Uchwa a Nr 345/5/XL/10
Rady Miejskiej w I owej
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie przyj cia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy I owa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) uchwala si , co nast puje:
§ 1. Uchwala si Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy I owa w brzmieniu okre lonym w
za czniku do niniejszej uchwa y.
§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi I owej.
§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. 2

Przewodnicz cy Rady
Miros aw Wdowiak

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.
2
Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa Nr 325/4/XL/06 Rady Miejskiej w I owej z dnia 25 pa dziernika
2006 r. w sprawie przyj cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta I owa na lata 2006-2013.
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Poj ciem rewitalizacji okre la si

proces przemian przestrzennych, spo ecznych i

ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich. Przyczynia si
poprawy

jako ci

ycia

mieszka ców,

przywrócenia

adu

przestrzennego,

on do

o ywienia

gospodarczego oraz odbudowy wi zi spo ecznych. Zasadniczym celem rewitalizacji jest
ywienie gospodarcze i spo eczne miasta. Zostanie ono osi gni te przez rozwijanie nowych
form dzia alno ci gospodarczej, zwi kszenie potencja u turystycznego i kulturalnego, nadanie
obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji, oferowanie infrastruktury do prowadzenia
dzia alno ci dostosowanej do potrzeb nowych przedsi biorstw. W dzia aniach tych b
pod uwag

zagadnienia ochrony stanu

brane

rodowiska naturalnego i zrównowa ony rozwój

gospodarczo-spo eczny. Uwarunkowania, jakimi s , z jednej strony, sytuacja spo ecznoekonomiczna miasta: du e bezrobocie oraz brak perspektyw do rozwijania na du
dzia alno ci przemys owej; a z drugiej strony mo liwo ci, jakie tworz
przyrodnicze I owej i okolicy, sk aniaj

skal

walory kulturowe i

do poszukiwania nowych mo liwo ci tworzenia miejsc

pracy dla mieszka ców oraz wzrostu atrakcyjno ci osadniczej i inwestycyjnej miasta.
Potrzeba rewitalizacji wynika z istniej cego, szczególnie na obszarze centrum miasta
deficytu prac remontowych i zwi zanego z nim wysokiego stopnia degradacji starej zabudowy,
mi dzy innymi w postaci zaawansowanego zu ycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego
budynków i infrastruktury. Jest to szczególnie wa ne w przypadku cennych budowli
zabytkowych zlokalizowanych w obr bie centrum. Dlatego zadaniem rewitalizacji jest ponadto
poprawa estetyki przestrzeni

ródmiejskiej, podniesienie atrakcyjno ci centrum miasta,

wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, stworzenie mechanizmu zach t do
inwestowania w nowe i istniej ce w otoczeniu obiekty oraz zach cenie mieszka ców miasta i
okolic do sp dzania tu swojego wolnego czasu, co w d

szej perspektywie przyczyni si do

dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyleg e.
Rewitalizacja ma na celu tak e podniesienie standardu ycia najubo szych mieszka ców
poprzez popraw
uprzedzaj

warunków zamieszkania i infrastruktury, tzw. „prewencj ” socjaln ,

degradacj osób i grup zagro onych marginalizacj lub wykluczeniem, „napraw ”

tj. w czenie osób i grup bezrobotnych w rynek pracy, a tak e zwi kszenie oferty mieszkaniowej
dla ludzi o ró nym stopniu zamo no ci, w tym dla osób niepe nosprawnych i w starszym wieku.
Proces rewitalizacji przyczynia si

do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu

wiadomo ci lokalnej i regionalnej mieszka ców, co jest szczególnie wa ne w kontek cie
integracji europejskiej. Dlatego zaanga owanie spo eczno ci lokalnej, stowarzysze , w
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tworzenie i realizacj

programu rewitalizacji ma szans

aktywno ci obywatelskiej, anga owanie mieszka ców w

pozytywnie wp yn

na wzrost

ycie spo eczne miasta, a tak e we

wspó prac z administracj publiczn i biznesem.
Lokalny Program Rewitalizacji zosta

stworzony by ukierunkowa

opisane wy ej

przemiany. Ich wiadome i planowe wprowadzanie w zdegradowan tkank centrum zaowocuje
bardziej efektywnym wykorzystaniem istniej cych mo liwo ci zwi zanych z ich finansowaniem
poszczególnych dzia

. Po czenie inwestycji i programów wspieraj cych rozwój spo eczno –

gospodarczy rejonu obj tego rewitalizacj

poprawi sytuacj

na tym obszarze i sprawi,

centrum I owej odzyska dawny blask i znaczenie. Poszczególne dzia ania i ich kolejno
wybrane tak by maksymalnie wykorzysta

efekt synergii i uruchomi

e

zosta y

oraz ukierunkowa

korzystne i samoczynne zmiany w rejonie obj tym planem.
Niniejszy dokument jest diagnoz stanu w mie cie, w którym zidentyfikowano równie szereg
problemów niewidocznych na co dzie a dotycz cych sfery spo ecznej i gospodarczej.
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I. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie ca ej gminy, w
której znajduj si obszary zdegradowane

I.1. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina I owa le y w po udniowej cz
do Powiatu aga skiego. Gmina po
nad dop ywami Bobru: Czern Ma
odleg y o 12 km aga oraz po
dost pno

ci Województwa Lubuskiego, administracyjnie przynale y
ona jest na Nizinie

skiej, w ród Borów Dolno

i Czern Wielk . Wi kszymi miastami le

skich,

cymi w okolicy s

ona 60 km na po udniowy-zachód Zielona Góra. Bardzo dobr

komunikacyjn zapewnia przede wszystkim przebiegaj ca przez teren gminy droga

krajowa nr 18, która w przysz

ci stanowi b dzie autostrad A-18. W pobli u Gminy znajduj

si cztery przej cia graniczne z Niemcami:
- w Olszynie 40 km,
-w

knicy 40 km,

- w Przewozie 25 km,
- w Zgorzelcu 45 km.
Gmina I owa posiada status miejsko - wiejski i nale y do jednych z mniejszych na terenie woj.
lubuskiego. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 15 305 ha., w tym miasto I owa zajmuje 911 ha,
a wie 14 394 ha. Zamieszkuje j

7 600 mieszka ców.

W sk ad gminy I owa wchodz : miasto I owa oraz so ectwa: Borowe i przysió ek Chwalimierz,
Czerna, Czy ówek, Jankowa

aga ska, wraz z cz

ci

o nazwie Janowo, Klików, Konin

aga ski i przysió ek Koninek, Kowalice, Szczepanów, Wilkowisko, aganiec.
Gmina posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane przy DK 18 Berlin –
Wroc aw – Lwów, bezpo rednio przy przysz ym w
wojewódzk

nr 296 Ko uchów –

aga

– Luba

le autostradowym - I owa -,

cz cym drog

– Zgorzelec z autostrad . Tereny te s

niezabudowane, czyste ekologicznie i przeznaczone pod zabudow

przemys ow . Ich

czna

powierzchnia wynosi 108,76 ha.
Pod wzgl dem morfologicznym – wg J. Kondrackiego - Gmina I owa le y w obr bie dwóch
jednostek - mezoregionów fizyczno-geograficznych: Wzniesie

arskich i Borów Dolno

skich.
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Gospodarka odpadami
Ca a Gmina posiada uregulowan
gromadzone

s

przez mieszka ców

i

gospodark
jednostki

odpadami sta ymi. Nieczysto ci

us ugowo-przemys owe

w

typowych

pojemnikach, usytuowanych przy poszczególnych posesjach. System ten obejmuje wszystkie
jednostki osadnicze na terenie Gminy i miasto. Wywozem odpadów zajmuje si

Zak ad

Gospodarki Komunalnej w I owej.
Nieczysto ci sta e gromadzone s na wybudowanym w 1996r. podpoziomowo-nadpoziomowym,
komunalnym gminnym sk adowisku odpadów. Znajduje si

ono w obr bie wsi Czy ówek.

Powierzchnia ca kowita terenu sk adowiska wynosi - 2,57 ha, powierzchnia pól sk adowania –
1,97 ha. Docelowa obj to

bry y sk adowiska wynosi 128 600 m3. Przewidywany okres

eksploatacji wysypiska, przy zag szczaniu odpadów spychaczem – do oko o 2030 roku.
Obecnie wybudowana i eksploatowana jest pierwsza kwatera o powierzchni 0,92 ha. Dno
kwatery uszczelnione jest mat bentonitow
filtracyjno-ochronn

i geomembrana, a nast pnie wykonano warstw

z systemem drena u dla odcieków. Odcieki gromadzone s

w osobnym

zbiorniku, o obj to ci 105,0 m3. Sk adowisko jest ogrodzone, posiada zaplecze socjalne,
kontenerowe, wag

samochodow , brodzik dezynfekcyjny i sie

monitoringu lokalnego wód

podziemnych.. Na wysypisku unieszkodliwiane s odpady bytowo-gospodarcze i przemys owe
III i IV klasy szkodliwo ci.
Przed uruchomieniem obecnego wysypiska komunalnego, eksploatowane by y cztery
sk adowiska na terenie Gminy. Trzy z nich zosta y zrekultywowane. Do rekultywacji pozosta o
by e wysypisko w obr bie wsi Borowe, o powierzchni 0,3 ha.

Gospodarka wodna
Wody powierzchniowe.
owa w ca

ci le y w zlewni rzeki Czernej b

cej lewobrze nym dop ywem Bobru,

yn cej z kierunku po udniowo-zachodniego na pó nocny wschód przez ca y teren gminy I owa.
Rzeka Czerna bierze swój pocz tek z po czenia kilku mniejszych strumieni w rejonie stawów
hodowlanych na zachód od wsi Borowe. S

to Przy k i Czernica z Pieni . Do wi kszych

prawobrze nych dop ywów Czernej wpadaj cych do niej na obszarze gminy nale

: Wykroty,

Witryna, B onie, Czerna Ma a - p yn ca przez miasto I owa, Czerna Wielka, Olsza i Gnilica. Do
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lewobrze nych Kaskada, Mi dzylesie, Bagienna, bezimienny ciek wpadaj cy do Czernej ok. 2
km w dó

rzeki od wsi

najwa niejszymi s
lewobrze ny:

aganiec, oraz Czerwona Woda. Z wymienionych dop ywów

dwa dop ywy prawobrze ne: Czerna Ma a i Czerna Wielka oraz jeden

ubianka. Cieki te prowadz

zdecydowanie najwi cej wody i maj

zasadniczy

wp yw na re im wodny obszaru gminy.
Na terenie gminy wyst puj
najwi kszych nale
Ma

tak e ró ne zbiorniki wód powierzchniowych. Do

y dawne stawy hodowlane, zgrupowane na po udniu gminy mi dzy Czern

a Czern Wielk , wykorzystuj ce b

misy deflacyjne przy ci gach wydmowych, b

obni enie dolinne dop ywu Czernej Wielkiej - Zi biny. Stawy te nie s

w najlepszym stanie

technicznym na skutek eutrofizacji i braku odpowiedniej piel gnacji. Cz
kompletnemu zniszczeniu, a o dawnych stawach wiadcz

z nich uleg a

jedynie fragmenty grobli i system

rowów opaskowych. Prócz wymienionego zgrupowania na terenie gminy stawy zlokalizowane s
jeszcze w dwóch miejscach: na zachód od miejscowo ci Borowe i w pó nocnej cz

ci miasta

owa. Stawy te s w dobrym stanie technicznym.
W latach siedemdziesi tych XX wieku na Czernej Ma ej w po udniowej cz

ci gminy, na

granicy z gmin W gliniec zosta utworzony zbiornik rekreacyjno-retencyjny zalewaj c fragment
dna naturalnej doliny tej rzeczki.
Na terenie gminy wyst puj tak e niewielkie wyrobiska poeksploatacyjne zalane wod .
Na szczególn

uwag

zas uguje tu zalane wyrobisko po i ach na pó noc od wsi Jankowa

aga ska, z czysta wod , stanowi ce atrakcj

dla w dkarzy. Pozosta e wody stoj ce to

sadzawki i wody parkowe. Najwi ksza jest tu sadzawka w dolinie Czernej Ma ej w I owej przy
ynie.
Du e obszary na terenie gminy zajmuj

obszary podmok e. S

one zwi zane najcz

ciej z

obni eniami terenowymi w obr bie plejstoce skiej terasy wysokiej i dolin cieków. Obszary te
poddane s zabiegom melioracyjnym, co w cz

ci spowodowa o obni enie wód gruntowych.

Wody gruntowe.
Charakter wyst powania wód gruntowych jest

ci le zwi zany z warunkami geologiczno -

morfologicznymi. W obszarach dolinnych pierwszy poziom wód gruntowych wyst puje na
boko ci 0,5-0,3 m, przy czym w zdecydowanej cz
zwi zane s

z seri

piasków rzecznych i daj

ci na g boko ci 1,0-2,0 m. Wody te

swobodne zwierciad o, lokalnie w rejonie
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zalegania

mad

rzecznych

gliniastych,

zwierciad o

jest

pod

niewielkim

hydrostatycznym. Stwierdzone stany wód gruntowych nale y przyj

za

napi ciem

rednie wysokie.

Pierwszy poziom wód gruntowych wyst puje na g boko ci poni ej 3,0 m i zwi zany jest z
piaskami i

wirami wodnolodowcowymi. Poziom tan jest równie

przewa nie za pomoc

eksploatowany, lecz

studni wierconych. W obszarze wysoczyzny plejstoce skiej woda

gruntowa wyst puje te w formie s cze w obr bie gruntów nieprzepuszczalnych oraz w formie
wód zawieszonych na ró nych g boko ciach w przewarstwieniach piaszczystych. Lokalnie
woda gruntowa mo e utrzymywa si na stropie utworów nieprzepuszczalnych, co ma miejsce
przy ma ych mi

szo ciach pokryw utworów przepuszczalnych.

Hydrogeologia.
Na terenie gminy I owa u ytkowo eksploatowany jest czwartorz dowy poziom wodono ny.
Wydajno

poszczególnych, pojedynczych odwiertów jest bardzo zmienna i waha si od 3,0 do

50,0 m3/godzin
zawarto ci

, rednio ca. 20,0 m3/godzin . Wody te charakteryzuj

zwi zków

wyj tkowo du

elaza, która w skrajnych przypadkach si ga 7,0 mg/l.

ównym sk adnikiem obni aj cym jako
uwag

si

perspektywy poszukiwa

elazo jest

wód eksploatowanych na terenie gminy. Bior c pod

wody, nale y stwierdzi ,

czwartorz dowych s du e, natomiast jako

e ilo ciowo zasoby wód

tych wód jest niezadowalaj ca i wymagaj one

uzdatnienia.

Zaopatrzenie w wod oraz gospodarka ciekowa

Miasto I owa posiada w asne uj cie wody o wydajno ci 1200m3 na dob zlokalizowane przy ul.
Traugutta. Stacja uzdatniania wody posiada rezerw w wysoko ci 450 m³ na dob .
Miasto posiada sie kanalizacyjn
kanalizacji

o d ugo ci 6,7 km sieci kanalizacji burzowej, 46 km sieci

ciekowej (g ównie podci nieniowej) z 523 przy czami domowymi,

cieki

odprowadzane s do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków o przepustowo ci 1500
m3/dob , która jest obecnie wykorzystywana w oko o 25%.
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Zabytki I owej.

Poni ej zestawiono obiekty z terenu miasta I owa znajduj ce si w rejestrze zabytków.
W rejestrze zabytków znajduj si nast puj ce obiekty z terenu miasta:
- Pa ac z parkiem, murem i zabudowaniami folwarcznymi (ul. Pa acowa1, 3-5, 7, 9, 11);
- Zespó willowo ogrodowy (ul. Kolejowa 15);
- Mostek Mi

ci (ul. Ogrodowa);

- M yn wodny – zbo owy (ul. M

ska 5);

- Teren zwi zany z m ynem wodnym (ul. M

ska 5);

- Kamienica (pl. Wolno ci 3);
- Kamienica (pl. Wolno ci 10);
- Aleja grabów (park);
- Dawna karczma (ul. aga ska 21);
- Ko ció parafialny pw. Chrystusa Króla

Z

powy szego

zestawienia

wynika,

e

niemal

wszystkie

obiekty

zabytkowe,

monumentalne, oraz ewidencjonowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po

one

w granicach obj tych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta I owa.

I.2. Gospodarka (zatrudnienie w poszczególnych sektorach, struktura
podstawowych bran gospodarki),
Gmina I owa nale y do gmin charakteryzuj cych si niskim poziomem uprzemys owienia.
W Gminie w roku 2009 zarejestrowanych by o 387 podmiotów gospodarczych, dominuj firmy
mikro i ma e zatrudniaj ce do 10 i 50 pracowników. Obecnie po latach wzrostu ilo ci podmiotów
gospodarczych (w latach 2004 – 2007) ilo

tych podmiotów z roku na rok gwa townie spada i

na koniec 2009 roku wynosi ju ok. 62% ilo ci podmiotów z roku 2007.
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Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy I owa.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON
2004

2005

2006

2007

2008

2009

OGÓ EM

581

617

616

621

493

493

Sektor publiczny

19

28

29

30

28

28

15

15

15

15

15

15

1

0

1

1

0

0

562

562

587

591

465

465

475

475

485

487

360

359

11

11

15

15

14

14

6

6

8

8

8

8

spó dzielnie

6

6

5

5

5

4

fundacje

1

1

2

2

2

2

11

11

12

12

14

14

pa stwowe i samorz dowe
jednostki prawa bud etowego
ogó em
spó ki handlowe

Sektor prywatny
osoby fizyczne prowadz ce
dzia alno

gospodarcz

spó ki handlowe
spó ki handlowe z udzia em
kapita u zagranicznego

stowarzyszenia i organizacje
spo eczne

ród o: GUS Bank Danych Regionalnych
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Powy sze dane przedstawione w formie wykresu

Mieszka cy gminy znajduj zatrudnienie g ównie w sektorze us ugowym, jednak bardzo liczn
grup

s

osoby pracuj ce w sektorze produkcyjnym, w rolnictwie pracuje znikoma cz

mieszka ców gminy. Dane dotycz ce ilo ci i struktury wielko ciowej gospodarstw rolnych na
terenie Gminy I owa przedstawia poni sza tabela.

Gospodarstwa rolna w Gminie I owa

Struktura wielko ci gospodarstw rolnych
1996 rok

2002 rok

262

653

mniej ni 2 ha

113

476

od 2 do mniej ni 5 ha

90

100

ogó em
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od 5 do mniej ni 7 ha

14

16

od 7 do mniej ni 10 ha

15

12

od 10 do mniej ni 15 ha

12

17

od 15 do mniej ni 20 ha

7

11

od 20 do mniej ni 50 ha

9

12

od 50 do mniej ni 100 ha

1

4

100 ha i wi cej

1

5

ród o: GUS Bank Danych Regionalnych
Powy sze dane przedstawione w formie wykresu
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Rynek pracy i bezrobocie
Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy I owa charakteryzuje si

trendem malej cym,

jednak w roku 2009 liczba osób bezrobotnych wzros a po raz pierwszy w badanym okresie. Jest
to zjawisko wysoce niekorzystne.
W Gminie I owa liczba osób pracuj cych posiada trend wzrostowy, który jednak w 2008 roku
zostaje za amany.

Rynek pracy i bezrobocie w Gminie I owa
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pracuj cy wg p ci
ogó em
czy ni
kobiety

osoba

887

1 007

1 108

1 345

1 239

bd

osoba

481

606

662

814

739

bd

osoba

406

401

446

531

500

bd

Bezrobotni zarejestrowani wg p ci
ogó em
czy ni
kobiety

osoba

926

836

775

598

525

608

osoba

433

367

368

267

202

284

osoba

493

469

407

331

323

324

Udzia bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym
ogó em
czy ni
kobiety

%

20,7

18,5

17,0

13,1

11,4

12,9

%

18,3

15,5

15,4

11,1

8,3

11,4

%

23,3

21,7

18,9

15,3

15,0

14,6

ród o: GUS Bank Danych Regionalnych
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Powy sze dane przedstawione w formie wykresu

Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

15

I.3. Strefa spo eczna
Struktura spo eczna i demograficzna
Powierzchnia Gminy wynosi 153 km 2, zamieszkuje j
grudnia 2009 r.) w tym 3 491 m
W roku 2009 rednia g sto

7 221 mieszka ców (stan na dzie

31

czyzn i 3 730 kobiet.

zaludnienia Gminy wynosi a 47,1 osoby na 1 km2. Liczba ludno ci

w Gminie w latach 2004 - 2009 utrzymuje si na podobnym poziomie.

Ludno

Gminy I owa w latach 2004 – 2009

liczba
ludno ci
ogó em
czy ni
kobiety

lata
2004

2005

2006

2007

2008

2009

7 215

7 166

7 163

7153

7168

7221

3 534

3 508

3 505

3503

3507

3491

3 681

3 658

3 658

3650

3661

3730

ród o: GUS Bank Danych Regionalnych
Powy sze dane przedstawione w formie wykresu

L udno

8
6
4
2

000
000
000
000
0

G miny I owa w latac h 2004 – 2009

c z y ni
kobiety
c z y ni

ogó em

200420052006200720082009
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Struktura wiekowa mieszka ców Gminy I owa w latach 2004 – 2009

lata
ludno
2004

2005

2006

2007

2008

2009

w wieku przedprodukcyjnym
ogó em
czy ni
kobiety

1 552

1 477

1 436

1 392

1 373

1348

796

763

734

715

704

670

756

714

702

677

669

678

w wieku produkcyjnym
ogó em
czy ni
kobiety

4 476

4 529

4 548

4 577

4 595

4698

2 360

2 367

2 389

2 412

2 437

2478

2 116

2 162

2 159

2 165

2 158

2220

w wieku poprodukcyjnym
ogó em
czy ni
kobiety

1 129

1 116

1 116

1 131

1 150

1175

358

358

356

356

347

343

771

758

760

775

803

832

ród o: GUS Bank Danych Regionalnych

W latach 2004 - 2009 struktura wiekowa ludno ci Gminy I owa wygl da a nast puj co: od 19 do 21%
ludno ci to osoby w wieku przedprodukcyjnym, od 62 do 64% to osoby w wieku produkcyjnym i od 15 do
16% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Przedstawione dane obrazuj ,

e przy utrzymuj cej si

wzgl dnie na sta ym poziomie liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, liczba osób w
wieku przedprodukcyjnym maleje. Trend taki obrazuje post puj ce si

starzenie spo ecze stwa Gminy

owa.
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Struktura wiekowa mieszka ców Gminy I owa w latach 2004 – 2009

Problemy spo eczne na terenie gminy

Niski poziom uprzemys owienia gminy i miasta I owa oraz ma a aktywno

w podejmowaniu

dzia alno ci gospodarczej powoduje powstawanie bezrobocia, które bardzo cz sto prowadzi do
ugotrwa ego bezrobocia. W ród osób bezrobotnych dominuj

osoby bez prawa do zasi ku,

które o pomoc zwracaj si do jednostki miejscowego O rodka Pomocy Spo ecznej.
Liczba rodzin korzystaj cych z O rodka Pomocy Spo ecznej w latach 2005 – 2009 kszta towa a
si nast puj co:
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lata

Liczba rodzin
korzystaj cych
z pomocy OPS

2005

2006

2007

2008

2009

rodziny

750

734

563

409

413

Powy sze dane przedstawione w formie wykresu:

ówn

przyczyn

udzielanych

wiadcze

spo ecznych jest alkoholizm i bezrobocie, w tym

ugotrwa e bezrobocie. Niepokoj cym zjawiskiem jest fakt, e bezrobocie dotyka coraz cz

ciej

odych ludzi, ko cz cych szko y. M odzi ludzie maj problemy ze znalezieniem zatrudnienia,
ównie ze wzgl du na ubogi lokalny rynek pracy oraz brak w

ciwych kwalifikacji zawodowych.

Ponadto aktywizacja tej grupy spo ecznej jest trudna, poniewa

wraz z wyd

aj cym si
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okresem pozostawania bez pracy spada ich mobilno

i post puje zagro enie bied

i

marginalizacj spo eczn .
Obecnie pomoc OPS I owa obj tych jest 413 rodzin.

Grupy spo eczne wymagaj ce wsparcia

rodek Pomocy Spo ecznej w I owej prowadzi dzia alno

z zakresu opieki spo ecznej i opieki

rodowiskowej. Opieka spo eczna to przede wszystkim

wiadczenia pieni

ne a opieka

rodowiskowa realizowana jest w postaci us ug opieku czych.
ównymi problemami spo ecznymi, wyst puj cymi na terenie gminy jest alkoholizm i
narkomania.
rodek Pomocy Spo ecznej zajmuje si prowadzeniem czterech wietlic socjoterapeutycznych
dla dzieci z rodzin zagro onych alkoholizmem.
miejscowo ciach: I owa, Konin

wietlice te zlokalizowane s w nast puj cych

aga ski, Czerna i Borowe. W ramach tej pomocy OPS

zapewnia pomoc psychologiczn dla zagro onych rodzin oraz opiek dla dzieci.

Narkomania
Z raportu dotycz cego badania socjologicznego przeprowadzonego w 2007 roku przez
pedagogów ZSP w I owej, Gimnazjum w I owej i SP w I owej, kierownika OPS w I owej na temat
skali wyst powania zjawisk patologicznych na terenie gminy I owa, w ród mieszka ców i
uczniów wynika, e:
- 6,3% ankietowanych uczniów mia o kontakt z narkotykami, przy czym wi kszo

tylko raz w

yciu,
- narkotyki spo ywane s przez gimnazjalistów w dyskotece i u znajomych,
- 21% ankietowanej m odzie y zna jedno lub kilka miejsc oraz osób gdzie mo na kupi

rodki

psychotropowe,
- 25% ankietowanych uczniów zna osob za ywaj

narkotyki,

- blisko 12% gimnazjalistów przyzna o, e w ci gu ostatniego pó rocza proponowano im kupienie
narkotyków b

cz stowano nimi, propozycje zakupu lub spo ycia narkotyków sk ada y im

osoby przygodne, ledwo znane (73,3%) oraz bliscy koledzy i dealerzy (odpowiednio 46,6% i
20%),
Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052
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- w ród osób doros ych bior cych udzia w badaniach 14,3% przyzna o si

do za ywania

narkotyków, z których ponad po owa zrobi a to incydentalnie,
- blisko 86% osób, które za ywa y b

za ywaj

narkotyki robi y (robi ) to najcz

ciej na

dyskotece, w klubie lub u znajomych,
- blisko 39% respondentów zna miejsca, osoby lub mo e si dowiedzie , gdzie mo na kupi
narkotyki,
- ponad 18% doros ych zna osob za ywaj

narkotyki,

- ponad 10% respondentów odpowiedzia o, e w ci gu ostatniego pó rocza proponowano im
kupienie narkotyków lub cz stowano ich narkotykami. Najcz

ciej propozycje sk adali dealerzy

(10%), a tak e osoby przygodne, ledwo znane (20%) oraz bliscy koledzy (20%).
Z posiadanych informacji wynika, e narkomania na terenie gminy nie jest tak powszechna jak w
innych wi kszych aglomeracjach miejskich. Bior c pod uwag
narkomanii coraz cz

ciej b dzie dotyka lokalnego

poprzez dzia ania profilaktyczne nale y stworzy

dane ogólnopolskie problem

rodowiska Gminy I owa. Dlatego te

spo eczno ci lokalnej okazj

gromadzenia ró nych do wiadcze , które spowoduj

aktywnego

wzrost zdolno ci do radzenia sobie w

trudnych sytuacjach yciowych.

Alkoholizm
Do podstawowych obszarów, w których wyst puj problemy alkoholowe zalicza si

rodowiska

osób uzale nionych od alkoholu i osób pij cych w sposób szkodliwy, cz onków rodzin osób
uzale nionych i pij cych w sposób szkodliwy, a tak e rodziny zagro one bezrobociem i
wykluczeniem spo ecznym.
W ramach programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych przeprowadzono
badanie socjologiczne. Z wyników ankiet wype nionych przez uczniów wszystkich szkó na
terenie gminy I owa ustalono, e:
- wiek inicjacji alkoholowej przypada na 13 - 15 rok ycia,
- po inicjacji alkoholowej w wieku 13 - 14 lat jest 70 % m odzie y, a najcz

ciej spo ywanym

alkoholem przez m odzie jest piwo;
Odnotowano przypadki zn cania si

nad rodzin , kradzie e, kolizje drogowe, interwencje

domowe itp. Ponadto 42 rodzinom z problemem alkoholowym i do wiadczaj cych przemocy
domowej udzielono pomocy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w roku 2008, za OPS
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udzieli pomocy materialnej rodzinom w formie zasi ków okresowych, pomocy dora nej i
do ywiania dzieci.
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II. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie wymagaj cym
rewitalizacji (opis obecnej sytuacji na obszarze rewitalizacji)
Okre lony w niniejszym Planie obszar rewitalizacji to centralny teren miasta I owa, teren
poprzemys owy zlokalizowany w mie cie I owa oraz przyleg y do miasta teren popegeerowski
Osiedle Czy ówek wzd

ulicy Borowskiej.

Obszar rewitalizacji okre lony zosta na podstawie analiz, uwzgl dniaj cych wska niki i kryteria
wyznaczania obszarów zdegradowanych.
W Gminie I owa zakwalifikowano do ww. obszaru rewitalizacji nast puj ce tereny:
1. Teren Centrum Miasta – U1,
2. Teren poprzemys owy w I owej– U2,
3. Teren popegeerowski Osiedle Czy ówek – U3.

czna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 84 ha, liczba mieszka ców si ga 1576 osób.
sto

zaludnienia wynios a w 2009 r., 1876 osób na km², co jest warto ci

wi ksz

ni

przeci tna dla ca ej Gminy. Zgodnie z Wytycznymi Do Tworzenia Lokalnych Programów
Rewitalizacji Dla Województwa Lubuskiego Na Lata 2007-2013 z wrze nia 2009r., „Obszary
powojskowe,

poprzemys owe

i

popegeerowskie

s

automatycznie

kwalifikowane

jako

zdegradowane”.

Obszar rewitalizacji

Powierzchnia w m²

Centrum miasta

681 900

owa

(68,19 ha)

Obszar

127 900

poprzemys owy

(12,79 ha)

Obszar

30 200

popegeerowski

(3,02 ha)

Obszar rewitalizacji

840 000

Liczba mieszka ców

sto

zaludnienia

na km² w 2009 r.

1362

1997

0

0

214

6687

1576

1876
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(84 ha)
ród o: Urz d Gminy I owa
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Analiza SWOT dla ca ego obszaru

Mocne strony

abe strony

Szanse

Zagro enia

Struktura funkcjonalno – przestrzenna i dziedzictwo kulturowe
obszar o licznych
walorach historyczno cz
–

ci niski standard pozyskania

kulturowych przestrzeni

zabytków i ewidencji post puj ca

rewitalizacji

i

gminy infrastruktura

stanowi cy

o komunikacyjna

to samo ci

zy

stan

budynków

mieszka ców

dzia

ryzyko

utraty

i warto ciowej

ochrona

zabudowy i terenów

przestarza a zachowanie

centralny obszar
miasta

na realizacj

na

celów rewitalizacji

realizacj

degradacja

rodków

rodków finansowych

bezzwrotnych

wpisany do rejestru publicznej,
zabytków

brak

mo liwo

w przewa aj cej

dziedzictwa

zieleni

wskutek

kulturowego,

post puj cej
degradacji

wielu wzbogacenie

os abienie funkcji

walorów

maj cy

architektoniczno

– typowych

dla

decyduj cy wp yw na

urbanistycznych

centrum,

utrata

obszar

dostosowanie konkurencyjno ci

wizerunek miasta i

systemu komunikacji

gminy
element eksponuj cy

atrakcyjno ci

centrum

przestrzeni

i

wa ny teren zielony
instytucje kultury i
nauki

o znaczeniu

lokalnym.

niewydolno

zwi kszenie

Park Dworski jako

miasta

wobec peryferii

publicznej

systemu komunikacji
odp yw inwestorów
dla i

turystów,
mieszka ców

mieszka ców

innych

do

obszarów

oraz miasta i gminy

dla lokalizacji handlu
i us ug

ryzyko

b dnych

inwestycji
dostosowanie ingeruj cych

warunków
mieszkaniowych

w

zabytkowe struktury.
do

wspó czesnych
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standardów
poprawa

,
jako ci

otoczenia
mieszkaniowego.

Mocne Strony

abe strony

Szanse

Zagro enia

Gospodarka
du y

potencja

wzrost

s abe

utrata

wykorzystanie

konkurencyjno ci

dziedzinie turystyki i

potencja u

skali miasta, gminy i wobec

us ug

turystycznego

regionu

rozwojowy

w

atrakcyjna

w konkurencyjno ci

rodków
stworzenie lokalnej,

ma e nak ady na

innych
w

skali

regionu

i

lokalizacja inwestycji,

infrastruktur

sprzyjaj cych

zainteresowanie

gospodarcz

warunków

Brak

rozwoju

wykszta conej kadry

sektor

alternatywnych

przedsi biorczo ci

do innych regionów.

redniej

miejsc pracy

ze

strony inwestorów
aktywny
ma ej

i

przedsi biorczo ci.

S aba

zdolno

inwestycyjna

kraju
dla

odp yw m odej ,

ównie M P oraz
warunków

dla

inwestycji
stworzenie

ównie
mikroprzedsi bio

warunków

dla

ró nych
rstw i ma ych na rozwoju
form
turystyki
o
obszarze
po

rewitalizacji

danym

przez

Miasto charakterze.
Strefa spo eczna
wzrost nak adów
finansowych

aktywno

przeznaczonych
przez

Miasto

lokalnie

niska

spo eczna

niewystarczaj ca ilo
na

poprawa

brak uczestnictwa

jako ci

ycia mieszka ców

ze

strony

poprawa spo eczno ci lokalnej

rodków finansowych na bezpiecze stwa

rosn ce
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popraw

uruchomienie

bezpiecze stwa

monitoringu

publicznego

miasta

spadek

ilo ci

stwierdzonych

publicznego
wizyjnego

wysoki
przest pczo ci

przest pstw, wzrost kumulacja
wykrywalno ci.

rozwarstwienie

wzmocnienie spo eczne
identyfikacji

poci gaj ce za sob

wska nik mieszka ców z ich rozwój patologii
, miastem,
rodowisk dzi ki

patologicznych.

gmin

post puj ca

pozytywnym degradacja

efektom rewitalizacji.

przestrzeni
publicznej

i

otoczenia
mieszkaniowego
jako

miejsc

wyst powania
zjawisk
patologicznych
ryzyko

odp ywu

mieszka ców
wskutek
post puj cej
degradacji
utrudnieniu

i
ycia

codziennego.

II.1. Zagospodarowanie przestrzenne
A - Teren Centrum Miasta-U1
Teren ten opisano wed ug nast puj cych kategorii:
zagospodarowanie przestrzenne,
gospodarka,
strefa spo eczna.
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Opisy te zosta y poparte danymi liczbowymi, które porównane zosta y do odpowiednich danych
dla ca ej liczby w odniesieniu do miasta i Gminy I owa.

Teren

Centrum

Miasta

ograniczony

jest

od

pó nocy

lin

bocznicy

kolejowej

do

Przedsi biorstwa Vitrosilicon S.A na odcinku od ulicy Ogrodowej do granicy Przedsi biorstwa
Vitrosilicon S.A. Nast pnie wzd
dalej wzd

granicy Przedsi biorstwa Vitrosilicon S.A do ulicy aga skiej,

ulicy aga skiej do skrzy owania z ul. B. Chrobrego dalej wzd

granicy terenów

sportowych do ul. Stra ackiej .
Od wschodu: wzd

granicy terenów sportowych przy ul. Stra ackiej do skrzy owania z ul.

Cmentarn , dalej wzd

ul. Cmentarnej do granicy cmentarza, nast pnie wzd

cmentarza do ul. Ko cielnej dalej wzd
.Nast pnie wzd

ul Ko cielnej do skrzy owania z Pl. Wolno ci

Pl. Wolno ci do skrzy owania z ul.1 Maja, pó niej do skrzy owania z ul.

Kolejow – aga sk , dalej wzd
sk wzd

granicy

ul. Kolejowej do skrzy owania z ul. M

zbiorników wodnych przy ul. M

sk , nast pnie ul.

skiej do ul. Traugutta za budynkiem nr 25.

Od po udnia: granica wyznaczona jest przez budynki 14b,21b,19b na ul. Traugutta.
Od zachodu: granica biegnie od budynku nr 19a przy ul. Traugutta, nast pnie pomi dzy ul.
Traugutta, a lini kolejow W gliniec- I owa – ary do ul. Borowskiej nr 1, dalej ul. Borowsk do
skrzy owania z ul. Kolejow

i wzd

ul. Kolejowej do hotelu ”Rezydencja Janków”, dalej

równolegle do ul. Ogrodowej, a do skrzy owania z ul. Kolejow , dalej wzd
skrzy owania z ul. Ogrodow , nast pnie wzd

ul. Kolejowej do

granicy Parku Dworskiego do skrzy owania z

bocznic kolejow do Przedsi biorstwa Vitrosilicon S.A .
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Mapa terenu Centrum Miasta – U1

Zgodnie z informacj otrzyman z Urz du Gminy obszar ten w nieznacznym stopniu obj ty jest
miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowa i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, obszar ten jest terenem z dominuj cymi
funkcjami mieszkaniowymi i us ugowymi o charakterze komercyjnym i publicznym. Na mocy
uchwa y Rady Miasta I owa nr 166/4/XXIII/04 z dnia 8 grudnia 2004 r., przyj a Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta I owa.
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Teren U1–Centrum Miasta obejmuje ulice: 1 Maja, Batorego, Borowsk , Chrobrego,
Cmentarn , Hutnicz , Kolejow , Ko cieln , Ko ciuszki, Mickiewicza, M

sk , Ogrodow ,

Okrzei, Pa acow , Piaskow , Pu askiego, Traugutta, Pl. Wolno ci, ul. Surzyna,

aga sk

i

eromskiego.
Obejmuje on swoim zasi giem nast puj ce ulice i numery:
1

ul.1 Maja

tylko budynki (17/1-4)

2

ul .Batorego

ca a

3

ul. Borowska

tylko budynki (1/1-4

4

ul. Chrobrego

tylko budynki (1)

5

ul. Cmentarna

ca a

6

ul. Hutnicza

ca a

7

ul. Kolejowa

tylko

budynki

(3/2-6,3A/1-2,5,6,7,8,9/1-

10,12/1-3)
8

ul. Ko cielna

tylko budynki (2/2-4,3,4)

9

ul. Ko ciuszki

ca a

10

ul .Mickiewicza

tylko budynki (21/8-8,24,25)

11

ul. M

ca a

12

ul. Ogrodowa

tylko budynki (1,2,3,5/1-2,5A,6)

13

ul. Okrzei

tylko budynki (1,1A,1B,1C,36)

14

ul. Pa acowa

ca a

15

ul. Piaskowa

tylko budynki (4,4/1)

16

ul. Pu askiego

ca a

17

ul. Traugutta

ca a

18

Pl. Wolno ci

ca a

19

ul. Surzyna

ca a

20

ul. aga ska

tylko

ska

budynki

(3/1-3,3B,8/1-4,10/1-

5,10/1A,12/2-4,19,220,24,26/2,30,32/16,34/1,34/3,34/5,36/25,36/3A,36/4A,36A,38/1-9)
21

ul. eromskiego

tylko budynki (32/1-2,32/4-6)
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ród o: Urz d Gminy I owa

Teren Centrum Miasta w Liczba mieszka ców 2009
m²
681900 m²
(68,19 ha)

sto

r.

km²

1362

1997

zaludnienia na 1

Ca kowita powierzchnia tego obszaru wynosi 68,19 ha.
Na obszarze tym znajduj si najcenniejsze zabytki miasta I owa, stanowi ce 100% zasobów
wpisanych do rejestru zabytków i 100% uj tych w ewidencji.
Poni ej przedstawiono wykaz tych obiektów:

L.P. obiekt

1.

adres

Nr dzia ki

owa,

Pa ac

ul

.Pa acowa 1

693

Czas

Rejestr

powstania zabytków

Data
wpisania do Decyzja
rejestru

XVII w.

112

16.07.1958

I - 65/58

XVII w.

572

10.06.1963

I-546/63

Zespó
zabudowy

2.

dworskiej:

owa,

ul. 689/11,

pa ac,

aga ska

1, 694/16,

kompleks

3, 5, 7, 9, 11, 694/2,

zabudowa

ul.

folwarcznych,

3i4

Pa acowa 694/1,
689/4, 689/9

mur
folwarczny
Decyzja

3.

Ko ció filialny

10.06.1963

p.

r.

w

Chrystusa
Króla

owa,

743

XVIII w.

573

z

Postanowien
ie

z dnia

12.02.2010

Decyzja

KL-

IV-69/13/63
Postanowieni
e

RZD.4201-

394/09
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r.

Wystrój

Decyzja

i

wyposa enie
4.

ko cia a
filialnego p.w.

owa

743

XVIII w.

226/85

z

13.09.1985

Decyzja

r.

IV-6601/7/85

Postanowien Postanowieni
z e

ie

Chrystusa

RZD.4101-

32/09

12.02.2010

Króla

KL-

r.
518,

519,

520,

589/1,

cz.

689/4,

689/7,
689/10,
689/11,

Decyzja

689/12,

30.12.1986

689/13, 690,
5.

Park Dworski

owa

691,

692,

693,

694/1,

694/2,

cz.

694/10,
694/16, 695,
696,

697,

698,

699,

700,

701/1,

701/2,

z

r.
XVII w.

3227

Postanowien
ie

z

dnia

28.12.2007
r.

Decyzja

KL-

IV5340/D/2/86
Postanowieni
e RZD.A Wyz.
420-7/4-07

702,

703, 704
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Decyzja

z

08.04.1992
6.

yn

wodny

zbo owy

owa

ul.

ska 5

824

XVIII w.

A-3240

r. i Decyzja
zmieniaj ca
z 02.08.2002
r.

Teren
7.

1138/3,

zwi zany
ynem

z

owa

ul. 1138/4

i

1138/5

jaz

ska

Wodnym

XVIII w.

L-96/A

18.06.2003
r.

na dz. 823

Brama
8.

przejazdowa
"Mostek
Mi

owa,

ul. 494/11, 518,

Ogrodowa

701/1

XX w.

L-290/A

30.06.2008
r.

ci"

9.

Kamienica

10.

Kamienica

11.

Dom

owa,

Plac

Wolno ci 3
owa,

Plac

Wolno ci 10
owa,

ul.

aga ska 21

760/2

15.04.1964
1152

773/8

1154

687/6

1151

r.
15.04.1964
r.
15.04.1964
r.

Decyzja
PSOZ-IV5340/9/92
Decyzja
zmieniaj ca
RZI/440/3259/
D649/02
LWKZ
440/6/02/03(
g)

RZD.A
Wyz.42061/5-08

1158/64

1162/64

1157/64

ród o:Urz d Gminy I owa
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obiekt

adres

Nr dzia ki

Czas powstania

Rodzaj budynku

Wykaz obiektów obj tych ochron konserwatorsk :
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Dom

owa, ul. 1 Maja 11

804

XVIII / XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. 1 Maja 12

798

XVIII / XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. 1 Maja 14

799

k. XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. 1 Maja 17

795

2 po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. 1 Maja 5

876

k. XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. 1 Maja 7

875

k. XVIII/XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. 1 Maja 8

881

k. XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 10

724/4

k. XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 11

751/1

po . XX w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 13

752

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 15

753

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 17

754

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 19

755

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 4

732

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Batorego 8

725

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Drzyma y 16

865

2 w. XX w.

murowany

Budynek szko y 1-3

owa, ul. Kolejowa 11

706/3

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Kolejowa 10

833/3

pocz. XIX w.

murowany

Budynek gospodarczy

owa, ul. Kolejowa 12

706/2

pocz. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. Kolejowa 12

706/2

pocz. XX w.

murowany

Piwnica

owa, ul. Kolejowa 12

706/2

pocz. XX w.

murowany

Brama willowa

owa, ul. Kolejowa 15

711

I w. XX w.

murowany

Willa

owa, ul. Kolejowa 15

711

I w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. Kolejowa 3

811

2 po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Kolejowa 7

828

2 w. XX. W.

murowany

Dom

owa, ul. Kolejowa 9

830

2 po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Ko cielna 5

1 po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Ko ciuszki 10

731

po . XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. Ko ciuszki 7

750

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Ko ciuszki 7 a

748

k. XVIII w.

murowany
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Dom

owa, ul. Ko ciuszki 8

732

pocz. XIX w.

murowany
mur

Dom

owa, ul. Mickiewicza 10

783/1

1 po . XIX w.

szachulcowy

Dom

owa, ul. M

ska 10

861

2 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. M

ska 11

853

2 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. M

ska 12

862

1 w. XX w.

murowany
mur

Dom

owa, ul. M

ska 13

818/1, 818/2 k. XVIII w.

szachulcowy

Dom

owa, ul. M

ska 14

814

2 w. XX w.

murowany

Wiadukt

owa, ul. Ogrodowa

518

pocz. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. Pa acowa 3

689/4

pocz. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 1/2

XVIII / XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 10

671

k. XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 12

672

pocz. XIX w.

murowany
mur

Dom

owa, ul. Pu askiego 16

675

1 po . XIX w.

szachulcowy

Dom

owa, ul. Pu askiego 17

724/1

2 po . XIX w.

murowany
mur

Dom

owa, ul. Pu askiego 18

680

pocz. XIX w.

szachulcowy

Dom

owa, ul. Pu askiego 19

724/3

1 po . XIX w.

murowany
mur

Dom

owa, ul. Pu askiego 20

681

1 po . XIX w.

szachulcowy

Dom

owa, ul. Pu askiego 22

683

1 po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 3

738/1

k. XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 4

670/8

1 po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 7

736

1 po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 8

670/1

k. XVIII w.

murowany

Dom

owa, ul. Pu askiego 9

730

k. XVIII w.

murowany

773/10

2 po . XIX w.

murowany

owa, ul. Plac Wolno ci 806/23

2 po . XIX w.

murowany

owa, ul. Plac Wolno ci
Dom
Dom

11
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12
owa, ul. Plac Wolno ci
Dom

13

806/24

2 po . XIX w.

murowany

719/7

XVIII w.

murowany

719/8

k. XVIII w.

murowany

719/13

po . XIX w.

murowany

759

k. XIX w.

murowany

719/8

po . XIX w.

murowany

719/5

po . XIX w.

murowany

owa, ul. Plac Wolno ci
Dom

16
owa, ul. Plac Wolno ci

Dom

17
owa, ul. Plac Wolno ci

Dom

18

Dom

owa, ul. Plac Wolno ci 2
owa, ul. Plac Wolno ci

Dom

20
owa, ul. Plac Wolno ci

Dom

21

Dom

owa, ul. Plac Wolno ci 4

761/2

po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Plac Wolno ci 8

773/6

po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. Plac Wolno ci 9

773/7

po . XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. aga ska 1

694/16

pocz. XIX w.

murowany

Dom

owa, ul. aga ska 11

689/10

2 po . XIX w.

murowany

Dworek

owa, ul. aga ska 21a

XVIII / XIX w.

murowany

Huta Szk a

owa, ul. aga ska 27

521/1

pocz. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 16 1069

1 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 17 872

1 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 18 1068

1 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 19 871/2

1 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 20 877

pocz. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 22 874

1 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 23 869/2

1 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 24 802

1 w. XX w.

murowany

Budynek Urz du Miejskiego

owa, ul. eromskiego 27 867

1 w. XX w.

murowany

Dom

owa, ul. eromskiego 28 805

1 w. XX w.

murowany
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Dom

owa, ul. eromskiego 29 866

1 pocz. XX w.

murowany

Dworzec

owa

2 pocz. XIX w.

murowany
mur

Kompleks zabudowa folwarcznych
Ogrodzenie folwarku

owa

ok.. 1900

szachulcowy

owa

ok.. 1900

murowany

i parku z

bram
ród o: Urz d Gminy I owa

W Gminie I owa1 krajobraz przyrodniczy góruje nad krajobrazem kulturowym. Teren
piaszczystych, lekko gliniastych glebach, cz
le nymi zwi zanymi z po

ciowo zabagniony, pokryty du ymi kompleksami

eniem na skraju Borów Dolno

skich, nie by atrakcyjny dla

osadnictwa pradziejowego. Istnienie wi kszo ci jednostek osadniczych przypada na okres
redniowiecza jedynie wie Kowalice datuje si na wiek XVII, a Chwalimierz na wiek XIX. Wsie
le

w zamkni tym, le nym krajobrazie, który otwiera si

na pola. W wi kszo ci s

one

pozbawione dominant.
owa2 - najwi ksz

dominant

przestrzenn

miasta jest zespól pa acowo – folwarczno –

parkowy. Jego pocz tki si gaj

wczesnego

redniowiecza, kiedy istnia tu ogród strzeg cy

przeprawy przez rzek Czern

i bagna. W 1626 roku powstaje nowa, renesansowa siedziba

wraz z ozdobnym ogrodem i zabudowaniami gospodarczymi. Drugi etap rozbudowy zespo u
przypada na pocz tek XVIII wieku, kiedy w

cicielem pa acu by Baltazar Fryderyk Promnitz.

Rozbudowy w duchu baroku dokona prawdopodobnie w oski architekt Juliusz Simonetti. Do
dworu dobudowano nowe skrzyd o i wprowadzono bogaty detal architektoniczny. W czasie tym
przekszta ceniom uleg równie
za

ogród .Wówczas na powierzchni 21 ha powsta o wielkie

enie parkowe komponowane w oparciu o g ówn alej i koncentratycznie rozchodz ce si

aleje boczne. W II po owie XIX wieku park powi kszono o 18 ha wzbogacaj c go o nowe grupy
drzew. Nast pna przebudowa zespo u nast pi a na pocz tku XX wieku .Pa ac nieznacznie
przed

ono, dobudowano wie

, a wn trza, zgodnie z modnym na tamte czasy historycyzmem

otrzyma y charakter renesansowy, barokowy i secesyjny. Pod wp ywem podró y w

ciciela do

1

Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa, Zielona Góra 1999 r.,
Arkom, str.610,11
2

Arkom, op.cit. str.10,11
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Japonii, boazerie drewniane pokryto lak . W tym czasie powsta jednorodny stylowo kompleks
budynków

gospodarczych

przy

obecnej

ulicy

aga skiej.

S

to

budynki

jedno

i

dwukondygnacyjne o dekoracyjnej konstrukcji muru pruskiego. Pod wp ywem podró y do
Japonii powi kszono park o kolejne 12 ha i wykorzystuj c istniej cy uk ad wodny urz dzono
ogród japo ski wprowadzaj c kamienne latarnie, domki, herbaciane, mostki. Powsta tak e park
secesyjny z polami rododendronów. Dominant wysoko ciow jest ko ció p.w. Naj wi tszego
Serca Jezusowego wzniesiony prawdopodobnie na miejscu wcze niejszego w 1729 roku, wg
projektu architekta Juliusza Simonettiego w stylu barokowym. Na pocz tku XX wieku poddano
go gruntownej przebudowie. Ta klasycystyczna budowla zachowa a barokowy uk ad
wewn trzny, oparty na planie krzy a. Nad ca

ci dominuje wie a.

Dominat przestrzenn jest równie huta szkla powsta a w 1875 roku przy ul. aga skiej, która
z biegiem czasu przekszta ci a si w kompleks budynków o znacznej wysoko ci góruj cych na
otaczaj

zabudow .

ród zabudowy miejskiej wyró nia si zespól budynków w wi kszo ci dwukondygnacyjnych
przy pl. Wolno ci, który pe ni rol rynku. Zabudowa ta pochodzi z XVIII i pierwszej po owy XIX
wieku, a nieliczne powsta y w drugiej po owie XX wieku. Budynki w wi kszo ci w zwartej
zabudowie zachowuj wspóln

lini

zabudowy. Domy murowane o prostych bry ach, niezbyt

wysokich dachach dwuspadowych krytych ceramiczn

dachówk

karpiówk , ustawione

kalenicowo.Elewacje budynków o 4, a nawet 7-miu osiach, tynkowane, w wi kszo ci
pozbawione detalu architektonicznego poza pojedynczymi, które maj profilowane opaski, czy
boniowane partery. Nieliczne zabudowania dwukondygnacyjne wyst puj przy ul. Kolejowej,
która pochodzi z czasów budowy kolei tj. z drugiej po owy XIX wieku. Budynki stoj w uk adzie
lu nym zachowuj c wspóln lini zabudowy. Budynki o zró nicowanej bryle, dwuspadowych i
naczó kowych dachach, w które wprowadzono liczne wystawki. Wieloosiowe elewacje,
tynkowane z pozornymi ryzolitami, zwieczone w wielu partiach szczytami o mi kkich liniach,
ozdobione detalem architektonicznym z zachowan w wi kszo ci stolark okienn .
Pozosta a zabudowa to w wi kszo ci zabudowa parterowa o rozlu nionym uk adzie, w
niektórych odcinkach zwarta przy zachowaniu wspolnej linii zabudowy, ustawione kalenicowo.
Budynki w centrum miasta pochodz
budynkach zachowa a si

z XVIII wieku i pierwszej po owy wieku XIX . W wielu

historyczna stolarka okienna i drzwiowa. Na obrze ach miast

natomiast w wi kszo ci jest to zabudowa z 1 po . XX wieku. Wczesna zabudowa, to w
wi kszo ci zabudowa parterowa charakteryzuj ca si

wysokimi dachami dwuspadowymi i
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naczó kowymi, o prostych bry ach, elewacjach od 4 do 7-miu osi, pozbawiona elementu
architektonicznego. Nieliczne budynki ozdobione boniami, które prawdopodobnie wykonano
podczas wprowadzania, przewa nie w centralnej cz
Pojedynce budynki si gaj

ci budynków, nadstawek trzyosiowych.

dwóch kontygnacji. Zabudowa murowana przy nielicznych

budynkach o mieszanej konstrukcji murowano-szachulcowej. Obok XVIII – wiecznej zabudowy
mieszkalnej z tego okresu datuje si tak e budynek karczmy przy ul. aga skiej. Z XVIII wieku
pochodzi budynek tak e przemys owy. Jest to m yn wodno-zbo owy przy ul. M

skiej. Wraz z

rozwojem gospodarczym miasteczka i powstaniem linii kolejowej powsta y wille otaczaj ce park
lub lokalizowane w parku, ko ció pomocniczy

z ok.1930 roku oraz budynki przemys owe

powsta e prawdopodobnie w latach 30 – tych XX wieku fabryka tkanin przy drodze do Gozdnicy i
yteczno ci publicznej jak budynek stacji. Obie bry y prost o elewacjach ceglanych.
II.1.1 Tereny zielone3
Tereny zielone na obszarze rewitalizacji to usytuowane mi dzy ulicami: Kolejow ,

aga sk ,

Ogrodow , Surzyna park dworski z ogrodami angielskim, francuskim, chi skim i japo skim.
Pierwsze za

enie parkowe w stylu angielskim powsta o w 1626 roku4. Na terenie tym

wyst puje ciekawy gatunkowo- wiekowy drzewostan. Najgrubsze d by szypu kowe obj te s
ochrona prawn . Nad przep ywaj
za

przez park rzeczk

Czerna Ma a w latach 1908-1910

ony zosta gaj ró anecznikowy (Rhododendron L). Za

ony w parku w 1903 r., ogród

japo ski jest pierwszym prawdziwym ogrodem japo skim w Europie. Teren ogrodu obsadzono
ró anecznikami oraz azaliami. G ówn
znajduj si pod cis

osi

widokow

parku jest ogród chi ski5. W parku

ochron wiciokrzew pomorski i sosna limba , a pod cz

ciow ochron

6

barwinek pospolity, bluszcz pospolity, kalina koralowa i cis pospolity .
W parku nagromadzone s liczne okazy flory uznane jako pomniki przyrody.
Nr 82 – kolekcja rododendronów ponad 100 egzemplarzy, pow.0,15 ha unikat na skal kraju,
3

Arkom, op. cit., str11,34

4

Mieczys aw Czekalski „Park Dworski w I owej – Monografia z przewodnikiem”, Mieczys aw Czekalski i Podruk,
Pozna 2009
5

Mieczys aw Czekalski, op. cit., str.36

6

Mieczys aw Czekalski, op. cit, str…..
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Nr 31 - d b o obwodzie 420 cm, wysoko ci 26 m, wieku ponad 400 lat,
Nr 32 – 8 d bów o obwodzie 380-400 cm, wysoko ci 20 m i wieku 400 - 500 lat,
Nr 33 - platan o obwodzie 410 cm, wysoko ci 20 m i wieku 400 lat,
Nr 34 – dwie 300 letnie lipy o obwodzie 370-380 cm i wysoko ci 28 m,
Nr 35 – 400 letni buk o obwodzie 450 cm i wysoko ci 28 m,
Nr 36 – aleja 200 letnich grabów o obwodzie 2 metrów i wysoko ci 15-18 metrów.
Obok wielkiego za

enia parkowego na terenie miasta komponow zieleni jest tak e cmentarz

przyko cielny pochodz cy z okresu budowy ko cio a z po owy XVIII wieku. Za
mocno wyd

ony na planie

onego trapezu z krzy ówkowym uk adem alej lipowych. W XIX wieku przy

przekszta ceniu cmentarza wzniesiono mauzolea rodzin Rothkirchów w 1884 roku i Winklerów w
1 po . XX wieku. W 1945 roku przy pl. Wolno ci powsta skwer z pomnikiem ku czci

nierzy

radzieckich. Przy drogach wylotowych na pocz tku XX wieku powsta y aleje.
II.1.2 Stan zachowania, zagro enia
Mimo zachowania wszystkich elementów przestrzennych miasteczko mo e straci na swojej
warto ci o ile b dzie kontynuowana wspó czesna zabudowa, która nie respektuje historycznego
uk adu przestrzennego, a gabaryty budowli i jego architektura nie s

podporz dkowane

tradycyjnej zabudowie. Ewidentnym przyk adem dezorganizuj cym przestrze

miejsk

jest

pawilon us ugowy zlokalizowany na jednym z kwarta ów, naprzeciwko zespo u pa acowego i
wiele ma ogabarytowych budynków czy te pawilonów. Wiele cennej zabudowy mieszkaniowej
pozostaje w z ym stanie technicznym, a wiele jest le remontowanych jak np.: dawna karczma
przy ul.

aga skiej, gdzie zrezygnowano z ceramicznego pokrycia dachowego. W wielu

budynkach powi kszono okna nie licz c si

z kompozycj

elewacji. Zagro eniem jest

post puj ca degradacja zespo u pa acowo – folwarczno – parkowego. Pa ac ze wzgl du na
swoj obecn funkcj nie mo e by w pe ni zrewaloryzowany ze wszystkimi jego wspania ymi
detalami. Zespó folwarczny w wi kszo ci zagospodarowany wymaga jednak kompleksowego
rozwi zania po czonego z jego usytuowaniem przy pa acu i parku. Wielohektarowe obszary
parku jedynie w pewnych fragmentach s w miar piel gnowane. Zaciera si jednak japo ska i
secesyjna cz

parku z polami rododendronowymi z powi zaniami osiowymi7 .

II.1.3 Istniej ca sie drogowa8
7

Arkom, op. cit., str.11

8

Opisano w odniesieniu do ca ej grupy
Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

42

1. Drogi gminne
Uchwa

nr XIII/91/86 z dnia 28.04.1986 r. ustalono, e sie dróg gminnych tworzy b dzie 10

dróg o

cznej d ugo ci 21,9 km oraz 32 ulice w I owej o

cznej d ugo ci 12,6 km (79,8 tys. m²)

. Sie ta mimo nie najlepszego stanu technicznego, w przewa aj cej wi kszo ci o nawierzchni
gruntowej nie zawsze ulepszonej, zaspakaja elementarne potrzeby i dost p do sieci dróg.
2. Drogi powiatowe
Drogi powiatowe to sze

ci gów oraz dziewi

(odcinków) ulic w mie cie, których przebieg

okre lono Dz. U Nr 30 poz.151.:
- Czy owska,
- Hutnicza,
- Kolejowa,
- Ogrodowa,
- Poniatowskiego,
- aków.
3. Drogi wojewódzkie
Drogi wojewódzkie to dwie drogi oznaczone numerami 296 aga – I owa – Ruszów i nr 300
owa – Gozdnica
Drogi wojewódzkie o szeroko ci 5 - 6,5 m (w obr bie miasta 7-9 m) o nawierzchni bitumicznej s
w stanie niezadawalaj cym. Wiele dróg i ulic w obr bie miasta i gminy I owa wymaga pilnej
interwencji – modernizacji lub co najmniej odnowy nawierzchni9

B - Tereny poprzemys owy
Teren poprzemys owy – U2 ograniczony jest:
od pó nocy: rzek Czernic na odcinku od linii kolejowej W gliniec – ary do ul. Ogrodowej.
od wschodu: wzd

ulicy Ogrodowej na odcinku rzeki Czernicy do bocznicy kolejowej do

przedsi biorstwa Vitrosilicon S.A.
Od po udnia: wzd

bocznicy Kolejowej do granicy przedsi biorstwa Vitrosilicon S.A. na

odcinku od ul. Ogrodowej do z czenia z lina kolejow W gliniec - ary.
Od zachodu: ograniczony lin kolejow W gliniec – ary.

9

Arkom, op. cit., str.39
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Teren poprzemys owy U – 2

C - Tereny popegeerowskie
Teren popegeerowski – osiedle Czy ówek – U - 3
Od pó nocy: granica przebiegu po stronie po udniowej ulicy Borowskiej i obejmuje numery:
55,57, 59,61,63,65,67,69,71,85 i 87 do skrzy owania z granic administracyjn miasta I owa.
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Teren popegeerowski –U - 3

Teren

ten nie

jest obj ty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jest

terenem z dominuj cymi funkcjami mieszkaniowymi.

II.2. Gospodarka
A - Teren Centrum Miasta-U1
Na terenie U1 – Centrum Miasta aktywno
widoczna jest wielofunkcyjno

gospodarcza jest do

wysoka. W Centrum Miasta

, której odbiciem jest lokalizacja takich instytucji jak

administracja, szko y, dom kultury, biblioteka, banki , O rodek Pomocy Spo ecznej, które w skali
miasta s

wa nymi pracodawcami. Tutaj znajduj

si

siedziby du ych firm tj. Intra S.A i

Vitrosilicon S.A.. W ród dzia aj cych na terenie U1 – ma ych i

rednich przedsi biorstw

przewa aj bran e us ugowe i handel.
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Wed ug stanu na dzie

31.10.2009 r., na terenieU1 – Centrum Miasta aktywne by y 93

przedsi biorstwa , co przy liczbie 1362 mieszka ców tego terenu daje warto

wska nika w

wysoko ci 6,82 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszka ców i jest on
wy szy ni jego warto

w odniesieniu do ca ego obszaru rewitalizacji , który wynosi 6,34. W

okresie tym w mie cie I owa odnotowano 256 podmiotów gospodarczych , co w przeliczeniu na
liczb mieszka ców (4110) daje wska nik 6,22 i jest on wy szy ni jego warto
do ca ej gminy (7221), który wynosi 5,35 gdzie prowadzi o dzia alno

w odniesieniu

gospodarcz

387

podmiotów.
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszka ców

L ic z ba podmiotów g os podarc zyc h na 100
mies zka c ów
12
10
8

L ic z ba podmiotów
gos podarc z yc h na 100
mies z k a c ów

6
4
2
0
Teren U1

Obs z ar
Mias to I ow a Gmina I ow a
Warto c
rew italiz ac ji
referenc y jna

Wyszczególnienie

na dzie 31.10.2009 r

Liczba przedsi biorstw

93

W tym: produkcja

1

handel

54

us ugi

26

transport

1

gastronomia

2
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inne

9

ród o: Urz d Gminy I owa

L ic z ba prz eds i biors tw
100
90
80
70
60
50
40
30

L icz ba przedsi biorstw

20

Najwi cej lokalizacji M P grupuje si

przy ulicach:

inne

gas tronomia

trans port

us ugi

handel

W tym: produkc ja

0

L ic z ba
prz eds i biors tw

10

aga skiej, Ogrodowej, Borowskiej, Pl.

Wolno ci, Chrobrego, Kolejowej i Traugutta
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C - Teren popegeerowski – U3
Aktywno

gospodarcza

Analiza danych statystycznych otrzymanych z Urz du Gminy wykaza a, e w osiedlu Czy ówek
jest zarejestrowanych stosunkowo niewiele podmiotów gospodarczych. W miejscowo ci na
koniec grudnia 2009 r., zarejestrowanych by o 7 podmiotów gospodarczych.
Wyszczególnienie

Na dzie 31.10.2009

Liczba przedsi biorstw

7

W tym: produkcja

1

handel

1

us ugi

5

transport

-

gastronomia

-

inne

-

Wed ug stanu na dzie

31.10.2009 r., na terenie U3 – Osiedle Czyzówek aktywnych by o 7

przedsi biorstw, co przy liczbie 214

mieszka ców tego terenu daje warto

wska nika w

wysoko ci 3,2 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszka ców i jest on
ni szy ni jego warto

w odniesieniu do ca ego obszaru rewitalizacji (1576), który wynosi 6,34 i
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gdzie aktywnych by o 100 podmiotów gospodarczych oraz ni szy ni wska nik w odniesieniu do
gminy , który wynosi 5,35.

Do g ównych problemów

w sferze gospodarczej terenu Osiedle Czy ówek

- U-3 mo na

zaliczy :
- brak planów zagospodarowanie przestrzennego,
- nisk aktywno

gospodarcz ,

- starzenie si spo ecze stwa.

II.3. Strefa Spo eczna
A - Teren Centrum Miasta-U1

W 2009 roku na terenie tym zamieszkiwa o 1362 osoby. Poni ej przedstawiono struktur
ludno ci wed ug p ci, wieku, uwzgl dniaj c wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
najpierw w odniesieniu do ca ej gminy a nast pnie przedstawiono struktur wed ug tych samych
kryterium dla obszaru U1.
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Struktura ludno ci na dzie

31.12.2009 r., wg p ci i wieku na podstawie danych Urz du

Miejskiego w odniesieniu do Gminy.
tab. nr 1

Wyszczególnienie Kobiety

czy ni

0-17 lat

18-60 lat

61

i 0-17 lat

18-65 lat

wi cej lat

66 lat i
wi cej

Miasto I owa

360

1294

498

382

1358

218

Gmina I owa

318

926

334

288

1120

125

Razem

678

2220

832

670

2478

343

ród o: Urz d Gminy I owa
Z danych przedstawionych powy ej wynika, e na obszarze Gminy I owa mieszka 7221 osób.
Struktura ludno ci na dzie 31.12.2009 r., na podstawie danych Urz du Miejskiego w I owej na
obszarze Centrum Miasta – U1

Przedzia wiekowy

0-17 lat

18-60 lat

61 lat i wi cej

Ilo

110

431

169

Przedzia wiekowy

0-17 lat

18-60 lat

61 lat i wi cej

Ilo

134

428

90

244

859

259

kobiet

m

Razem

czyzn

Z danych przedstawionych wy ej wynika, e na terenie U 1 Centrum Miasta mieszkaj
osoby w wieku do 18 roku

244

ycia, co stanowi 17,9 % wszystkich mieszka ców tego terenu.

Wska nik ten jest ni szy ni dla ca ego miasta i wynosi 18,05% oraz ni szy ni dla ca ej gminy,
który wynosi 18,6%. Natomiast wska nik osób w wieku produkcyjnym(859), na tym terenie
wynosi 63,06% i jest on ni szy ni wska nik dla ca ego miasta, który wynosi 64,52% oraz
wy szy ni wska nik dla ca ej gminy, który wynosi 28,33%.
Na terenie Centrum Miasta mieszka znacznie wi cej kobiet (710) ni m

czyzn (652) zw aszcza

dotyczy to osób w wieku poprodukcyjnym. Wska nik liczby kobiet w przeliczeniu na 100
czyzn wynosi 108,8% i jest ni szy od tego wska nika dla ca ego miasta, który wynosi
109,9% oraz wy szy od wska nika dla ca ej gminy, który wynosi 106,8%.
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Problemy spo eczne
Podstawow jednostk organizacyjna systemu Pomocy Spo ecznej Miasta I owa koordynuj
jego dzia ania jest O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej.
Do grup docelowych, którym udzielona jest przez OPS pomoc spo eczna nale

przede

wszystkim rodziny ubogie, wielodzietne, osoby starsze i niepe nosprawne oraz osoby
bezrobotne.
Wspierane problemy to ubóstwo, bezrobocie, niepe nosprawno , d ugotrwa a i ci

ka choroba.

Teren centrum miasta U - 1

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba rodzin

91

95

83

88

81

Liczba osób w rodzinie

bd

bd

bd

bd

185

Ubóstwo

64

72

51

67

49

Bezrobocie

71

75

60

69

58

Niepe nosprawno

13

12

18

16

27

24

20

18

18

24

Liczba rodzin

bd

bd

563

409

413

Ubóstwo

bd

bd

bd

bd

bd

Bezrobocie

bd

bd

bd

bd

bd

Niepe nosprawno

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

ugotrwa a lub ci

ka choroba

Gmina I owa

ugotrwa a lub ci

ka choroba

ród o: OPS w I owej
Z przedstawionych danych O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej wynika, e w okresie
2005-2009 zmala a liczba rodzin korzystaj cych z zasi ków pomocy spo ecznej. Na
terenie U1-Centrum Miasta w roku 2009 z zasi ków pomocy spo ecznej skorzysta o 185
osób, co daje wska nik wysoko ci 135 osób korzystaj cych z tej pomocy na 1 tysi c
mieszka ców. Jest on ni szy od ca ego obszaru rewitalizacji, który wynosi 136 osób
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oraz znacznie wy szy od wska nika referencyjnego, który wynosi 104 osoby na 1 tysi c
mieszka ców.
W roku 2009 z pomocy spo ecznej skorzysta o 81 rodzin.

L ic z ba os ób korz ys taj c yc h z
z as i ków pomoc y s po ec z nej na 1
tys . ludno c i
160
140
120
100
80
60
40
20
0

L iczba osób
korzystaj cych z
z asi ków pomocy
spo ecznej na 1 tys.
ludno ci

T eren U1

O bsz ar
W arto c
rewitalizacji referencyjna

Bezrobocie
Powiatowy Urz d Pracy w

aganiu dysponowa tylko ogóln

liczb

osób bezrobotnych

zarejestrowanych w latach 2007-2013 na obszarze miasta i gminy I owa.
Dane te przedstawia tabela nr 1.

Wg. Stanu na 31 grudnia

2009

2007

2008

m-c X

m-c XI

Miasto I owa

384

260

260

282

Gmina I owa

294

265

258

273

Ogó em

598

525

518

555

391

326

256

269

Wyszczególnienie

W

tym

ugotrwale
bezrobotni

Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

52

Obszar Centrum miasta charakteryzuje si
bezrobotnych na tym obszarze na dzie

stosunkowo du ym bezrobociem. Liczba osób
17 grudnia 2009 r., wynosi a 125 osób w tym

ugotrwale bezrobotnych by o 42, co w przeliczeniu

na ogólna liczb

osób w wieku

produkcyjnym 859 daje wska nik w wysoko ci 4,9 %, który jest ni szy ni wska nik dla ca ej
gminy wynosz cy w tym okresie 5,7 %, równie wska nik referencyjny, przyj ty w „Wytycznych
do tworzenia lokalnych programów rewitalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013”
wynosi 4,7 %. wska nik ten dla ca ego obszaru rewitalizacji wynosi 5,2%.

Udz ia d ug otrwale bez robotnyc h
6
5
4
Udzia d ugotrwale
bezrobotnych

3
2
1
0
T eren U1

O bs zar
rewitalizacji

G mina I owa

W arto c
referenc yjna

Bezpiecze stwo, poziom przest pczo ci i wykrocze

Dla potrzeb niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji Komenda Powiatowa Policji w
aganiu sporz dzi a zestawienie wybranych kategorii przest pstw odnotowanych na obszarze
rewitalizacji U1. Wed ug tego zestawienia w roku 2008 na obszarze rewitalizacji odnotowano
wzrost liczby przest pstw o 6% w stosunku do 2007 r. Negatywnym zjawiskiem w 2008 r. jest
równie wzrost udzia u nieletnich wobec roku 2007 , cho za okres trzech kwarta ów 2009 roku
odnotowano ponowny spadek w stosunku do roku poprzedniego.
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2005

Kategorie
przest pstw

(czyny

Ogó em

2006
W

tym

Ogó em

nieletni

stwierdzone)
zabójstwo

-

-

2007
W

tym

Ogó em

nieletni

1usi owa

-

2008
W

tym

Ogó em

nieletni

-

-

III kw 2009
W tym

Ogó em

nieletni

-

-

W

-

-

nie
zgwa cenie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

uszkodzenie cia a

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

bójka/pobicie

-

-

-

-

1

-

2

1

-

-

kradzie

17

-

7

-

7

-

4

1

3

-

Kradzie z w amaniem

7

-

4

-

7

-

4

1

3

-

Rozbój/wymuszenie

2

-

-

-

-

-

1

-

2

-

inne

67

5

64

4

5

-

58

-

41

-

razem

94

5

77

4

65

-

69

3

50

1

W latach 2006-2008 poziom przest pczo ci charakteryzuje si

trendem malej cym,

jednak e zdarzaj si drobne odchylenia. W chwili obecnej dysponujemy danymi za III
kwarta 2009 roku, przyjmuj c utrzymuj cy si
mo na przyj

w latach 2005-2008 trend malej cy

, e na koniec roku 2009 liczba przest pstw mo e wynie

ok. 65-67 co

obrazuje poni szy wykres.

L ic z ba przes t ps tw w terenie U1
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Okre lenie grup wsparcia w obszarze U1 Centrum miasta

Do grup osób wymagaj cych wsparcia na tym obszarze nale
- ludno

:

zagro ona wykluczeniem spo ecznym- ludzie yj cy w ubóstwie i bezrobotni,

- osoby zagro one patologiami , zw aszcza przest pczo ci , narkomani i alkoholizmem,
- osoby bezrobotne w tym d ugotrwale pozostaj ce bez pracy.

C - Teren popegeerowski – U3
Demografia obszaru

W 2009 roku obszar ten zamieszkiwa o 214 osób.
Poni ej

przedstawiono

struktur

ludno ci

wed ug

p ci,

wieku

uwzgl dniaj c

wiek

przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny najpierw w odniesieniu do ca ej gminy, a
nast pnie przedstawiono struktur

wed ug tych samych kryterium dla terenu U3 – osiedle

Czy ówek.
Struktura ludno ci na dzie 31.12.2009., wg p ci, wieku na podstawie danych Urz du Miejskiego
w odniesieniu do Gminy.

Wyszczególnienie Kobiety
0-17 lat

czy ni
18-60 lat

i 0-17 lat

61

18-65 lat

wi cej lat

66

lat

i

wi cej

Gmina I owa

499

2150

791

627

2269

324

Osiedle

20

74

15

12

82

11

Czy ówek

Z danych przedstawionych powy ej wynika,

e na terenie U3 – Osiedle Czy ówek (214)

mieszkaj 32 osoby w wieku do 18 roku ycia , co stanowi 14,95% wszystkich mieszka ców
tego terenu . Wska nik ten jest ni szy ni dla ca ej gminy (6660) i wynosi 16,90%.
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Natomiast wska nik osób w wieku produkcyjnym (156), na tym terenie wynosi 72,89% i jest on
wy szy ni dla ca ej gminy, który wynosi 66,35 %. Wska nik osób w wieku produkcyjnym . Na
terenie osiedla Czy ówek mieszka wi cej kobiet (109) ni m

czyzn ( 105) zw aszcza dotyczy to

osób w wieku poprodukcyjnym. Wska nik liczby kobiet w przeliczeniu na 100 m

czyzn wynosi

103,80% i jest on ni szy od wska nika dla ca ej gminy, który wynosi 106,83%.
Problemy spo eczne

Jednostk organizacyjna systemu Pomocy Spo ecznej dla osiedla Czy ówek koordynuj

jego

dzia ania jest O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej.
Do grup docelowych, którym udzielana jest przez OSP pomoc spo eczna nale

przede

wszystkim rodziny ubogie, wielodzietne, osoby starsze i niepe nosprawne oraz osoby
bezrobotne . Wspierane problemy to bezrobocie, d ugotrwa a i ci
niepe nosprawno

ka choroba, ubóstwo oraz

.

Osiedle Czy ówek

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba rodzin

1

1

-

5

4

w -

-

-

-

15

Ubóstwo

-

1

-

3

2

Bezrobocie

1

1

-

4

3

Niepe nosprawno

-

-

-

-

2

lub 1

-

-

1

2

Liczba

osób

rodzinie

ugotrwa a
ci

ka choroba

Gmina I owa

bd

bd

563

409

413

Liczba rodzin

bd

bd

bd

bd

bd

Ubóstwo

bd

bd

bd

bd

bd

Niepe nosprawno

bd

bd

bd

bd

bd

lub bd

bd

bd

bd

bd

ugotrwa a
ci

ka choroba
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Z przedstawionych danych przez O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej wynika, e w okresie
2005-2009 zwi kszy a si liczba rodzin korzystaj cych z zasi ków pomocy spo ecznej.
Na terenie U3 – Osiedla Czy ówek w roku 2009 z zasi ków pomocy spo ecznej skorzysta o 15
osób, co daje wska nik w wysoko ci 70 osób korzystaj cych z pomocy na 1 tysi c mieszka ców
. Jest on ni szy od ca ego obszaru rewitalizacji, który wynosi 136 osób oraz ni szy od
wska nika referencyjnego , który wynosi 104 osoby na 1 tysi c mieszka ców.

Bezrobocie

Na terenie U3 – osiedle Czy ówek charakteryzuje si

stosunkowo du ym bezrobociem, co

przedstawia tabela poni ej:

Liczba osób bezrobotnych wg stanu na 31 grudnia
Teren

U3

osiedle

– 2005
24

2006

2007

2008

28

17

13

Czy ówek

Teren osiedla Czy ówek charakteryzuje si

stosunkowo du ym bezrobociem. Jednak na

przestrzeni lat 2005-2008 nast puje sukcesywny jego spadek . Liczba oso bezrobotnych na tym
terenie na dzie 17 grudnia 2009 roku, wynosi a 14 osób w tym 1 osoba d ugotrwale bezrobotna,
co w przeliczeniu na ogóln

liczb

osób w wieku produkcyjnym (156) daje wska nik w

wysoko ci 8,9%, który jest wy szy ni wska nik dla ca ej gminy wynosz cy w tym okresie 5,7%,
równie

jest wy szy od wska nika referencyjnego przyj tego w „Wytycznych do tworzenia

lokalnych programów rewitalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2007-20013” wynosi
4,7%. Wska nik ten dla ca ego obszaru rewitalizacji wynosi 5,2%.
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Bezpiecze stwo, poziom przest pczo ci i wykrocze

W latach 2005 – 2008 poziom przest pczo ci na terenie U3 – osiedle Czy ówek
charakteryzowa si

trendem malej cym, chocia

w roku 2007 ilo

przest pstw wzros a ,

natomiast w 2008 roku ponownie maleje . W chwili obecnej dysponujemy danymi za III kw.2009
r.
Kategorie

2005

przest pstw

ogó em

W tym

2006

zabójstwo

-

zgwa cenie

2007

ogó em

W tym

-

-

-

-

Uszkodzenie cia a

-

Bójka/pobicie
kradzie

2008

ogó em

W tym

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

rozbój/wymuszenie

III kw.2009

ogó em

W tym

ogó em

W tym

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

inne

3

razem

5

-

4

-

5

-

2

-

2

-

-

5

-

6

-

4

-

2

-

nieletni

kradzie

z

nieletni

nieletni

nieletni

nieletni

amaniem
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Przyjmuj c utrzymuj cy si
przest pstw mo e wynie

trend malej cy mo na przyj

,

e na koniec roku 2009 liczba

ok. 4-3 co obrazuje poni szy wykres.
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III. Nawi zanie do dokumentów strategicznych dotycz cych
rozwoju przestrzenno- spo eczno-gospodarczego regionu:
Lokalny Program Rewitalizacji bazuje na wynikach analiz oraz innych dokumentach
planistycznych przyj tych w Gminie I owa, tj.: Planie Rozwoju Lokalnego Gminy I owa, Strategii
Rozwoju Gminy I owa. Takie zintegrowane podej cie do tworzenia d ugoletnich planów
rozwojowych zaowocowa o spójno ci wszystkich dokumentów strategicznych Gminy I owa.
Ponadto zosta y one umieszczone w szerszym kontek cie strategicznych programów
innych jednostek administracyjnych Pa stwa.

-

Aktualizacja

Strategii

Rozwoju

Województwa

Lubuskiego

z

horyzontem czasowym do 2020 roku,
Cele strategiczne tego dokumentu brzmi nast puj co:
1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i spo ecznej regionu,
2. podniesienie

poziomu

wykszta cenia

spo ecze stwa,

zwi kszenie

potencja u

innowacyjnego nauki oraz informatyzacja spo ecze stwa,
3. Rozwój przedsi biorczo ci oraz dzia ania maj ce na celu podniesienie poziomu
technologicznego przedsi biorstw i ich innowacyjno ci dzi ki wspó pracy z nauk ,
4. Efektywne,

prorozwojowe

wykorzystanie

zasobów

rodowiska

przyrodniczego

i

kulturowego.
Cel strategiczny: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i spo ecznej spójno ci
regionu. Cel ten zostanie zrealizowany przez usprawnienie systemu komunikacyjnego gminy –
inwestycje w drogi i ci gi komunikacyjne oraz przez udoskonalenie i rozbudow infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej – inwestycje w infrastruktur

turystyczn

i ochron

obiektów zabytkowych i nadawanie im funkcji u yteczno ci publicznej.
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Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie zasobów
kulturowego. W ten typ dzia

wpisuj

si

zadania s

rodowiska przyrodniczego i

zwi zane z renowacj

i nadaniem

nowych funkcji istniej cym w gminie zabytkom oraz Parkowi Dworskiemu.

- Strategia Rozwoju Powiatu,

Strategia Zrównowa onego Rozwoju Powiatu

aga skiego do

roku 2015 przewiduje

realizacj nast puj cych celów operacyjnych:
Cel operacyjny: Budowa

i modernizowa

infrastruktur

drogow

wraz z jej najbli szym

otoczeniem oraz umo liwia rozwój infrastruktury kolejowej – cel zostanie zrealizowany przez
usprawnienie systemu komunikacyjnego gminy – inwestycje w drogi i ci gi komunikacyjne,
Cel operacyjny: Sprzyja rozwojowi infrastruktury proturystycznej i ró nych form turystyki - cel
zostanie zrealizowany przez inwestycje w modernizacj zabytków I owej, a tak e rewitalizacj
Parku Dworskiego, który jest g ówna atrakcj miasta.
Cel operacyjny: Podj
miejscowo ci po

dzia ania w kierunku równomiernego rozwoju powiatu i poszczególnych

onych najdalej od centrum gospodarczego i kulturalnego skupionego w

stolicy powiatu – cel zostanie zrealizowany w wyniku dzia
niewielkiej miejscowo ci powiatu

rewitalizacyjnych podj tych w

aga skiego. O ywienie gospodarczej w centrum miasta

zostanie osi gni te dzi ki inwestycjom w renowacj

obiektów zabytkowych obj tego

rewitalizacj rejonu miasta i nadanie im nowych, prorozwojowych, funkcji.
Cel operacyjny: Podj

dzia ania w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

oraz lepiej wykorzystywa istniej ce szlaki komunikacyjne – cel zostanie zrealizowany poprzez
dzia ania podj te w ramach rewitalizacji m.in.: przebudow

i modernizacj placów i skwerów

rekreacyjnych w centrum I owej, rewitalizacj Parku Dworskiego
Cel operacyjny: Stworzy warunki do wykorzystania istniej cych i tworzenia nowych obszarów
chronionych dla zwi kszenia potencja u zasobów przyrodniczych sprzyjaj cych rozwojowi
turystyki – cel zostanie osi gni ty poprzez podjecie dzia

rewitalizacyjnych w Parku Dworskim

w I owej. Park Dworski pocz wszy od momentu jego za

enia w roku 1626 by miejscem, w

którym znajdowa y si niezwykle cenne przyrodniczo okazy ro lin. Na przestrzeni wieków Park
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Dworski wzbogaca si o nowe elementy, co w efekcie zaowocowa o unikalnym przyrodniczo
ogrodem na skal Europy.
Cel strategiczny: Stworzy system promocji powiatu aga skiego w kraju i zagranic – dzi ki
planowanym inwestycjom i programom gmina, a zatem i powiat uzyskaj

podstaw

do

skutecznej promocji atrakcji turystycznych i oferty inwestycyjnej. W wyniku inwestycji powstan
obiekty do obs ugi imprez kulturalnych, co umo liwi integracj mieszka ców powiatu.

- Strategia Rozwoju Gminy,
Strategia jest dokumentem nakre laj cym g ówne cele i kierunki przysz ego rozwoju gminy,
uwzgl dniaj cym potrzeby spo eczno ci lokalnej. Dokument ten zawiera cele strategiczne, które
stanowi jeden z elementów do wdra ania procesów rewitalizacyjnych na terenie Gminy I owa.
Poni ej wymienione s 4 cele Strategii Rozwoju Gminy I owa na lata 2008-2013:
Cel strategiczny 1: Budowa i modernizacja infrastruktury spo ecznej
Cel strategiczny 2: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Cel strategiczny 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Cel strategiczny 4: Promocja gminy; poszukiwanie partnerów i inwestorów
Cel strategiczny 2 - Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - cel zostanie
zrealizowany poprzez dzia ania podj te w ramach rewitalizacji m.in.: przebudow i modernizacj
placów i skwerów rekreacyjnych w centrum I owej, rewitalizacj Parku Dworskiego,
Cel strategiczny 3 - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej – cel
zostanie zrealizowany przez usprawnienie systemu komunikacyjnego gminy – inwestycje w
drogi i ci gi komunikacyjne,
Cel strategiczny 4 - Promocja gminy; poszukiwanie partnerów i inwestorów - dzi ki planowanym
inwestycjom i programom gmina uzyska podstaw do skutecznej promocji atrakcji turystycznych
i oferty inwestycyjnej. W wyniku inwestycji powstan obiekty do obs ugi imprez kulturalnych, co
umo liwi integracj mieszka ców gminy.
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-

Studium

uwarunkowa

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego,
Karta dzia

strategicznych – budownictwo, cel strategiczny: poprawa stanu technicznego

istniej cej zabudowy.
Dzia ania strategiczne i przestrzenna lokalizacja – przyst pienie do rewitalizacji obszarów
centrum miasta I owa.
Dzia ania wspomagaj ce i przestrzenna lokalizacja – opracowanie programu rewitalizacji
centrum miasta
Dzia ania wspomagaj ce i przestrzenna lokalizacja – zabezpieczenie w opracowania
planistyczne dla obszarów przeznaczonych pod inwestycje oraz rewaloryzacj .
Karta dzia

strategicznych – turystyka, dzia ania strategiczne i przestrzenna lokalizacja:

wykorzystanie w celach turystycznych istniej cych zasobów kulturowych, ze szczególnym
uwzgl dnieniem wykorzystania obiektów parkowo – pa acowo – folwarcznych w I owej jako
ponadregionalnego centrum hotelowo – konferencyjnego.
Karta dzia

strategicznych – komunikacja, cele strategiczne: modernizacja istniej cego uk adu

komunikacji ko owe.

- Inne dokumenty strategiczne.
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Przedstawione w dokumencie priorytety odpowiadaj

wyzwaniom i celom postawionym w

zaktualizowanej Strategii Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do roku 2020.
ównym celem LRPO jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjno ci województwa
poprzez wykorzystanie regionalnego potencja u endogenicznego oraz przeciwdzia anie
marginalizacji

zagro onych

gospodarowaniu zasobami i d

obszarów,

w

tym

obszarów

wiejskich,

przy

racjonalnym

eniu do zapewnienia wi kszej spójno ci województwa.

Celami szczegó owymi LRPO 2007-2013 s :
Rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjno ci regionu przede wszystkim poprzez
inwestycje w projekty infrastrukturalne o du ej warto ci dodanej,
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Rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie dzia

dla tworzenia

warunków sprzyjaj cych wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym,
prowadz cych doz wzrostu zatrudnienia,
Utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez popraw

infrastruktury ochrony

rodowiska przyrodniczego,
Stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków
poprzez popraw
znoszenie

ycia w województwie lubuskim

jako ci i dost pno ci us ug edukacyjnych oraz zdrowotnych oraz

dysproporcji

mi dzy

dynamicznymi

centrami

wzrostu,

a

terenami

marginalizowanymi, w tym rozwój obszarów wiejskich,
Wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymuluj cego rozwój gospodarczy i
spo eczny województwa przez rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz wykorzystanie
potencja u kultury.
Cel szczegó owy - Utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez popraw infrastruktury
ochrony

rodowiska przyrodniczego - cel zostanie osi gni ty poprzez podjecie dzia

rewitalizacyjnych w Parku Dworskim w I owej. Park Dworski pocz wszy od momentu jego
za

enia w roku 1626 by miejscem, w którym znajdowa y si niezwykle cenne przyrodniczo

okazy ro lin. Na przestrzeni wieków Park Dworski wzbogaca si o nowe elementy, co w efekcie
zaowocowa o unikalnym przyrodniczo ogrodem na skal Europy.
Cel szczegó owy - Stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków
lubuskim poprzez popraw

ycia w województwie

jako ci i dost pno ci us ug edukacyjnych oraz zdrowotnych oraz

znoszenie dysproporcji mi dzy dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi,
w tym rozwój obszarów wiejskich- cel zostanie zrealizowany w wyniku dzia

rewitalizacyjnych

podj tych w niewielkiej miejscowo ci powiatu aga skiego. O ywienie gospodarczej w centrum
miasta zostanie osi gni te dzi ki inwestycjom w renowacj

obiektów zabytkowych obj tego

rewitalizacj rejonu miasta i nadanie im nowych, prorozwojowych, funkcji.
Cel szczegó owy - Wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymuluj cego rozwój
gospodarczy i spo eczny województwa przez rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz
wykorzystanie potencja u kultury - cel zostanie zrealizowany poprzez dzia ania podj te w
ramach rewitalizacji m.in.: przebudow

i modernizacj

placów i skwerów rekreacyjnych w

centrum I owej, rewitalizacj Parku Dworskiego

Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

64

IV. Za

enia programu rewitalizacji:

IV.1 Okres realizacji

Zak ada si , e projekty przedstawione w Lokalnym Programie Rewitalizacji b

realizowane w

latach 2009-2017.

IV.2 Post p w realizacji

Niniejszy Program Rewitalizacji jest kontynuacj

poprzedniego programu „Lokalny Program

Rewitalizacji na lata 2006-2013”. Program opracowany zosta w oparciu o wytyczne UE zawarte
w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego i przyj ty uchwa

Rady

Miasta nr 325/4/XL/06/25.10.2006 r. Nast pnie uaktualniony na podstawie wytycznych
Tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013”
z 8.09.2009r.

W ramach poprzedniego programu w latach 2006-2013 Gmina zrealizowa a
nast puj ce zadania:

Plan dzia

l.p

inwestycyjnych w latach 2006-2013 na obszarze rewitalizacji i jego wykonanie:

Nazwa terenu

Kod

terenu okres

koszt

na

którym realizacji

zadania

zadanie

Wykonanie w
w %

tys z

zrealizowano
1

Monitoring

wizyjny U1

2007

200 z

0

miasta I owa
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2

2007-2009

1,5 mln z

0

2008-2009

0,5 mln z

0

2007-2009

3,6 mln z

100

2008-2010

2 mln z

0

U1

2007-2009

1,5 mln z

0

uk adu U1

2007-2009

3 mln z

0,04

2007-2009

2 mln z

0

2007-2009

2,5 mln z

0

Rewitalizacja

alei U1

spacerowych w parku
dworskim
ogrodem

wraz

z

japo skim,

angielskim, ró anym
3

Budowa

muszli U1

koncertowej w parku
dworskim
4

Budowa gminnej hali U1
sportowej

5

Modernizacja basenu U1
pielowego
stadionie
wraz

na
miejskim

z

budynkiem

administracyjno

-

socjalnym
6

Modernizacja
obiektów o wiatowych
w I owej

7

Modernizacja

drogowego i terenów
zielonych w obr bie
Placu Wolno ci wraz z
budow

fontanny

wodnej
8

Modernizacja

ul. U1

Pu askiego

z

przekszta ceniem jej w
deptak spacerowy
9

Przebudowa
ulic

:1

zespo u U1
Maja,
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Mickiewicza,
Batorego, Ko ciuszki,
Krótka
10

Rewitalizacja terenów U1

2008-2012

5 mln z

0

2008-2013

5 mln z

0

2008-2009

260 000 z

0

2007-2008

150 000 z

0

2008

30 000 z

0

zielonych w otoczeniu
zabytkowego ko cio a
parafialnego w I owej
11

uk adu U1

Modernizacja

komunikacyjnego
drogi nr 296 w mie cie
owa wraz z budow
rond - Pl. Wolno ci,
Kolejowa, Borowska,
Traugutta, Ogrodowa
12

alei U1

Odnowienie

Parkowej prowadz cej
od domu Kultury do
Spó dzielni
Mieszkaniowej
„W ókniarz”
13

U1

Utworzenie
centralnego

placu

zabaw dla dzieci przy
ul. Ogrodowej 16
14

Przywrócenie walorów U1
estetycznych

Placu

Wolno ci

poprzez

remont

budynku

Wspólnoty
Mieszkaniowej

Plac

Wolno ci 12
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15

Przywrócenie walorów U1
estetycznych

2007

150 000 z

0

2007-2013

2,1 mln z

0

2007-2009

900 000 z

0

Placu

Wolno ci

poprzez

remont

budynku

Wspólnoty
Mieszkaniowej

Pl.

Wolno ci 11
16

Rewitalizacja zespo u U1
pa acowo - parkowego
w

I owej

poprzez

odnowienie budynków
przy

ul.

aga skiej

5,7,9
17

Rewitalizacja zespo u U1
pa acowo - parkowego
w

I owej

poprzez

odnowienia
zabytkowego budynku
pa acu

IV.3 Opis dzia

i ich g ówne kierunki

Ze wzgl du na wyj tkow rol , jak odgrywa obszar rewitalizacji nie tylko w kontek cie Miasta i
Gminy I owa, ale równie regionu, jego zrównowa ony rozwój ma ponad lokalne znaczenie.
Zjawiska kryzysowe oddzia ywaj nie tylko na sam obszar rewitalizacji. Potwierdzaj to równie
dokumenty strategiczne „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy I owa na lata 2008-2013”, postuluj c
wzmocnienie centralnej roli obszaru rewitalizacji w kontek cie ca ego miasta i gminy. Warunkiem
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spe nienia tych za

jest atrakcyjno

kulturowa i przestrzenno - funkcjonalna centrum miasta

dla mieszka ców i turystów dziedzictwa kulturowego (wyeksponowanie, odpowiedni wystrój
przestrzeni publicznej), podniesienie pozycji gospodarczej miasta, podniesienie standardu
miejsc zamieszkania i pracy oraz zapewnienie odpowiednich standardów w sferze socjalnej. W
ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy I owa planowane b

przedsi wzi cia nastawione na:
popraw warunków bytowych mieszka ców zdegradowanych obszarów (projekty dotycz ce
modernizacji budynków o warto ci i znaczeniu historycznym),
popraw stanu infrastruktury komunikacyjnej (chodniki, ci gi piesze, drogi),
pobudzenie ruchu turystycznego poprzez realizacj

projektów dotycz cych zabytkowych

obiektów, co wp ynie korzystnie na rozwój gospodarczy,
zagospodarowanie terenów poprzemys owych poprzez doprowadzenie mediów co wp ynie
korzystnie na rozwój gospodarczy,
zagospodarowanie terenów popegeerowskich,
pobudzenie aktywno ci spo ecznej, poczucia wspólnoty w ród mieszka ców poprzez
realizacj projektów spo ecznych.

IV.4 Zasi g terytorialny
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Obszar rewitalizacji
Na terenie Miasta i Gminy I owa zosta wyznaczony jeden obszar przeznaczony do rewitalizacji
(obszar zdegradowany) w sk ad którego wchodz trzy tereny:
- U1 - Centrum miasta,
- U2 – teren poprzemys owy,
- U3 – teren popegeerowski.
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IV.4.1 Centrum miasta U1

Obszar U1 obejmuje swoim zasi giem nast puj ce ulice:

lp

Nazwa ulicy

Numer budynku

1

ul. 1 Maja

tylko budynki 17/1-4

2

ul. Batorego

ca a

3

ul .Borowska

tylko budynki 1/1-4

4

ul. Chrobrego

tylko budynek 1

5

ul. Cmentarna.

ca a

6

ul. Hutnicza

ca a

7

ul. Kolejowa

tylko budynki 3/2-6, 3A/12, 5,6,7,8,9/1-10,12/1-3

8

ul. Ko cielna

tylko budynki 2/2-4,3,4

9

ul. Ko ciuszki

ca a

10

ul. Mickiewicza

tylko budynki 21/1-8,24,25

11

ul. M

ca a

12

ul. Ogrodowa

ska

tylko

budynki

1,2,3,5/1-

2,5A,6
13

ul. Okrzei

tylko

budynki

1,1A,1B,1C,36
14

ul. Pa acowa

ca a

15

ul. Piaskowa

tylko budynki 4,4/1

16

ul. Pu askiego

ca a

17

ul. Traugutta

ca a

18

Pl. Wolno ci

ca y
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19

ul. Surzyna

ca a

20

ul. aga ska

tylko budynki 3/1-3,3B,8/14,10/1-5,10/1A,12/24.19,22,24,26/2,30,32/16,34/1,34/3,34/5,36/25,36/3A,36/4A,36A,38/1-9

21

ul. eromskiego

tylko budynki 32/1-2,32/46

IV.4.2 Tereny poprzemys owe

Obszar U - 2 obszar poprzemys owy po Hucie Szk a w I owej. Zgodnie z Wytycznymi do
Tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Województwa Lubuskiego 2007-2013.
Obszary popegeerowskie i poprzemys owe s automatycznie kwalifikowane jako zdegradowane.

IV.4.3 Tereny popegeerowskie

Obszar U- 3 obejmuje swoim zasi giem obszar popegeerowski wzd
miejscowo

ulicy Borowskiej oraz

Czy ówek - tylko budynki 55,57,59,61,63,65,67,69,71,85,87.

Obszary popegeerowskie s automatycznie kwalifikowane jako zdegradowane.

IV.5 Kryteria wyboru obszarów do rewitalizacji

Zgodnie z „Wytycznymi do tworzenia lokalnych programów rewitalizacji dla województwa
lubuskiego na lata 2007-2013” obszar zdegradowany to obszar spe niaj cy co najmniej trzy
spo ród pi ciu kryteriów okre lonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
dzia

dotycz cych mieszkalnictwa.
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Do kryteriów tych zalicza si :
a)
b)
c)
d)
e)

Wysoki poziom ubóstwa,
Wysoki poziom d ugotrwa ego bezrobocia,
Wysoki poziom przest pczo ci i naruszenia prawa,
Niski poziom aktywno ci gospodarczej,
porównywalnie ni szy poziom warto ci zasobu mieszkaniowego.

W Mie cie i Gminie I owa zosta wyodr bniony obszar zdegradowany. Poni ej przedstawiono w
zestawieniu tabelarycznym warto ci wska ników charakteryzuj cych ten obszar.

Kryterium

Warto
referencyjna

Warto w
obszarze
rewitalizacji

Liczba osób
korzystaj cych z
zasi ków
pomocy
spo ecznej na 1
tys. ludno ci

Udzia
ugotrwale
bezrobotnych
ród osób w
wieku
produkcyjnym

Liczba
przest pstw
na 1 tys.
ludno ci

Czyny karalne
osób nieletnich
na 1 tys.
nieletnich

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarki na 100
osób

104

4,7

38,4

25,7

10,5

136,42

5,2

46,31

10,80

6,34

(kryterium
spe nione)

(kryterium
spe nione)

(kryterium
spe nione)

(kryterium nie
jest spe nione)

(kryterium
spe nione)

Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

73

L ic z ba os ób korz ys taj c yc h z
z as i ków pomoc y s po ec z nej na 1
tys . ludno c i
160
140
120
L iczba osób
korzystaj cych z
z asi ków pomocy
spo ecznej na 1 tys.
ludno ci

100
80
60
40
20
0
W arto
referencyjna

W arto w
obsz arze
rewitalizacji

Udzia d ug otrwale
bez robotnyc h w ród os ób w
wieku produkc yjnym
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
Warto
referenc yjna

Udz ia d ugotrwale
bez robotnyc h w ród os ób
w wieku produkc yjny m

W arto w
obs z arz e
rewitaliz ac ji
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L ic z ba prz es t ps tw na 1 tys .
ludno c i
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

L iczba przes t pstw na
1 tys. ludno ci

Warto
referencyjna

W arto w
obszarz e
rewitalizacji

C z yny karalne os ób
nieletnic h na 1 tys . nieletnic h
30
25
20

C z yny karalne
osób nieletnich na
1 tys. nieletnich

15
10
5
0
W arto
referencyjna

W arto w
obszarz e
rewitalizacji
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L ic z ba z arejes trowanyc h
podmiotów g os podarki na 100
os ób
12
10
8

L iczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
na 100 osób

6
4
2
0
Warto
referencyjna

W arto w
obszarz e
rewitalizacji
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V.

Planowane

do

realizacji

dzia ania

(oraz

ich

zakres

przedmiotowy) w latach 2007 – 2013 i w latach nast pnych na
obszarze rewitalizowanym:
- dzia ania przestrzenne (techniczno – materialne),

Nazwa zadania

Realizacja programu
odnowy Parku
Dworskiego w I owej
wraz z utworzeniem
centrum informacji
turystycznej

Opis zakresu rzeczowego

- wymiana zniszczonych starych nawierzchni;
- wymiana podk adu;
- po

enie i utwardzenie nowej nawierzchni;

- instalacja stylowych lamp;
- instalacja stylowych awek;
- utworzenie ogrodu ró anego w stylu
japo skim.
- Wymiana nawierzchni chodnika od Domu

Odnowienie alei

Kultury do Spó dzielni Mieszkaniowej

parkowej prowadz cej „W ókniarz”;
od Domu Kultury do
Spó dzielni

- Wymiana latarni wzd

chodnika na nowe

stylizowane;

Mieszkaniowej

- Rekultywacja terenu przylegaj cego do

„W ókniarz”

chodnika, w tym stawu przy rzece Czerna
Ma a;
- zmiana nawierzchni ulic;

Plac Wolno cimodernizacja
po czona z odnow

- modernizacja ci gów pieszych;
- rewaloryzacja zieleni urz dzonej;
- budowa fontanny wodnej;
- instalacja obiektów ma ej architektury;
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Modernizacja ulicy
Pu askiego z
przekszta ceniem jej w
deptak spacerowy

Rewitalizacja terenów
zielonych w otoczeniu
zabytkowego ko cio a
p.w. Chrystusa Króla w

- odnowienie nawierzchni ulicy;
- przekszta cenie ci gów pieszych w deptak
spacerowy;
- instalacja elementów ma ej architektury;
- rewaloryzacja zieleni.

- Odnowienie zieleni urz dzonej;
- stworzenie alejek dla pieszych;
- instalacja elementów ma ej architektury.

owej
Przebudowa zespo u
ulic: Batorego,
Ko ciuszki i Krótka

- wymiana nawierzchni ulicy;
- wymiana nawierzchni ci gów pieszych;
- instalacja elementów ma ej architektury i
wietlenia.
- odnowienie nawierzchni ulicy,

Przebudowa ulicy
Ko cielnej

- odnowienie nawierzchni i budowa ci gów
pieszych,
- wykonanie nawierzchni parkingów.

Monitoring wizyjny
miasta I owa

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego
miasta, z uwzgl dnieniem punktów
najbardziej niebezpiecznych.
- remont basenu;
- remont trybuny;

Modernizacja stadionu

- modernizacja i budowa boisk,
- renowacja budynku administracyjnosocjalnego;
- zagospodarowanie zieleni wokó obiektu.

Modernizacja obiektów
wiatowych w I owej
II etap Przedszkole +
SP 1
Zespó Szkó
Ponadgimnazjalnych
ul. Pa acowa 1

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- docieplenie cian.

- remont dachu,
- wymiana okien
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- remont elewacji zewn trznej;
- remont dachu;
Remont budynku

- wymiana okien;

Plac Wolno ci 11

- odnowienie zabytkowych gzymsów;
- wymiana rynien;
- urz dzenie zieleni;

Remont Budynku

- remont dachu;

Plac Wolno ci 12

- odnowienie elewacji frontowej.

Remont budynku

b.d.

Czy ówek 55,57 i 59

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
Remont budynku

- docieplenie cian,

ul. Mickiewicza 21

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana kanalizacji wewn. w piwnicy,
- utwardzenie terenu przed budynkiem,
- odnowienie elewacji;

Remont budynku
ul.Borowska 1

- odnowienie dachów;
- docieplenie cian,
- wykonanie izolacji piwnicy,
- utwardzenie terenu przed budynkiem,
- docieplenie 1 ciany budynku wraz z

Remont budynku

elewacj ,

ul. eromskiego 32

- utwardzenie drogi dojazdowej,
- urz dzenie zieleni;

Remont budynku Plac

- odnowienie dachów;

Wolno ci 18,19 i 20
- remont cian i elewacji budynku z
Remont budynku
ul. Ko cielna 2

usuni ciem p kni

,

- remont dachu z remontem kominów,
- wymiana stolarki okiennej,
- renowacja zaplecza gospodarczego,
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Remont budynku
ul. Ko ciuszki 1

Remont budynku
ul.1.Maja 17

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;

- remont cian i elewacji budynku z
usuni ciem p kni

,

- wzmocnienie fundamentów.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;

Remont budynku
ul.M

ska 13

- renowacja zaplecza gospodarczego,
- wymiana ogrodzenia z zagospodarowaniem
terenu,
- przemurowanie kominów.

Remont budynku Plac
Wolno ci 15

- odnowienie elewacji;
- przemurowanie kominów.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- docieplenie cian,

Remont budynku Plac
Wolno ci 11

- wymiana stolarki okiennej,
- odnowienie zabytkowych gzymsów na
budynku,
- wymiana rynien,
- urz dzenie zieleni;
- zagospodarowanie terenu.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;

Remont budynku
ul.Pu askiego 1

- renowacja zaplecza gospodarczego,
- wymiana ogrodzenia z zagospodarowaniem
terenu,
- przemurowanie kominów.
- odnowienie elewacji;

Remont budynku
ul.Pu askiego 3

- odnowienie dachów;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- przemurowanie kominów.
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Remont budynku
ul.Pu askiego 19

Remont budynku
ul.Pu askiego 22

Remont budynku
ul. aga ska 8

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- przemurowanie kominów.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- remont kapitalny pomieszcze WC.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;

Remont budynku
ul.Kolejowa 7

- modernizacja instalacji CO wraz z wymian
pieca,
- cz ciowa wymiana stolarki okiennej,
- wymiana ogrodzenia z zagospodarowaniem
terenu.

Remont budynku
ul. aga ska 10

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- remont kapitalny pomieszcze WC.
- odnowienie elewacji;
- cz ciowa wymiana stolarki okiennej,

Remont budynku
ul.Pu askiego 2

- modernizacja instalacji elektrycznej na
klatce schodowej,
- wykonanie placu zabaw,
- zagospodarowanie terenu.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- docieplenie cian,
- remont klatek schodowych,

Remont budynku
Czy ówek 67,69 i 71

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie wiatro apów,
- monta domofonów,
- wykonanie o wietlenia zewn trznego,
- wykonanie podjazdów dla osób
niepe nosprawnych.
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- odnowienie elewacji;
Remont budynku
Czy ówek 61, 63 i 65

- wymiana stolarki okiennej,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- zagospodarowanie terenu.

Remont budynku
ul.Pu askiego 24

Remont budynku Plac
Wolno ci 21

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- odnowienie elewacji;

Remont budynku
ul.Kolejowa 3

- odnowienie dachów;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont wiatro apu.
- docieplenie cian,

Remont budynku
ul.Hutnicza 2

- remont balkonów,
- budowa wiatro apów,
- utwardzenie i zagospodarowanie terenu.
- odnowienie dachów;

Remont budynku
ul. Hutnicza 1

- remont klatki schodowej,
- remont komórek wspólnoty,
- zagospodarowanie terenu.
- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;

Remont budynku

- modernizacja instalacji elektrycznej na

ul. Pu askiego 17

klatce schodowej,
- modernizacja schodów z uwzgl dnieniem
potrzeb osób niepe nosprawnych.
- odnowienie elewacji;

Remont budynku
ul. Kolejowa 10

- odnowienie dachów;
- docieplenie budynku,
- modernizacja instalacji CO - wymiana pieca
CO.
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- remont elewacji zewn trznej;
- remont dachu;
Remont budynku

- remont komina,

ul. aga ska 32

- remont klatki schodowej,;
- wykonanie ogrodzenia,
- urz dzenie zieleni i doj

do budynku,

- dzia ania gospodarcze,

Nazwa zadania

Realizacja programu
odnowy Parku
Dworskiego w I owej
wraz z utworzeniem
centrum informacji
turystycznej

Opis zakresu rzeczowego

- wymiana zniszczonych starych nawierzchni;
- wymiana podk adu;
- po

enie i utwardzenie nowej nawierzchni;

- instalacja stylowych lamp;
- instalacja stylowych awek;
- utworzenie ogrodu ró anego w stylu
japo skim.
- zmiana nawierzchni ulic;

Plac Wolno cimodernizacja
po czona z odnow

- modernizacja ci gów pieszych;
- rewaloryzacja zieleni urz dzonej;
- budowa fontanny wodnej;
- instalacja obiektów ma ej architektury;

Modernizacja ulicy
Pu askiego z
przekszta ceniem jej w
deptak spacerowy

Rewitalizacja terenów
zielonych w otoczeniu
zabytkowego ko cio a
p.w. Chrystusa Króla w

- odnowienie nawierzchni ulicy;
- przekszta cenie ci gów pieszych w deptak
spacerowy;
- instalacja elementów ma ej architektury;
- rewaloryzacja zieleni.

- Odnowienie zieleni urz dzonej;
- stworzenie alejek dla pieszych;
- instalacja elementów ma ej architektury.

owej
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Przebudowa zespo u
ulic: Batorego,
Ko ciuszki i Krótka

- wymiana nawierzchni ulicy;
- wymiana nawierzchni ci gów pieszych;
- instalacja elementów ma ej architektury i
wietlenia.
- odnowienie nawierzchni ulicy,

Przebudowa ulicy
Ko cielnej

- odnowienie nawierzchni i budowa ci gów
pieszych,
- wykonanie nawierzchni parkingów.

- dzia ania spo eczne.

Nazwa zadania

Realizacja programu
odnowy Parku
Dworskiego w I owej
wraz z utworzeniem
centrum informacji
turystycznej

Opis zakresu rzeczowego

- wymiana zniszczonych starych nawierzchni;
- wymiana podk adu;
- po

enie i utwardzenie nowej nawierzchni;

- instalacja stylowych lamp;
- instalacja stylowych awek;
- utworzenie ogrodu ró anego w stylu
japo skim.
- remont toru basenu;
- remont trybuny;

Modernizacja stadionu - renowacja budynku administracyjnosocjalnego;
- zagospodarowanie zieleni wokó obiektu.
- zmiana nawierzchni ulic;
Plac Wolno cimodernizacja
po czona z odnow

- modernizacja ci gów pieszych;
- rewaloryzacja zieleni urz dzonej;
- budowa fontanny wodnej;
- instalacja obiektów ma ej architektury;

Modernizacja obiektów
wiatowych w I owej
II etap Przedszkole +
SP 1

- odnowienie elewacji;
- odnowienie dachów;
- docieplenie cian.
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Zespó Szkó
Ponadgimnazjalnych
ul. Pa acowa 1

- remont dachu,
- wymiana okien
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VI. Wska niki realizacji programu:
Wska niki produktu:
1. Liczba obszarów zrewitalizowanych [szt.],
2. Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych [ha],
3. Powierzchnia zrekultywowanych zdegradowanych obszarów poprzemys owych [ha],
4. Powierzchnia zrekultywowanych zdegradowanych obszarów popegeerowskich [ha],
5. Kubatura zmodernizowanych budynków z obszarów popegeerowskich [m3]
6. Powierzchnia zmodernizowanych budynków z obszarów miejskich [ha],
7. Kubatura zmodernizowanych budynków z obszarów miejskich [m3]
8. Liczba projektów maj cych na celu popraw atrakcyjno ci obszarów poprzez ich rewitalizacj
[szt.]
7. powierzchnia zmodernizowanych elewacji [m2],
8. liczba zmodernizowanych obiektów sakralnych i kulturalnych [szt.],
9. d ugo zmodernizowanych ulic, chodników, sieci wodno-kanalizacyjnej [km],
10. liczba nowych obiektów ma ej architektury [szt.],
Wska niki rezultatu:
1. powierzchnia terenów poprzemys owych i powojskowych poddanych rekultywacji [ha],
2. liczba osób obj tych procesami rewitalizacji [os],
3. Liczba funkcjonuj cych na zrewitalizowanym obszarze przedsi biorstw [szt.],
4. Liczba funkcjonuj cych na zrewitalizowanym obszarze instytucji / organizacji (instytucji
publicznych, spo ecznych, organizacji pozarz dowych) [szt.],

Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

86

VII. Schierarchizowane potrzeby i cele rewitalizacji (nadrz dne i
strategiczne), m. in.:
1. Sfera spo eczna
- o ywienie spo eczno-gospodarcze,
- zainicjowanie i wzmocnienie wspó pracy mi dzy ró nymi podmiotami przy lokalnych
dzia aniach spo ecznych,
- zwi kszenie udzia u spo eczno ci lokalnej w yciu kulturalnym miasta,
- ograniczenie patologii spo ecznych,
- poprawa wizerunku i to samo ci lokalnej mieszka ców.
2. Sfera gospodarczo - ekonomiczna
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- poprawa stanu przestrzeni publicznych,
- pobudzenie ruchu turystycznego,
- uzyskanie adu przestrzennego i estetyki miasta,
- przywrócenie nieruchomo ciom ich utraconej warto ci,
- zwi kszenie udzia u spo eczno ci lokalnej w yciu kulturalnym miasta,
- tworzenie warunków sprzyjaj cych prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej
- wzrost ilo ci przedsi wzi organizowanych w obszarze oddzia ywania inwestycji,
- podnoszenie presti u dot d zaniedbanych miejsc.
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VIII. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007 – 2013 (obligatoryjnie) i na lata
nast pne (fakultatywnie):

ród a finansowania zadania w podziale na rodki publiczne, jak i prywatne, w rozbiciu na lata
oraz Dzia ania,
Zadania

planowane

do

rewitalizacji

w

rozbiciu

na

lata

i

dzia ania
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Jednostki
Nazwa zadania

uczestnicz ce we
wdra aniu zadania

Czas
realizacji

Szacowane

Szacowane nak ady w latach [z ]

koszty
zadania [z ]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

350 000,0

2437000,

5812307,

0

00

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizacja programu
odnowy Parku

Gmina I owa

2010-2012

8 599 307,00

2011

260 000,00

-

Gmina I owa

2010-2011

3 000 000,00

28000,00

Gmina I owa

2011-2012

2 200 000,00

-

2011-2013

2 000 000,00

-

Dworskiego w I owej
Odnowienie alei parkowej
prowadz cej od Domu
Kultury do Spó dzielni
Mieszkaniowej

Gmina I owa

260000,0
0

„W ókniarz”
Plac Wolno cimodernizacja po czona

2972000,
00

z odnow
Modernizacja ulicy
Pu askiego z
przekszta ceniem jej w

30000,00

2170000,
00

deptak spacerowy

Rewitalizacja terenów
zielonych w otoczeniu
zabytkowego ko cio a
p.w. Chrystusa Króla w

Gmina I owa
Parafia Rzymsko-

2 000 000,00

Katolicka

owej
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Przebudowa zespo u ulic:
Batorego, Ko ciuszki i

Gmina I owa

2011-2014

1 600 000,00

Gmina I owa

2010

620 512,00

Gmina I owa

2011-2012

300 000,00

-

2010-2012

2 000 000,00

-

2010-2012

1 500 000,00

2011-2012

900 000,00

-

2011

150 000,00

-

-

1 600 000,00

-

-

-

Krótka

Przebudowa ulicy
Ko cielnej

Monitoring wizyjny miasta
owa

620 512,0
0

-

-

-

-

-

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gminne Centrum
Modernizacja stadionu

Kultury i Sportu;
Gmina I owa

Modernizacja obiektów
wiatowych w I owej
II etap Przedszkole + SP

Gmina I owa

1 500 000,00

1
Zespó Szkó

Zespó Szkó
Ponadgimnazjalnych
ul. Pa acowa 1

Remont budynku
Plac Wolno ci 11

Ponadgimnazjalnych
ul. Pa acowa 1

900 000,00

Wspólnota
Mieszkaniowa Plac

150 000,0
0

-

Wolno ci 11
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Remont Budynku
Plac Wolno ci 12

Wspólnota
Mieszkaniowa Plac

2011

30 000,00

-

30 000,00

-

-

-

-

-

-

2011

60 000,00

-

60 000,00

-

-

-

-

-

-

2011

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

-

2011-2015

100 000,00

-

100 000,00

-

-

2011-2015

70 000,00

-

70 000,00

-

-

2011

80 000,00

-

-

-

2011-2017

100 000,00

-

Wolno ci 12
Wspólnota

Remont budynku

Mieszkaniowa

Czy ówek 55,57 i 59

„KALINÓWKA”
Czy ówek 55,57 i 59

Remont budynku
ul. Mickiewicza 21

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Mickiewicza 21
Wspólnota

Remont budynku
ul.Borowska 1

Mieszkaniowa
„Sosna”
ul. Borowska 1

Wspólnota
Remont budynku

Mieszkaniowa

ul. eromskiego 32

„Igloo”
ul. eromskiego 32
Wspólnota

Remont budynku Plac

Mieszkaniowa

Wolno ci 18,19 i 20

pl. Wolno ci 18,19,

80 000,00

-

-

-

-

20

Remont budynku
ul. Ko cielna 2

Gmina I owa

100 000,00
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Remont budynku
ul. Ko ciuszki 1

Remont budynku
ul.1.Maja 17

Remont budynku
ul.M

ska 13

Wspólnota
Mieszkaniowa

2011-2017

90 000,00

-

90 000,00

Gmina I owa

2011-2017

95 000,00

-

95 000,00

Gmina I owa

2011-2017

70 000,00

-

70 000,00

2011-2017

50 000,00

-

50 000,00

2011

150 000,00

-

Gmina I owa

2011-2017

95 000,00

-

95 000,00

Gmina I owa

2011-2017

60 000,00

-

60 000,00

ul. Ko ciuszki 1

Remont budynku Plac

Wspólnota

Wolno ci 15

Mieszkaniowa

Remont budynku Plac
Wolno ci 11

Wspólnota
Mieszkaniowa

150 000,0
0

-

-

-

-

-

-

Plac Wolno ci 11

Remont budynku
ul.Pu askiego 1

Remont budynku
ul.Pu askiego 3
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Remont budynku
ul.Pu askiego 19

Remont budynku
ul.Pu askiego 22

Remont budynku
ul. aga ska 8

Remont budynku
ul.Kolejowa 7

Remont budynku
ul. aga ska 10

Remont budynku
ul.Pu askiego 2

Remont budynku
Czy ówek 67,69 i 71

Gmina I owa

2011-2017

80 000,00

Gmina I owa

2011-2017

80 000,00

Gmina I owa

2011-2017

90 000,00

-

90 000,00

Gmina I owa

2011-2017

150 000,00

-

150 000,00

Gmina I owa

2011-2017

90 000,00

-

90 000,00

2010-2013

50 000,00

50 000,00

-

-

-

-

2010-2013

278 000,00

278 000,00

-

-

-

-

-

80 000,00

80 000,00

Wspólnota
Mieszkaniowa
Ul.Pu askiego 2

Wspólnota
Mieszkaniowa blok
67-69-71
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Remont budynku
Czy ówek 61, 63 i 65

Wspólnota
Mieszkaniowa

Remont budynku

Wspólnota

ul.Pu askiego 24

Mieszkaniowa 24

Remont budynku Plac
Wolno ci 21

2010-2013

80 000,00

80 000,00

-

-

-

-

2010-2013

50 000,00

50 000,00

-

-

-

-

2010-2013

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

2011-2017

122 000,00

-

2011-2014

132 492,00

-

132 492,00

-

-

-

2011-2014

200 000,00

-

200 000,00

-

-

-

2007-2013

39 000,00

-

-

-

Czy ówek 61-65

Wspólnota
Mieszkaniowa Plac
Wolno ci 21

Remont budynku
ul.Kolejowa 3

Remont budynku
ul.Hutnicza 2

Remont budynku
ul.Hutnicza 1

Remont budynku
ul. Pu askiego 17

Wspólnota
Mieszkaniowa

122 000,00

ul. Kolejowa 3

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Hutnicza 2

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Hutnicza 1

Wspólnota
Mieszkaniowa

39 000,00

-

ul. Pu askiego 17
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Wspólnota
Remont budynku

Mieszkaniowa

ul.Kolejowa 10

„Nasz Dom”

2011-2014

140 000,00

2007-2013

60000,00

-

140 000,00

-

-

-

-

-

-

ul. Kolejowa 10
Wspólnota
Remont budynku

Mieszkaniowa

ul. aga ska 32

„PATRIA”

60000,00

-

ul. aga ska 32

SUMA

25971311,00

Zadania planowane do rewitalizacji w rozbiciu na pochodzenie rodków

Jednostki
Nazwa zadania

uczestnicz ce we
wdra aniu zadania

Czas
realizacji

Szacowane nak ady wg pochodzenia [z ]

Szacowane
koszty
zadania [z ]

Bud et jst.

Bud et
pa stwa

rodki UE

Inne rodki

Prywatne

Inne

-

-

-

Realizacja programu
odnowy Parku

Gmina I owa

2010-2012

8 599 307,00

1289898,
60

-

7309408,
40

Dworskiego w I owej
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Odnowienie alei parkowej
prowadz cej od Domu
Kultury do Spó dzielni
Mieszkaniowej

2011

260 000,00

Gmina I owa

2010-2011

3 000 000,00

Gmina I owa

2011-2012

2 200 000,00

2011-2013

2 000 000,00

Gmina I owa

2011-2014

1 600 000,00

Gmina I owa

2010

620 512,00

Gmina I owa

130000,0
0

-

130000,0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„W ókniarz”
Plac Wolno cimodernizacja po czona

1500000,
00

-

1500000,
00

z odnow
Modernizacja ulicy
Pu askiego z
przekszta ceniem jej w

1100000,
00

-

1100000,
00

deptak spacerowy

Rewitalizacja terenów
zielonych w otoczeniu
zabytkowego ko cio a
p.w. Chrystusa Króla w

Gmina I owa
Parafia Rzymsko-

1000000,
00

-

1000000,
00

Katolicka

owej
Przebudowa zespo u ulic:
Batorego, Ko ciuszki i

800000,0
0

-

800000,0
0

Krótka

Przebudowa ulicy
Ko cielnej

310256,0
0

-

310256,0
0
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Monitoring wizyjny miasta
owa

Gmina I owa

150000,0

150000,0

2011-2012

300 000,00

2010-2012

2 000 000,00

2010-2012

1 500 000,00

2011-2012

900 000,00

2011

150 000,00

-

-

75000,00

75000,00

2011

30 000,00

-

-

15000,00

15000,00

2011

60 000,00

-

-

30000,00

30000,00

0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gminne Centrum
Modernizacja stadionu

Kultury i Sportu;

1000000,
00

-

1000000,
00

Gmina I owa
Modernizacja obiektów
wiatowych w I owej
II etap Przedszkole + SP

Gmina I owa

750000,0
0

-

750000,0
0

1
Zespó Szkó
Ponadgimnazjalnych
ul. Pa acowa 1

Remont budynku
Plac Wolno ci 11

Remont Budynku
Plac Wolno ci 12

Zespó Szkó
Ponadgimnazjalnych
ul. Pa acowa 1

450000,0
0

-

450000,0
0

Wspólnota
Mieszkaniowa Plac
Wolno ci 11
Wspólnota
Mieszkaniowa Plac
Wolno ci 12
Wspólnota

Remont budynku

Mieszkaniowa

Czy ówek 55,57 i 59

„KALINÓWKA”
Czy ówek 55,57 i 59
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Remont budynku
ul. Mickiewicza 21

Wspólnota
Mieszkaniowa

2011

50 000,00

-

-

25000,00

2011-2015

100 000,00

-

-

50000,00

-

50000,00

-

2011-2015

70 000,00

-

-

35000,00

-

35000,00

-

2011

80 000,00

-

-

40000,00

-

40000,00

-

2011-2017

100 000,00

50000,00

-

50000,00

-

-

-

2011-2017

90 000,00

-

-

45000,00

-

45000,00

-

2011-2017

95 000,00

47500,00

-

47500,00

-

-

-

25000,00

ul. Mickiewicza 21
Wspólnota

Remont budynku
ul.Borowska 1

Mieszkaniowa
„Sosna”
ul. Borowska 1

Wspólnota
Remont budynku

Mieszkaniowa

ul. eromskiego 32

„Igloo”
ul. eromskiego 32
Wspólnota

Remont budynku Plac

Mieszkaniowa

Wolno ci 18,19 i 20

pl. Wolno ci 18,19,
20

Remont budynku
ul. Ko cielna 2

Remont budynku
ul. Ko ciuszki 1

Remont budynku
ul.1.Maja 17

Gmina I owa

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Ko ciuszki 1

Gmina I owa
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Remont budynku
ul.M

ska 13

Gmina I owa

2011-2017

70 000,00

35000,00

-

35000,00

-

-

-

2011-2017

50 000,00

-

-

25000,00

-

25000,00

-

2011

150 000,00

-

-

75000,00

-

75000,00

-

Gmina I owa

2011-2017

95 000,00

47500,00

-

47500,00

-

-

-

Gmina I owa

2011-2017

60 000,00

30000,00

-

30000,00

-

-

-

Gmina I owa

2011-2017

80 000,00

40000,00

-

40000,00

-

-

-

Gmina I owa

2011-2017

80 000,00

40000,00

-

40000,00

-

-

-

Remont budynku Plac

Wspólnota

Wolno ci 15

Mieszkaniowa

Remont budynku Plac
Wolno ci 11

Remont budynku
ul.Pu askiego 1

Remont budynku
ul.Pu askiego 3

Remont budynku
ul.Pu askiego 19

Remont budynku
ul.Pu askiego 22

Wspólnota
Mieszkaniowa
Plac Wolno ci 11
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Remont budynku
ul. aga ska 8

Remont budynku
ul.Kolejowa 7

Remont budynku
ul. aga ska 10

Remont budynku
ul.Pu askiego 2

Remont budynku
Czy ówek 67,69 i 71

Remont budynku
Czy ówek 61, 63 i 65

Gmina I owa

2011-2017

90 000,00

45000,00

-

45000,00

-

-

-

Gmina I owa

2011-2017

150 000,00

75000,00

-

75000,00

-

-

-

Gmina I owa

2011-2017

90 000,00

45000,00

-

45000,00

-

-

-

2010-2013

50 000,00

-

-

25000,00

-

25000,00

-

2010-2013

278 000,00

-

-

2010-2013

80 000,00

-

-

40000,00

-

40000,00

-

2010-2013

50 000,00

-

-

25000,00

-

25000,00

-

Wspólnota
Mieszkaniowa
Ul.Pu askiego 2

Wspólnota
Mieszkaniowa blok

139000,0
0

-

139000,0
0

-

67-69-71

Wspólnota
Mieszkaniowa
Czy ówek 61-65

Remont budynku

Wspólnota

ul.Pu askiego 24

Mieszkaniowa 24
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Remont budynku Plac
Wolno ci 21

Remont budynku
ul.Kolejowa 3

Remont budynku
ul.Hutnicza 2

Remont budynku
ul.Hutnicza 1

Remont budynku
ul. Pu askiego 17

Wspólnota
Mieszkaniowa Plac

2010-2013

100 000,00

-

-

50000,00

-

50000,00

-

2011-2017

122 000,00

-

-

61000,00

-

61000,00

-

2011-2014

132 492,00

-

-

66246,00

-

66246,00

-

2011-2014

200 000,00

-

-

2007-2013

39 000,00

-

-

19500,00

-

19500,00

-

2011-2014

140 000,00

-

-

70000,00

-

70000,00

-

2007-2013

60000,00

-

-

30000,00

-

30000,00

-

Wolno ci 21

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Kolejowa 3

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Hutnicza 2

Wspólnota
Mieszkaniowa

100000,0
0

-

100000,0
0

-

ul. Hutnicza 1

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Pu askiego 17
Wspólnota

Remont budynku

Mieszkaniowa

ul.Kolejowa 10

„Nasz Dom”
ul. Kolejowa 10
Wspólnota

Remont budynku

Mieszkaniowa

ul. aga ska 32

„PATRIA”
ul. aga ska 32
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SUMA

25971311,00

8935155,00

-

15995410,00

-

1040746,00

-
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VIII.1. Uzasadnienie ekonomiczne (jaki jest bud et ka dego
projektu,

jakie

s

opcje

finansowania,

które

opcje

s

najkorzystniejsze, czy sektor publiczny ma zapewnione rodki
na realizacj zaplanowanych inwestycji).

Zadania Realizowane z bud etu Gminy I owa zosta y umieszczone w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym sporz dzonym na lata 2010 – 2012.
Planuje si wspó finansowanie do wysoko ci 50% kosztów kwalifikowanych projektu realizacji
zada z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, z dzia ania 4.3
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Ponadto wybrane inwestycje
mog

by

wspólfinansowane z innych

róde funduszy Unii Europejskiej m. In. Programu

Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej.
Zadania polegaj ce na inwestycjach z zakresu:
- Wykorzystywanie odnawialnych róde energii,
- Zmniejszenie emisji zanieczyszcze powstaj cych w procesach energetycznych,
mog zosta zrealizowane z dofinansowaniem wojewódzkiego Funduszu Ochrony
w Zielonej Górze, ze
cz

rodowiska

rodków kredytów udzielanych na preferencyjnych warunków lub

ciowo umarzalnych.

Ponadto zarz dcy budynków wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych mog ubiega si o
Premi termomodernizacyjn na inwestycje dotycz ce:
zmniejszenia zu ycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody u ytkowej w
budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowi cych w asno
jednostek samorz du terytorialnego, które s

do wykonywania przez nie zada

publicznych,
zmniejszenia kosztów pozyskania ciep a dostarczanego do w/w budynków - w wyniku
wykonania przy cza technicznego do scentralizowanego ród a ciep a w zwi zku z likwidacj
lokalnego ród a ciep a,

Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

103

zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciep owniczych oraz zasilaj cych je
lokalnych ród ach ciep a,
ca kowitej lub cz

ciowej zamiany

róde energii na

ród a odnawialne lub zastosowanie

wysokosprawnej kogeneracji - z obowi zkiem uzyskania okre lonych w ustawie oszcz dno ci
w zu yciu energii.
Od dnia 19 marca 2009 r. warto

przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20%

wykorzystanego kredytu, nie wi cej jednak ni

16% kosztów poniesionych na realizacj

przedsi wzi cia termomodernizacyjnego i dwukrotno

przewidywanych rocznych oszcz dno ci

kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Realizowane zadania b

mia y zapewnione rodki na pokrycie wk adu w asnego, a tak e

pokrycie kosztów inwestycyjnych do czasu wp ywu rodków zewn trznych.
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IX. System wdra ania:
O skuteczno ci realizacji za

Programu Rewitalizacji b dzie decydowa system wdra ania,

którego istotnym elementem jest struktura organizacyjna Programu, sk adaj ca si z trzech ni ej
opisanych jednostek.

VII.1. Jednostka odpowiedzialna za koordynacj wdra ania Programu:
O skuteczno ci realizacji za

Programu Rewitalizacji b dzie decydowa system wdra ania.

W celu wdro enia Lokalnego Programu Rewitalizacji Burmistrz I owej w drodze zarz dzenia
powo uje:
- Komitet Monitoruj cy,
- Pe nomocnika ds. rewitalizacji.

Do zada Pe nomocnika ds. rewitalizacji nale y:
- ustalenie szczegó owych zasad i kryteriów realizacji Programu Rewitalizacji,
- przeprowadzenie konsultacji spo ecznych
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat post pów wdra ania oraz przebiegu
realizacji projektów w ramach Programu,
- zapewnienie zgodno ci realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi
wy szego rz du oraz przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
zapewnienie przygotowania i wdro enia planu dzia

w zakresie informacji i promocji

Programu,
- przygotowanie rocznych raportów nt. wdra ania Programu, zbieranie informacji do rocznego
raportu o nieprawid owo ciach,
- dokonanie oceny ex-post po zako czeniu realizacji Programu.
Bardzo wa nym elementem wdra ania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest zaanga owanie
jak najwi kszej liczby podmiotów uczestnicz cych w tym programie. Dla powodzenia tego
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przedsi wzi cia istotnym jest wi c aby aktywnie wyst powa y w nim nie tylko podmioty
publiczne, ale tak e jak najliczniej podmioty prywatne i spo eczne.
ciwa realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji doprowadzi do tzw. „efektu d wigni”,
gdzie inwestycjom publicznym towarzyszy b dzie wzrost inwestycji prywatnych prowadz cy do
ywienia spo eczno-gospodarczego.

VIII.2. Jednostka odpowiedzialna za realizacj Programu:
Jednostk

odpowiedzialn za realizacj programu rewitalizacji b dzie Burmistrz Miasta

owa.
Lokalny Program Rewitalizacji przyj ty zostanie w drodze uchwa y Rady Miejskiej w
owej. W tym samym trybie dokonywana b dzie ewentualna aktualizacja tego dokumentu.
Radzie Miejskiej sk adane b

tak e okresowe oraz ko cowy raport z realizacji LPR.
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VII.3. Osoba do kontaktu
Osob do kontaktu b dzie pe nomocnik ds. rewitalizacji.

VIII.4. Jednostka odpowiedzialna za realizacj zada inwestycyjnych:
Za wykonanie zada inwestycyjnych uj tych w Programie odpowiedzialne b

merytoryczne

Wydzia y Urz du:
- Referat Finansowo – Bud etowy,
- Referat Gospodarki Komunalnej.
Do ich obowi zków b dzie nale

o w szczególno ci:

- zlecenie i nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej, studium wykonalno ci oraz
innych opracowa niezb dnych do prawid owej realizacji projektów,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
- przygotowanie wniosków aplikacyjnych zgodnie z obowi zuj cymi wymogami oraz w
wyznaczonym terminie,
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej,
- wspó praca z samorz dem na szczeblu gminnym (miejskim) oraz wspó praca z samorz dem
na szczeblu wojewódzkim,
- prowadzenie dokumentacji projektów w sposób umo liwiaj cy przeprowadzenie kontroli przez
odpowiednie organy oraz archiwizacja dokumentacji,
- zapewnienie promocji projektów z zaznaczeniem faktu zaanga owania rodków unijnych.
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X. Sposoby monitorowania realizacji programu, oceny i
komunikacji spo ecznej.

X.1. Bezpo rednie
Konferencje, seminaria, wyk ady, warsztaty, prezentacje – propaguj ce informacje na temat
Programu oraz o mo liwo ciach wykorzystania rodków finansowych w ramach LRPO na lata
2007-2013

X.2. Po rednie
- Publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materia y audio-wizualne
- Tekst programu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urz du Miasta
Szczególne znaczenie zostanie przywi zane do wspó pracy ze rodkami masowego przekazu.
Dzia ania podejmowane za po rednictwem mediów b

mia y form

artyku ów i relacji

prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam oraz og osze .

Biuro Doradztwa Europejskiego, ul. Osadników Wojskowych 40/10, 68-200 ary Tel. (068) 479 13 13, (068) 41 41 052

108

X.3. Monitorowanie i ocena wdra ania programu - wska niki
produktu i rezultatu zwi zane z rewitalizacj
Systematyczne monitorowanie Programu polegaj ce na zbieraniu i analizowaniu danych
ilo ciowych i jako ciowych dotycz cych jego wdra ania b dzie dokonywane przez Komitet
Monitoruj cy, który jest odpowiedzialny za monitorowanie programu. Monitorowanie obejmie
zarówno monitoring rzeczowy jak i finansowy.
Ponadto program b dzie podlega corocznemu monitorowaniu oraz ocenie wdra ania za
pomoc wska ników produktu i rezultatu dla projektów realizowanych w ramach LRPO na
lata 2007-2013 w nast puj cym uk adzie:

- wska niki produktu
Lp.

Kod

Nazwa wska nika

wska nika

Jednostka
miary

1

P.61.1.1

Liczba zrewitalizowanych obszarów

szt.

2

P.61.1.2

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

ha

3

D.P.4.3.1.

4

D.P.4.3.5.

5

D.P.4.3.6.

6

D.P.4.3.7.

7

D.P.4.3.8.

Powierzchnia zrekultywowanych

ha

zdegradowanych obszarów poprzemys owych
Powierzchnia zrekultywowanych

ha

zdegradowanych obszarów popegeerowskich
Kubatura zmodernizowanych budynków z

m3

obszarów popegeerowskich
Powierzchnia zmodernizowanych budynków z

ha

obszarów miejskich
Kubatura zmodernizowanych budynków z

m3

obszarów miejskich

- wska niki rezultatu
Lp.

Kod

Nazwa wska nika

Jednostka
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wska nika
1

R.50.1.1.

2

D.R.4.3.1.

3

D.R.4.3.2.

miary
Powierzchnia terenów poprzemys owych i

ha

powojskowych poddanych rekultywacji
Liczba osób obj tych procesami
rewitalizacyjnymi

osoba

Liczba funkcjonuj cych na zrewitalizowanym
obszarze przedsi biorstw

szt.

Liczba funkcjonuj cych na zrewitalizowanym
4

D.R.4.3.3.

obszarze instytucji / organizacji (instytucji
publicznych, spo ecznych, organizacji

szt.

pozarz dowych)
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XI. Podsumowanie
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy I owa na Lata 2009 – 2017 zosta opracowany wed ug
Wytycznych do tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Województwa Lubuskiego
na lata 2007-2013 z wrze nia 2009 roku. Ponadto dokument jest zgodny ze Strategi
Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacj z horyzontem czasowym do 2020 roku jak
równie

z wymienionymi wcze niej dokumentami na szczeblu krajowym, regionalnym i

gminnym.
W dokumencie zosta y opisane zdegradowane obszary na terenie miasta oraz planowane
inwestycje,

które

maj

przywróci

ich

o ywienie

spo eczno-gospodarcze,

zmian

dotychczasowych funkcji.
Planowane inwestycje na wytyczonych obszarach zdegradowanych s

skorelowane z

polityk regionaln . Maj one doprowadzi do zmian jako ciowych oraz wp yn

na popraw

niekorzystnych zjawisk i procesów zachodz cych na zdegradowanych obszarach miejskich.
Celem

dokumentu

oprócz

wyznaczenia

d ugofalowych

dzia

przeciwdzia aj cych

degradacji wytyczonych obszarów miejskich, jest tak e pobudzenie aktywno ci rodowisk
lokalnych i stymulowanie ich wspó pracy na rzecz przeciwdzia ania zjawiskom wykluczenia
spo ecznego w zagro onych patologiami obszarach miasta. Dokument ma charakter otwarty,
w zwi zku z tym dopuszczalna jest jego aktualizacja.
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