 Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem (os.) – wzrost, 

C.3. Aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

 Liczba przedsiębiorców biorących udział w wydarzeniach aktywizujących (szt.) – 

wzrost, 

 Liczba utworzonych miejsc pracy [etaty] – wzrost. 

 

Efektem monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji będzie raport 

ewaluacyjny, który obejmował będzie informacje o stopniu osiągnięcia poszczególnych 

celów i kierunków działań. Częstotliwość przygotowania sprawozdania powinna być 

dopasowana do terminarza roku budżetowego. Pozwoli to planowanie środków na 

realizację zadań. W przypadku konieczności wprowadzanie zmian w Programie 

Rewitalizacji (np. na wypadek konieczności zaktualizowania listy projektów) 

aktualizacja przygotowana zostanie przez Zespół ds. Rewitalizacji i zaopiniowana oraz 

zatwierdzona przez Radę Miejską i Burmistrza Nowogrodźca.  
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Załącznik 1. Obszar zdegradowany i rewitalizacji 
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Załącznik 2. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

LISTA A 
 

A01 
Rewitalizacja ruin klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu 

Wnioskodawca Gmina Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu ul. Rynek, ul. Kościuszki 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2018-12.2019 

Cel projektu i zakres działań: 
Przedmiotem zadania są prace budowlane i konserwatorskie mające na celu ratowanie zabytku przed 
zniszczeniem oraz poprawa stanu technicznego i estetyki zabytkowych ruin klasztoru Magdalenek w 
Nowogrodźcu poprzez naprawę, rewitalizację, wzmocnienie oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 
zachowania zabytku. Wykonanie niezbędnych napraw ma również na celu  zlikwidowanie zagrożenia dla 
ludzi i pojazdów poruszających się ulicą Strzelecką. 
W celu zachowania jak największej części istniejących ruin i zatrzymania ich dalszej degradacji należy 
pilnie przystąpić do remontu i naprawy uszkodzeń. Ilość uszkodzeń i ich skala może, w przypadku 
zaniechania prac naprawczych, doprowadzić w bardzo krótkim czasie do dalszych, bardzo poważnych 
uszkodzeń lub nawet unicestwienia znacznej części zabytku, tj. zawalenia się ściany graniczącej z ulicą 
Strzelecką i zawalenia się sklepień. 
Na podstawie współpracy z Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Biskupem Legnickim, Stowarzyszeniem 
Chrześcijańskim CSB w Niemczech oraz innymi podmiotami przy organizacji Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego u J.I.Schnabla planowane jest zagospodarowania terenu jako pleneru na 
organizację imprez kulturalnych, artystycznych w obrębie murów okalających pozostałości budynków. 
Zamiarem docelowo jest odbudowa całości pod warunkiem objęcie mecenatem przez Ministra Kultury i 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla projektu pn. Europejskie Centrum Myśli im. Roberta 
Schumana. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 1. 
Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 
oraz pośrednio C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji. 
 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

[szt.] 

Wartość 
docelowa 

1 

Wskaźniki  rezultatu  - 
Wartość 

docelowa 
- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
Protokół odbioru wykonanych prac remontowych 
Wskaźnik rezultat atu zostanie doprecyzowany na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 6 200 000,00 
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A02 
Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki  w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Nowogrodziec  

Lokalizacja projektu ul. Rynek, ul. Kościuszki 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 12.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest odnowienie zdegradowanej infrastruktury ścisłego centrum miasta 
Nowogrodziec poprzez kompleksową przebudowę ul. Rynek i ul. Kościuszki  wraz z budową 
infrastruktury technicznej (małe formy ) oraz przebudowę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi. 
Zakres działań projektowych obejmuje nowe urządzenie Rynku i ul. Kościuszki wraz z 
zagospodarowaniem przestrzennym zaplecza ul. Rynek 8-11, ul. Rynek 13-15 oraz ul. Kościuszki w 
obrębie murów obronnych w ramach zadań Programu rewitalizacji Gminy Nowogrodziec. W ramach 
projektu przewiduje się : rozbiórkę nawierzchni pieszych i jezdnych, częściową rozbiórkę i modernizację  
schodów wejściowych rozbiórkę zbędnych murów i murków oporowych oraz pomieszczeń 
gospodarczych i prowizorycznych  garaży, wymianę słupów  oświetleniowych, modernizację  przyłączy 
kanalizacji deszczowej, budowę przewodów elektroenergetycznych nn wraz z montażem słupów 
oświetleniowych, budowę nawierzchni pieszych jezdnych i pieszo-jezdnych, budowę miejsc postojowych, 
schodów wejściowych i terenowych, małych form architektonicznych: szachownica, zieleń ozdobna: 
drzewa krzewy  byliny, trawniki, pompa abisyńska, stojaki rowerowe, ławki, wiaty śmietnikowe, maszty 
flagowe, bilardy, kraty, itp.       
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia Centrum miasta, sprawia, że projekt wpisuje się ściśle w politykę realizacji celów LPR. 
Projekt jest inwestycją kompleksową, jest gotowy do realizacji, posiada wszelkie prawomocne pozwolenia 
budowlane.   

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Nowogrodziec , tj. zamieszkałych lub 
korzystających z obszarów wskazanych w LPR do rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki okołomieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej , zapobieganie oddalaniu centrów integracji poza miasto, wzrost integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prac na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, likwidacja barier dla niepełnosprawnych. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 1. 
Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, 3. Niewykorzystany potencjał 
gospodarczy Miasta 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 
oraz pośrednio C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji i C.3.Aktywizacja 
lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

Wskaźniki produktu  

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

[szt.] 
2. Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją [ha] 

 

Wartość 
docelowa 

1. 5 szt. 
2. - 
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Wskaźniki  rezultatu  

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
Wskaźniki Produktu:  Protokół odbioru końcowego przebudowy 5 dróg,  
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 

Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 5.050.000,00 
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A03 
Zagospodarowanie terenu przy bocznym boisku  w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu ul. Lubańska 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2018-12.2019 

Cel projektu i zakres działań: 
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy bocznym boisku w Nowogrodźcu tak, aby stworzyć 
przestrzeń do wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. Teren przy boisku ma bardzo ciekawe i 
atrakcyjne położenie, gdyż znajduje się przy rzece Kwisa. 
W ramach inwestycji  planuje się utworzenie terenu rekreacyjno – widokowego z małą architekturą 
przestrzenną, oraz architekturą parkowo - rekreacyjną. Ze wglądu specyfikę terenu docelowo planuje się 
stworzenie swego rodzaju ,,promenady” umożliwiającej aktywny wypoczynek mieszkańców Nowogrodźca 
oraz miejsce potencjalnych spotkań integracyjnych (spotkań młodzieży, seniorów), imprez 
okolicznościowych oraz zajęć i zabaw dla dzieci objętych ochroną ze względu na trudności  ekonomiczno – 
życiowe. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 1. 
Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 
oraz C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

[szt.] 
2. Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją [ha] 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. - 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Liczba użytkowników 
powstałej infrastruktury 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu:  Protokół odbioru wykonanych prac  
Wskaźnik rezultatu: Zostanie określony na późniejszym etapie 

Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 1 000 000,00 
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A04 Poprawa warunków mieszkaniowych przy ul. 1 Maja 1-13 i 
ul. Strzeleckiej 2-4 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Spółdzielnia Mieszkaniowa im. „750-lecia” w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu 
ul. 1 Maja 1-13 oraz ul. Strzelecka 2-4 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2017-12.2020 

Cel projektu i zakres działań: 
Naprawa chodników w wymiarze około 202 m2. 
Poprawa wizualnych walorów Miasta w obrębie murów obronnych – zabytkowa część Miasta. 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, gości i przechodniów. 
Ułatwienie komunikacji. 
Zwiększenie zadowolenia rodziców, dziadków oraz dzieci ze sposobu spędzenia wolnego czasu dzięki 
budowie placu zabaw. 
Umożliwienie bezpiecznego spędzenia czasu. 
Stworzenie warunków do częstszej i głębszej integracji zarówno dzieci i dorosłych. 
Poprawa warunków mieszkaniowych, głównie w loka lalach położonych na najwyższych kondygnacjach 
poprzez likwidację przecieków dzięki wymianie pokrycia dachowego. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemu obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane będzie mieszkańców ulic objętych projektem. Dzięki stworzeniu 
infrastruktury wypoczynkowej oraz poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego (naprawa chodników) 
również inni mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą mogli korzystać z możliwości wypoczynku na tym 
terenie.  
Dzięki realizacji przedsięwzięcia rozwiązany zostanie problem niedostatecznej integracji mieszkańców 
oraz problem niedostatecznego stanu infrastruktury służącej mieszkańcom w zabytkowym obszarze 
Miasta. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 1. 
Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 
oraz C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Powierzchnia zbudowanego 
chodnika 

2. Liczba nowo powstałej 
infrastruktury wypoczynkowej 

na obszarze rewitalizacji 
3. Powierzchnia wymienionego 

pokrycia dachowego  

Wartość 
docelowa 

1. 202 m2 

2. 1 szt. 
3. ok. 700 m2 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Poprawa bezpieczeństwa na 
nowych certyfikowanych 

placach zabaw oraz satysfakcja z 
projektu, częstsza integracja z 

sąsiadami 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
Wskaźniki Produktu:  Protokół odbioru wykonanych prac  
Wskaźnik rezultatu Obserwacja, przeprowadzenie ankiet na temat zadowolenia z nowo powstałych miejsc 
zabaw. 

Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 510 000,00 
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A05 Poprawa warunków mieszkaniowych przy przy ul. Adama Asnyka w 
Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Spółdzielnia Mieszkaniowa im. „750-lecia” w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu 
ul. Adama Asnyka od 8 do 54 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2017-12.2020 

Cel projektu i zakres działań: 
Naprawa chodników w wymiarze około 868 m2. 
Poprawa wizualnych walorów Miasta. 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, gości i przechodniów. 
Ułatwienie komunikacji z ośrodkiem zdrowia, MOPS oraz punktami usługowymi (sklepy). 
Zwiększenie zadowolenia rodziców, dziadków oraz dzieci ze sposobu spędzenia wolnego czasu dzięki 
budowie 3 placów zabaw oraz 1 siłowni „pod chmurką” dla dorosłych. 
Umożliwienie bezpiecznego spędzenia czasu. 
Krzepienie tężyzny fizycznej dorosłych i dzieci. 
Stworzenie warunków do częstszej i głębszej integracji zarówno dzieci i dorosłych. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemu obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane będzie mieszkańców ulic objętych projektem. Dzięki stworzeniu 
infrastruktury wypoczynkowej oraz poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego (naprawa chodników) 
również inni mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą mogli korzystać z możliwości wypoczynku na tym 
terenie.  
Dzięki realizacji przedsięwzięcia rozwiązany zostanie problem niedostatecznej integracji mieszkańców 
oraz problem niedostatecznego stanu infrastruktury służącej mieszkańcom obszarze Miasta. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 1. 
Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 
oraz C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Powierzchnia zbudowanego 
chodnika 

2. Liczba nowo powstałej 
infrastruktury wypoczynkowej 

na obszarze rewitalizacji 

Wartość 
docelowa 

1. 868,2 m2 

2. 4 szt. 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Poprawa bezpieczeństwa na 
nowych certyfikowanych 

placach zabaw oraz satysfakcja z 
projektu, częstsza integracja z 

sąsiadami 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
Wskaźniki Produktu:  Protokół odbioru wykonanych prac  
Wskaźnik rezultatu: Obserwacja, przeprowadzenie ankiet na temat zadowolenia z nowo powstałych 
miejsc rekreacji 

Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 270 000,00 
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A06 Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 40 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubańska 40 w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu ul. Lubańska 40 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Główne cele projektu: poprawa warunków mieszkaniowych oraz podniesienie estetyki gminnej 
przestrzeni  ale przede wszystkim odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Lubańskiej 40 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji, dachu 
wraz z kominami,  strychu oraz klatki schodowej, instalacji elektrycznej. 
Zakres działań projektowych: 
1. Remont elewacji budynku – budynek z cegły (wymaga uzgodnienia z WKZ), 
2. Remont dachu, wymiana poszycia i przełożenie kominów wraz ocieplenie stropu i wymianą okien 
dachowych(poddasza) wełna mineralną, 
3. Wykonanie podłogi poddasza z płyt OSB, 
4. Remont  instalacji elektrycznych w częściach wspólnych 
5. Remont klatek schodowych. 
6..Montaż anteny zbiorczej RTV SAT. 
7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 
 Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Lubańskiej oraz mieszkańców w Nowogrodźcu jak i 
innych osób. 
Efekty przedsięwzięcia: 

1. Poprawa warunków bytowych mieszkańców 
2. Zwiększenie estetyki przestrzeni gminnej 
3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Nowogrodziec. 
4. Zwiększone zainteresowanie kulturą regionalną i zabytkami miasta Nowogrodziec 
5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
6. Wpływ na historyczną wizualizację miasta Nowogrodziec 
7. Przywrócenie pierwotnego charakteru dzielnicy Nowogrodźca  – wypoczynkowa.  

 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 1.  
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego  

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach 

miejskich31 
2. Wyremontowane budynki 

mieszkalne na obszarach 
miejskich32 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 9 
mieszkań 

                                                           
31„Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich” [szt.] wskaźnik programowy RPO WD –  
w tym wypadku należy określić wskaźnik wyrażony liczbowo w postaci budynków w projekcie. 
32„Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich” liczony w jednostkach mieszkalnych 
należy podać liczbę mieszkań w rewitalizowanych budynkach. 
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Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 1 osób 
2. 1 osób 
3. 1 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
 Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 220.000,00 
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A07 Remont kamienicy przy ul. 1 Maja 19-22 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 19-22 w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu ul. 1 Maja 19-22 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. 1 Maja 19-22 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji wraz z 
dociepleniem, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont klatek schodowych. Dzięki działaniom z 
zakresu termomodernizacji polegających na dociepleniu elewacji (do 49% wartości kosztów projektu) 
spodziewane jest również osiągnięcie efektu środowiskowego. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem (wymaga uzgodnienia z WKZ), 
2. Wymiana pionów wodnych, kanalizacyjnych w częściach wspólnych, 
3. Odnowienie klatek schodowych. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 
 Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. 1 Maja w Nowogrodźcu znajdującej się w obszarze 
rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 20 
mieszkania 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 200.000,00 
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A08 Remont kamienicy przy ul. 1 Sienkiewicza 3 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 3 w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu ul. Sienkiewicza 3 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Sienkiewicza 3 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji wraz z 
dociepleniem, odnowienie klatek schodowych. Dzięki działaniom z zakresu termomodernizacji 
polegających na dociepleniu elewacji (do 49% wartości kosztów projektu) spodziewane jest również 
osiągnięcie efektu środowiskowego. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem, 
2. Odnowienie klatek schodowych. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 
 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu znajdującej się w obszarze 
rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 7 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 200.000,00 
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A09 Remont kamienicy przy ul. Rynek 19 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 19 w Nowogrodźcu 
(projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Wspólnotą Mieszkaniową 

ul. Rynek 15-18 Nowogrodziec) 

Lokalizacja projektu ul. Rynek 19 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Rynek 19 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji wraz z częściowym 
dociepleniem, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont klatki 
schodowej. Dzięki działaniom z zakresu termomodernizacji polegających na dociepleniu elewacji (do 49% 
wartości kosztów projektu) spodziewane jest również osiągnięcie efektu środowiskowego. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie elewacji budynku wraz z częściowym ociepleniem oraz z odtworzeniem detali elewacyjnych 
(wymaga uzgodnienia z WKZ), 
2. Wymiana pionów wodociągowych, kanalizacyjnych w częściach wspólnych, 
3. Remont instalacji elektrycznej, 
4. Odnowienie klatki schodowej. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 
 Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Rynek 19 w Nowogrodźcu znajdującej się w obszarze 
rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 5 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 150.000,00 (koszt wspólny ze Wspólnotą Mieszkaniową Rynek 15-18) 
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A10 Remont kamienicy przy ul. Rynek 15-18 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 15-18 w Nowogrodźcu 
(projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Wspólnotą Mieszkaniową 

ul. Rynek 19 Nowogrodziec) 

Lokalizacja projektu ul. Rynek 15-18 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Rynek 19 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji wraz z  
dociepleniem oraz odnowienie klatki schodowej. Dzięki działaniom z zakresu termomodernizacji 
polegających na dociepleniu elewacji (do 49% wartości kosztów projektu) spodziewane jest również 
osiągnięcie efektu środowiskowego. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem (wymaga uzgodnienia z WKZ), 
2. Odnowienie klatki schodowej. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Rynek 15-18 w Nowogrodźcu znajdującej się w obszarze 
rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 12 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 150.000,00 (koszt wspólny ze Wspólnotą Mieszkaniową Rynek 19) 
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A11 Remont kamienicy przy ul. Rynek 1-5 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 1-2-3-4-5 Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu ul. Rynek 1-5 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Rynek 1-5 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji wraz z  
dociepleniem, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont klatek schodowych. Dzięki działaniom 
z zakresu termomodernizacji polegających na dociepleniu elewacji (do 49% wartości kosztów projektu) 
spodziewane jest również osiągnięcie efektu środowiskowego. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem (wymaga uzgodnienia z WKZ), 
2. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych 
3. Odnowienie klatek schodowych. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 
Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Rynek 1-5 w Nowogrodźcu znajdującej się w obszarze 
rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 30 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 550.000,00 
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A12 Remont kamienicy przy ul. Rynek 13-14 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14 Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu ul. Rynek 13-14 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Rynek 13-14 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. remont dachu, elewacji, 
strychu oraz klatki schodowej. Dzięki działaniom z zakresu termomodernizacji polegających na 
dociepleniu elewacji (do 49% wartości kosztów projektu) spodziewane jest również osiągnięcie efektu 
środowiskowego. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie  elewacji  budynku wraz z odtworzeniem  detali elewacyjnych (wymaga uzgodnienia z 
WKZ), 
2. Remont dachu z kominami, 
3. Ocieplenie stropu (poddasza) wełną mineralną, 
4. Wymiana pionów wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych w częściach wspólnych 
5. Odnowienie klatki schodowej. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Rynek 13-14 w Nowogrodźcu znajdującej się w obszarze 
rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 5 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 225.000,00 
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A13 Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 42 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubańska 42 Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu ul. Lubańska 42 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Lubańskiej 42 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji, strychu oraz 
klatki schodowej. Dzięki działaniom z zakresu termomodernizacji polegających na dociepleniu elewacji 
(do 49% wartości kosztów projektu) spodziewane jest również osiągnięcie efektu środowiskowego. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie  ocieplenia  budynku wraz z odtworzeniem  detali elewacyjnych (wymaga uzgodnienia z 
WKZ), 
2. Ocieplenie stropu (poddasza) wełną mineralną, 
3. Wykonanie podłogi poddasza z płyt OSB, 
4. Wymiana pionów wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych w częściach wspólnych 
5. Odnowienie klatki schodowej. 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Lubańskiej 42 w Nowogrodźcu znajdującej się w 
obszarze rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 6 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 100.000,00 

 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 94



 
 

94 
 

A14 Remont kamienicy przy ul. Mickiewicza 1 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 1 Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu ul. Mickiewicza 1 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Mickiewicza 1 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji, wykonaniu 
instalacji gazowej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową 
oraz remont klatki schodowej. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie  elewacji budynku wraz z ociepleniem (wymaga uzgodnienia z WKZ), 
2. Wykonanie instalacji gazowej w budynku, 
2. Ocieplenie stropu (poddasza) wełną mineralną,, 
3. Wykonanie podłogi poddasza z płyt OSB, 
4. Wymiana pionów wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych w częściach wspólnych 
5. Odnowienie klatki schodowej. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 
Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Lubańskiej 42 w Nowogrodźcu znajdującej się w 
obszarze rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 8 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 145.000,00 

 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 95



 
 

95 
 

A15 Remont kamienicy przy ul. Szpitalna 9-9a w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szpitalna 9-9a  Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu ul. Szpitalna 9-9a 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 06.2017 – 08.2018 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Szpitalnej 9-9a w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku, tj. elewacji wraz z 
dociepleniem, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont klatki 
schodowej. 
Zakres działań projektowych: 
1. Wykonanie  elewacji budynku wraz z ociepleniem, 
2. Remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
5. Odnowienie klatki schodowej. 
 
Zaangażowanie mieszkańców w działania zmierzające do przygotowania projektu, tj. udział w tworzeniu 
diagnozy i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, konsekwentna praca na rzecz poprawy estetyki 
otoczenia budynku, pozyskanie kosztorysów inwestorskich na dalsze działania, przesądza  o wpisaniu się 
Wspólnoty w politykę realizacji celów LPR. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców ul. Szpitalnej w Nowogrodźcu znajdującej się w obszarze 
rewitalizacji. 
Rozwiązanie problemów: degradacja tkanki mieszkaniowej, poprawa jakości i estetyki substancji 
zabytkowej, zapobieganie oddaleniu centrów integracji poza miasto, wzrosty integracji społecznej, wzrost 
zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz ogółu, wzrost świadomości wspólnoty samorządowej, 
wzrost świadomości ekologicznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 9 

mieszkań 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 100.000,00 
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A16 Renowacja z dociepleniem kamienicy Rynek 8-10 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 8-10 w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu ul. Rynek 8-10 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2017 – 12.2019 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Rynek 8-10 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku. 
Ochrona kamienicy przed degradacją, zmniejszenie kosztów ogrzewania, przywrócenie walorów 
estetycznych Rynku w Nowogrodźcu. 
Renowacja ok 600 m2 elewacji kamienicy 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Mieszkańcy miasta Nowogrodźca, turyści. Przywrócenie historycznego wyglądu kamienic w Rynku ma 
bezpośredni wpływ na atrakcyjność miejsca dla mieszkańców jak i odwiedzających. Eliminacja zagrożeń 
dla otoczenia związanych ze złym stanem technicznym budynku. 
Renowacja kamienic w Rynku zwiększy atrakcyjność miasta jako miejsca życia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Trudno jest określić bezpośredni wpływ przedsięwzięcia na wskaźniki wzrostu 
gospodarczego, wzrostu ilości mieszkańców. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. - 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 200.000,00 
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A17 Renowacja i zabezpieczenie kamienicy przy ul. Kościelnej 27 w 
Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 27 w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu ul. Kościelna 27 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2017 – 12.2019 

Cel projektu i zakres działań: 
Podstawowym celem projektu jest  odnowienie silnie zdegradowanej tkanki mieszkaniowej budynku przy 
ul. Kościelnej 27 w Nowogrodźcu poprzez remont części wspólnych  budynku. 
Renowacja kamienicy poprzez zabezpieczenie konstrukcji kamienicy i remont elewacji 
Renowacja ok 500 m2 elewacji i wzmocnienie fundamentów i ścian nośnych. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Mieszkańcy miasta Nowogrodźca, turyści. Przywrócenie historycznego wyglądu kamienic przy ul. 
Kościelnej ma bezpośredni wpływ na atrakcyjność miejsca dla mieszkańców jak i odwiedzających. 
Eliminacja zagrożeń dla otoczenia związanych ze złym stanem technicznym budynku. 
Remont kamienicy bezpośrenio przy zabytkowym kościele zwiększy atrakcyjność miasta jako miejsca do 
zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

2. Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. - 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 osób 
2. 0 osób 
3. 0 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego, 2. Wykaz lokali  Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 300.000,00 
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LISTA B 
 
B01 „ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 50-TCE” 

Po 50 życie nie musi być nudne 

Podmiot realizujący 
projekt 

Obywatelskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych VE-TO 
(project realizowany będzie z Ochotniczymi Strażami POżarnymi oraz 

POlskim Związkiem Wedkarskim) 
Lokalizacja projektu Na obszarze miasta Nowogrodziec 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2017 – 12.2018 

Cel projektu i zakres działań 
 Celem projektu jest: 
- zaktywizowanie i zintegrowanie  mieszkańców 50+, 
- wyłonienie z grupy uczestników liderów,  
- określenie zagadnień, kierunków działań, innych propozycji tematycznych zajęć i spotkań. 
 Działania obejmowałyby kobiety i mężczyzn. Tematyka i rodzaj zajęć prowadzić będą do podniesienia 
poziomu świadomości zdrowotnej, profilaktyki chorób wieku starczego, uaktywnienie psychiczne i 
fizyczne. 
 
Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
- osoby po 50 r.ż., emeryci, bezrobotni 
- podniesienie poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej, 
- zaktywizowanie określonej liczby osób w wieku poprodukcyjnym, 
- wykorzystanie różnorodności bogactwa kulturowego 
- podniesienie świadomości wpływu na swoją „małą ojczyznę” 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
[szt.] 
 

Wartość 
docelowa 

1. 12 
spotkań 
 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Liczba uczestników 
przedsięwzięć integrujących 
mieszkańców [os.] 
2. Liczba wyłonionych liderów 
społecznych w różnych dziedzinach, 
mających kompetencje do tego 
rodzaju działalności w przyszłości, 
po zakończeniu projektu, 

Wartość 
docelowa 

1. 5 osób 
2. 30 osób 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
- protokoły/sprawozdania z realizowanych spotkań/imprez 
- ankiety ewaluacyjne na wejściu,  
- ankiety w trakcie - w celu modyfikacji działań, 
- porównanie stanu początkowego i stanu końcowego, 
- badanie frekwencji w trakcie zajęć, 
- ocena stopnia zaangażowania uczestników 
– oczekiwany wzrost liczby uczestników / wzrost w %/, 
- porównanie ilości osób przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu /określenie % populacji/ 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 4,000 

Id: 09C9F6B5-CD2F-4AEB-AA28-E46FF30B7B9A. Podpisany Strona 99



 
 

99 
 

 

B02 
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla” 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
(projekt realizowany będzie w partnerstwie z Akademią Muzyczną im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu) 
Lokalizacja projektu 

Na terenie Miasta Nowogrodziec 

Przewidywany okres 
realizacji projektu Wydarzenie ma charakter cykliczny – organizowane będzie co roku w maju 

Cel projektu i zakres działań 
       Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń, które organizowane jest na terenie Dolnego Śląska i 
ma na celu propagowanie życia oraz twórczości Józefa Ignacego Schnabla, który urodził się w 
Nowogrodźcu. Kompozytor dał się poznać jako autor niezapomnianych utworów, które były 
wykorzystane m.in. podczas uroczystości religijnych. Za pomocą zaangażowania w rozwój muzyki 
poważnej, która niejako stała się symbolem działalności Schnabla, mamy możliwość poznania źródeł 
dawnych dziejów Nowogrodźca oraz uczestnictwo we współczesnych wydarzeniach, które kultywują 
dorobek historyczny będący główną wizytówką Nowogrodźca.   
      Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest powrót do bogatych tradycji muzycznych miasta, 
które angażują artystów charakteryzujących się różnym stylem i gatunkiem muzycznym do 
przedstawienia swojej twórczości. Dzięki temu w poprzednich edycjach wydarzenia swój udział mieli 
znakomici wykonawcy o renomie światowej i europejskiej. Dodatkowo specyfika imprezy sprzyja 
prezentacji oraz popularyzacji wysokich wartości artystycznych i duchowych. Są one odzwierciedleniem 
korzyści jakie oferuje wspomniany festiwal, który także wpływa na działania w sferze integracji 
zachodzącej pomiędzy uczestnikami. Taka formuła stwarza niepowtarzalną okazję do dyskusji, spotkań, 
wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni pomiędzy słuchaczami, których łączy idea wychowawcza i 
estetyczna. Pozytywnie na powyższe aspekty wpływa również kwestia bezpłatnego uczestnictwa we 
wszystkich koncertach, która jest niewątpliwym atutem będącym jednym z najważniejszych czynników 
ukierunkowanych na obecność publiczności podczas festiwalu. Zasięg działania przedsięwzięcia cechuje  
się rozległym obszarem, które nawiązuje do bogatej oferty, której odzew jest widoczny w różnorakich 
postaciach. Przykładem może być choćby rozległa wiedza na temat wydarzenia w środowiskach, które nie 
są bezpośrednio związane z gminą Nowogrodziec. Aspekt ten wzorowo rokuje na kolejne czynności 
związane z organizacją wydarzenia, gdyż zainteresowanie ideą i samym przebiegiem kolejnych edycji 
festiwalu wzrasta, co z pewnością przełoży się na jeszcze większą frekwencję i integrację społeczną.  

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie kierowane jest głównie do mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec ale także do 
przejezdnej społeczności i ma na celu rozwój społeczny, kulturowy, pielęgnowanie i kultywowanie 
tradycji oraz integrację i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] 

Wartość 
docelowa 

1. 6 wydarzeń 

Wskaźniki  rezultatu  
2. Liczba uczestników 
przedsięwzięć integrujących 
mieszkańców [os.] 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
Wskaźnik produktu: dokumentacja organizatora 
Wskaźnik rezultatu: materiały organizatora (wskaźnik zostanie określony na późniejszym etapie) 
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Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 900.000,00 zł (150.000,00 zł rocznie) 

 

B03 
Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
(projekt realizowany będzie w partnerstwie Nowogrodzkim Towarzystwem 

Gospodarczo Społecznym) 
Lokalizacja projektu 

Na terenie Miasta Nowogrodziec 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

Wydarzenie ma charakter cykliczny – organizowane będzie co roku w 
sierpniu 

Cel projektu i zakres działań 
 
       Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, ludowego folkloru, promocja 
lokalnego produktu, integracja mieszkańców, międzynarodowa wymiana doświadczeń oraz ochrona 
dziedzictwa niematerialnego. Zakres działań Jarmarku Garncarskiego to prezentacja obecnie działających 
miejscowych artystów, twórców i lokalnych przedsiębiorców. W ramach targów promocyjnych odbywa 
się degustacja i sprzedaż wyrobów pszczelarskich oraz innych regionalnych produktów żywności 
ekologicznej. Podczas Jarmarku Garncarskiego odbywa się wielkie gotowanie. W Rynku przy fontannie 
zostaje ustawiony wielki kocioł o pojemności 1000 litrów, w którym gotuje się pyszna regionalna 
potrawa. Nie brakuje również wątków artystycznych: podczas uroczystych obchodów swoje rękodzieła 
prezentują także Sołectwa Gminy Nowogrodziec, natomiast w roli muzycznego uzupełnienia całości 
występują folklorystyczne zespoły śpiewacze z terenu Dolnego Śląska, zorganizowane są również atrakcje 
dla najmłodszych uczestników takie jak: interaktywne spektakle, występy i przedstawienia, warsztaty 
garncarskie, konkursy i wiele innych. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie kierowane jest głównie do mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec ale także do 
przejezdnej społeczności i ma na celu rozwój społeczny, kulturowy, pielęgnowanie i kultywowanie 
tradycji oraz integrację i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej oraz 3. Niewykorzystany potencjał gospodarczy Miasta. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 
rewitalizacji oraz C.3.Aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] 

Wartość 
docelowa 

1. 6 sztuk 

Wskaźniki  rezultatu  

1. Liczba uczestników 
przedsięwzięć integrujących 
mieszkańców [os.] 
2. Liczba przedsiębiorców 
biorących udział w 
wydarzeniach aktywizujących 
(szt.) 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźnik produktu: dokumentacja organizatora 
Wskaźnik rezultatu: materiały organizatora (wskaźnik zostanie określony na późniejszym etapie) 
 
 
 

Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 1 500.000,00 zł (250.000,00 zł rocznie) 
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B04 
Bieg Uliczny – Nowogrodziecka 10-tka 

Podmiot realizujący 
projekt Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu 
Na terenie Miasta Nowogrodziec 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

Wydarzenie ma charakter cykliczny – organizowane będzie co roku w 
czerwcu 

Cel projektu i zakres działań 
 
       Celem Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „Nowogrodziecka 10-tka" jest rozwijanie aktywności oraz 
integracji społecznej, pobudzenie aktywności wśród najmłodszych, rozwijanie właściwych postaw 
prospołecznych, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów, pokonywanie własnych barier 
oraz promowanie zdrowego trybu życia. Przedsięwzięcie to odbywa się na dystansie 10 kilometrów od 
1998 roku. Na przestrzeni tych lat Nowogrodziec gościł wielu utytułowanych, czołowych biegaczy 
polskich, osiągających sukcesy nie tylko w kraju ale również na arenie międzynarodowej. Od wielu lat 
przedsięwzięcie to ściąga społeczność z zagranicy Białorusi oraz Ukrainy co wpływa korzystnie na 
integrację oraz wymianę międzykulturową. Ważnym aspektem jest również to, że dzieci oraz rodzice 
mogą wspólnie uczestniczyć w poszczególnych kategoriach biegowych co ma pozytywne odzwierciedlenie 
we wspólnych relacjach. Nowogrodziecka 10-tka to bieg, w którym każdy może zmierzyć się ze swoimi 
słabościami, uczy oraz przynosi wiele radości i zabawy. Ogólnopolski Bieg Uliczny „Nowogrodziecka 10-
tka" stał się niewątpliwie na przestrzeni lat sportowym świętem gminy. 
 
Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie kierowane jest głównie do mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec ale także do 
przejezdnej społeczności i ma na celu rozwój społeczny, kulturowy oraz integrację i przeciwdziałanie 
wykluczeniom społecznym. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] 

Wartość 
docelowa 

1. 6 wydarzeń 

Wskaźniki  rezultatu  

1. Liczba uczestników 
przedsięwzięć integrujących 
mieszkańców [os.] 
2. Liczba przedsiębiorców 
biorących udział w 
wydarzeniach aktywizujących 
(szt.) 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźnik produktu: dokumentacja organizatora 
Wskaźnik rezultatu: materiały organizatora (wskaźnik zostanie określony na późniejszym etapie) 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 102.000,00 zł (17.000,00 zł rocznie) 
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B05 
Jarmark Wielkanocny 

Podmiot realizujący 
projekt Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu 
Na terenie Miasta Nowogrodziec 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

Wydarzenie ma charakter cykliczny – organizowane będzie co roku w 
czerwcu 

Cel projektu i zakres działań 
 
       Celem przedsięwzięcia jest promocja lokalnego produktu, upowszechnianie dorobku kulturowego, 
tradycji, rozwijanie aktywności wśród najmłodszych oraz zdolności, twórczości i zainteresowań. Zakres 
działań Jarmarku Wielkanocnego obejmuje prezentację rękodzielników z terenu Gminy Nowogrodziec, 
którzy prezentują niezwykłe, misterne ozdoby i symbole związane z Wielkanocą wykonane w różnych 
technikach i z różnorodnych materiałów oraz tradycyjne potrawy wykonane według dawnych receptur 
panujących w naszym regionie.   

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie kierowane jest głównie do mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec ale także do 
przejezdnej społeczności i ma na celu rozwój społeczny, kulturowy oraz pielęgnowanie i kultywowanie 
tradycji. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej oraz 3. Niewykorzystany potencjał gospodarczy Miasta. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 
rewitalizacji oraz C.3.Aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] 

Wartość 
docelowa 

1. 6 wydarzeń 

Wskaźniki  rezultatu  

1. Liczba uczestników 
przedsięwzięć integrujących 
mieszkańców [os.] 
2. Liczba przedsiębiorców 
biorących udział w 
wydarzeniach aktywizujących 
(szt.) 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźnik produktu: dokumentacja organizatora 
Wskaźnik rezultatu: materiały organizatora (wskaźnik zostanie określony na późniejszym etapie) 
 Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 240.000,00 zł (40.000,00 zł rocznie) 
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B06 
Kolęda na Nowogrodzieckim Rynku 

Podmiot realizujący 
projekt Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 

Lokalizacja projektu 
Na terenie Miasta Nowogrodziec 

Przewidywany okres 
realizacji projektu Wydarzenie ma charakter cykliczny – organizowane będzie co roku w grudniu 

Cel projektu i zakres działań 
 
       Celem przedsięwzięcia jest promocja lokalnego produktu, upowszechnianie dorobku kulturowego, 
tradycji, rozwijanie aktywności wśród najmłodszych oraz zdolności, twórczości i zainteresowań, a także 
integracja mieszkańców. Zakres działań Kolędy na Nowogrodzieckim Rynku obejmuje prezentację 
rękodzielników z terenu Gminy Nowogrodziec, którzy prezentują niezwykłe, misterne ozdoby i symbole 
związane z Bożym Narodzeniem wykonane w różnych technikach i z różnorodnych materiałów oraz 
tradycyjne potrawy wykonane według dawnych receptur panujących w naszym regionie. Podczas Kolędy 
organizowane są również warsztaty rękodzielnicze dla najmłodszych uczące wykonywania ozdób 
świątecznych z różnych materiałów i różnymi metodami, mieszkańcy wspólnie dzielą się opłatkiem, 
śpiewają kolędy oraz są częstowani tradycyjnymi potrawami związanymi z klimatem tych świąt.   

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Przedsięwzięcie kierowane jest głównie do mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec ale także do 
przejezdnej społeczności i ma na celu rozwój społeczny, kulturowy, pielęgnowanie i kultywowanie 
tradycji oraz integrację i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej oraz 3. Niewykorzystany potencjał gospodarczy Miasta. 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze 
rewitalizacji oraz C.3.Aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] 

Wartość 
docelowa 

1. 6 wydarzeń 

Wskaźniki  rezultatu  
2. Liczba uczestników 
przedsięwzięć integrujących 
mieszkańców [os.] 

Wartość 
docelowa 

- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźnik produktu: dokumentacja organizatora 
Wskaźnik rezultatu: materiały organizatora (wskaźnik zostanie określony na późniejszym etapie) 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 72.000,00 zł (12.000,00 zł rocznie) 
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B07 
Przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt Gmina Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu Ul. Lubańska 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2018 – 12.2019 

Cel projektu i zakres działań 
 
      Przedmiotem projektu jest przebudowa placu manewrowego przy OSP przy ul. Lubańskiej w 
Nowogrodźcu, przebudowa chodnika do wejścia głównego OSP, przebudowa drogi dojazdowej do garaży 
tylnych OSP oraz przebudowa parkingu na tyłach OSP wraz z odbudową odwodnienia całości terenu.  
Siedziba OSP Nowogrodziec znajduje się w centralnym punkcie miasta przy ul. Lubańskiej, bezpośrednio 
sąsiaduje z budynkiem Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz planowaną do przebudowy salą 
wielofunkcyjną. 
Gmina Nowogrodziec posiada kompleksowy projekt techniczny. 
Realizacja projektu ma na celu przywrócenie estetyki centrum miasta, przyczyni się do poprawy poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców Nowogrodźca .     

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

[szt.] 

Wartość 
docelowa 

1 

Wskaźniki  rezultatu  - 
Wartość 

docelowa 
- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu:  Protokół odbioru wykonanych prac remontowych 
 
 Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 400 000,00 
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B08 
Budowa skateparku w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu Ul. Słowackiego 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2018 – 12.2019 

Cel projektu i zakres działań 
 
Przedmiotem projektu jest budowa placu z betony na którym będą znajdować się przeszkody wraz ze 
strefami bezpiecznymi. Ponadto przewiduje się budowę chodnika oraz ogrodzenia panelowego wraz z 
trybunami. Wyposażenie skateparku zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb aktywnej sportowo  
młodzieży, która intensywnie zabiega o budowę obiektu. 
       Gmina posiada kompleksowy projekt techniczny budowy skateparku przy ul. Słowackiego. W 
Nowogrodźcu. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 1. 
Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności lokalnej 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego 
oraz C.1. Podniesienie jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

[szt.] 

Wartość 
docelowa 

1 

Wskaźniki  rezultatu  - 
Wartość 

docelowa 
- 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu:   
Protokół odbioru wykonanych prac 
 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 280 000,00 
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B09 Budowa „Centrum Rehabilitacji Stomatologicznej i Ruchowej oraz 
Aktywności Fizycznej w Nowogrodźcu przy ul. 1 Maja” 

Podmiot realizujący 
projekt 

Małgorzata Jancelewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Jancelewicz, 59-700 Bolesławiec ul. 

Jarzębinowa 13 
Lokalizacja projektu 

Ul. 1 Maja 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 10.2016 – 12.2020 

Cel projektu i zakres działań 
 
W ramach projektowanej budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 1 Maja w Nowogrodźcu 
planowane jest powstanie centrum rehabilitacji stomatologicznej i ruchowej oraz aktywności fizycznej, 
składającego się z:  
1. Zespołu gabinetów stomatologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą spełniającą wymogi 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej według obowiązujących przepisów prawa. Placówka będzie 
specjalizowała się w leczeniu zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego z uwzględnieniem 
funkcjonowania całego układu ruchowo – fizjologiczno-psychologicznego człowieka(model holistyczny). 
Schorzenia te należą do grupy chorób cywilizacyjnych. Chirodoncja to nowa specjalność medyczna 
zajmująca się między innymi leczeniem dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych, które są pierwszym 
‘węzłem” w układzie mięśniowo – szkieletowym i nerwowym człowieka narażonym szczególnie na 
uszkodzenia w wyniku złych nawyków cywilizacyjnych (np. żucie gumy, spożywanie wysoko 
przetworzonych produktów itp.), braku opieki stomatologicznej(np. brak zębów, urazy) oraz pośrednio w 
wyniku złego funkcjonowania innych części ciała, głównie narządów ruchu, spowodowane brakiem 
aktywności fizycznej, nieprzestrzeganiem zasad BHP czy złych nawyków spowodowanych postępem 
cywilizacyjnym. Organizm ludzki to zbiór elementów ściśle ze sobą powiązanych. Uszkodzenie jednego z 
elementów ma wpływ na pozostałe. „Centrum” będzie przystosowane do przyjmowania osób 
niepełnosprawnych oraz niedołężnych. Bliskość Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) ułatwi 
opiekę stomatologiczną dla dzieci, która zaczyna być strategicznym celem państwa oraz samorządów. 
Będzie on wyposażony w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt w tym w innowacyjne urządzenie do 
diagnostyki dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych. Inwestor jest doktorantem Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i prowadzi badania wpływu terapii holistycznej(dla 
całościowej sfery ciała ludzkiego) na funkcjonowanie stawów skroniowo – żuchwowych. 
2. Ośrodka aktywności fizycznej i rehabilitacji ruchowej. Będzie się on składał z sali głównej wyposażonej 
w urządzenia do ćwiczeń fitness, kinezyterapii czyli leczenia ruchem oraz ćwiczeń siłowych. Ruch staje się 
środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważną rolę 
w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób, głównie wciąż narastającego problemu otyłości. Niski poziom 
aktywności fizycznej uznawany jest za istotny czynnik zwiększający umieralność ogólną z powodu chorób 
układu krążenia i nowotworów. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności 
fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej. Ośrodek będzie wyposażony również w 
salę do rozgrzewek oraz szatnie z natryskami, przystosowanymi również dla osób niepełnosprawnych.  
3. Opcjonalnie na 1 piętrze planuje się studia mieszkalne przeznaczone na kwatery dla osób 
przybywających w ramach turystyki medycznej, turystyki promującej aktywność fizyczną w tym 
korzystających głównie z oferty „Centrum” oraz okolicznej oferty turystyczno-usługowej. „Centrum” 
będzie oferowało innowacyjne usługi z zakresu rehabilitacji stomatologicznej i chirodoncji, których 
dostępność jest ograniczona tylko do wielkich ośrodków miejskich.  
Ponadto innowacją będzie pakietowanie usług z zakresu medycznego i aktywności ruchowej. 
Dodatkowym opcjonalnym atutem może być turystyka specjalistyczna. Powstanie „Centrum” przyczyni się 
do poszerzenia oferty dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowogrodziec w wysokospecjalistyczne usługi 
niedostępne na tym terenie. Zadanie jest spójne z programami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa 
Pracy i Polityki Socjalnej podnoszących tematy rozwiązań opiekuńczych i leczniczych dostosowanych do 
potrzeb osób starszych oraz dostępności usług ochrony zdrowia. Głównymi działaniami państwa są:” 
Program na rzecz aktywności osób starszych” oraz Program „Senior-Wigor” na lata 2015-2020. Ich 
głównymi celami jest poprawa życia osób starszych poprzez umożliwienie im korzystania z oferty 
aktywizującej, rekreacyjnej, aktywności ruchowej oraz kinezyterapii.  
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 Poprzez usługi oferowane przez „Centrum” znacznie poprawi się również ochrona zdrowotna oraz 
propagowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży i osób dorosłych. Planowane miejsce budowy 
„Centrum” to strefa A ochrony konserwatorskiej miasta Nowogrodziec, której układ urbanistyczny 
wpisany jest do rejestru zabytków. Jest to obszar zaniedbany wymagających przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych rozumianych jako działania kompleksowe, ekonomiczno-społeczne. Według 
wytycznych Unii Europejskiej rewitalizacja to działania łączące aspekt społeczny(aktywizacja 
mieszkańców, wyjście z obszaru wykluczenia społecznego), gospodarczy(zmiana funkcji gospodarczej 
danego terenu) i przestrzenny(budowa dróg, rynków, budynków) czyli kompleksowe działania na 
obszarach miejskich dążących do restrukturyzacji społecznej z powiązaniu z działalnością inwestycyjną. 
Powstanie „Centrum Rehabilitacji Stomatologicznej i Ruchowej oraz Aktywności Fizycznej” przyczyni się 
do powstania miejsca, które będzie wizytówką dla turystów, inwestorów i mieszkańców, zapewni nowe 
miejsca pracy, przyczyni się do zwiększenia obrotu gospodarczego w centrum miasta. Przedsięwzięcie jest 
również zgodne ze strategią rewitalizacji obszarów miejskich.  
4. W ramach kompleksowej budowy obiektu powstaną również mieszkania na wyższych kondygnacjach. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
Głównie mieszkańcy miasta Nowogrodziec oraz miejscowości gminy Nowogrodziec. Zadanie rozwiąże 
problemy dostępu do usług medycznych z dziedziny stomatologii oraz rehabilitacji, rekraacji i sportu. 
Wzmocni integrację społeczną, dostarczy miejsca do spotkań. Wzmocnienie zainteresowania sportem i 
rekraacją głównie wśród młodzieży poprawi kondycję zdrowotną społeczeństwa, odciągnie go od 
nadmiernego spożywania alkoholu oraz nałogów związanych z szeroko rozumianym postępem 
technicznym. Poprawi dostęp do zaspokajania podstawowej potrzeby mieszkańców jakim jest 
ograniczony w tej chwili dostęp do mieszkań szczególnie nowych spełniających nowe parametry 
środowiskowo-techniczne(odbudowa substancji). Spowoduje wygenerowanie nowych miejsc pracy, 
aktywizacje przedsiębiorczości poprzez wykreowanie ewentualnych powierzchni do prowadzenia 
nieuciążliwych usług(fizjoterapeuci, masażyści, biura podatkowe, gabinety lekarskie itp.). 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych, 3. 
Niewykorzystany potencjał gospodarczy Miasta oraz 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji 
społeczności lokalnej 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego, 
C.3.Aktywizacja lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz C.1. Podniesienie jakości 
kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji 
 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach  

2. Liczba nowo powstałych 
niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej 
3. Liczba nowo powstałych 
ośrodków zajmujących się 

rehabilitacją ruchową, rekreacją 
i sportem 

4. Liczba nowo powstałych 
lokali o przeznaczeniu 

mieszkalnym 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 
2. 1 szt. 
3. 1 szt. 

4. 22 mieszkania 

Wskaźniki  rezultatu  

1. Liczba korzystających z nowo 
powstałej infrastruktury 

2. Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

Wartość 
docelowa 

1. 1000 osób 
2. 2 etaty 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu:  Protokół odbioru wykonanych prac 
Wskaźnik Rezultatu: Dokumentacja księgowa wnioskodawcy 
 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 4 000 000,00 
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B10 Budowa ogrodzenia przy siedzibie GCKiS przy ul. Lubańskiej 
 w Nowogrodźcu 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu Ul. Słowackiego 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2017 – 12.2018 

Cel projektu i zakres działań 
 
Przedmiotem projektu jest zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół GCKiS w 
Nowogrodźcu. 
Siedziba GCKiS Nowogrodziec znajduje się w centralnym punkcie miasta przy ul. Lubańskiej, 
bezpośrednio sąsiaduje z planowaną do przebudowy salą wielofunkcyjną. 
Realizacja projektu ma na celu przywrócenie estetyki centrum miasta, przyczyni się do poprawy poczucia 
wizerunku  Nowogrodźca .   
Przewiduje się wykonanie ogrodzenia kutego nawiązującego do zabytkowego charakteru architektury 
miasta. Gmina Nowogrodziec posiada kompleksowy projekt techniczny.   

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 2. Niska jakość zasobów technicznych 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego  

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

[szt.] 

Wartość 
docelowa 

1 

Wskaźniki  rezultatu  

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 0 etatów 
2. 0 etatów 
3. 0 etatów 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu:  Protokół odbioru wykonanych prac 
Wskaźnik Rezultatu: umowy o pracę 
 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
 
Łączny koszt (PLN): 300 000,00 
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B11 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 (byłego 
INCO-VERITAS) w Nowogrodźcu w celu przywrócenia funkcji 

społecznych i gospodarczych 

Podmiot realizujący 
projekt Gmina Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu ul. Lubańska 14 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2017 – 12.2019 

Cel projektu i zakres działań: 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa  i przebudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14, który gmina nabyła 
od spółki INCO-VERITAS. Celem projektu jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych 
mieszkańców Gminy oraz utworzenie lokali  przeznaczonych na działalność gospodarczą. Podstawą 
działań jest chęć ożywienia małej i średniej przedsiębiorczości poprzez wynajem niskoczynszowych lokali 
z działalnością gospodarczą . 
Lokale mieszkalne są zaś niezbędne w związku z koniecznością rozbiórki mieszkalnych budynków 
komunalnych w niedostatecznym stanie technicznym 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej, 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych oraz 3. Niewykorzystany potencjał 
gospodarczy Miasta 
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału Społecznego na obszarze 
rewitalizacji, C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego oraz C.3. Aktywizacja 
lokalnego potencjału na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach [szt.] 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 4 osoby 
2. 0 osób 

3. 4 osoby 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 3.500.000,00 
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B12 
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu  

w celu przywrócenia funkcji społecznych 

Podmiot realizujący 
projekt Gmina Nowogrodziec 

Lokalizacja projektu ul. Cicha 4 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 01.2018 – 12.2019 

Cel projektu i zakres działań: 
Celem projektu jest utworzenie nowego  Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, którzy wymagają 
całodobowej opieki. Przewiduje się, że budynek będzie wykorzystywany również do pobytu i spędzania 
wolnego czasu  przez wszystkich zainteresowanych seniorów. Oprócz DPS zostanie utworzona placówka 
zapewniająca całodobową opiekę osobom przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. 

Do kogo przedsięwzięcie będzie skierowane i jakie problemy obszaru rewitalizacji rozwiąże? 
 
Projekt stanowi odpowiedź na problem: 1. Niedostateczny poziom integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej, 2. Niska jakość zasobów technicznych i przestrzennych  
Projekt wpisuje się w ramach LPR w: C.1. Podniesienie jakości kapitału Społecznego na obszarze 
rewitalizacji, C.2. Tworzenie warunków dla zapewnienia ładu przestrzennego  

Wskaźniki produktu  
 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach [szt.] 

Wartość 
docelowa 

1. 1 szt. 

Wskaźniki  rezultatu  
 

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 
O/K/M 

2. Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

3. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe formy 

Wartość 
docelowa 

1. 3 osoby 
2. 0 osób 

3. 3 osoby 

Sposób monitorowania i mierzenia wskaźników 
 
Wskaźniki Produktu: 1. Protokół odbioru końcowego 
Wskaźniki rezultatu: umowy o pracę. 
 
Szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem struktury finansowania: 
Łączny koszt (PLN): 1.500.000,00 
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