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Wstęp 

Przemiany społeczno-gospodarcze jakie zachodzą na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane 

procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej spowodo-

wały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu takich jak degradacja 

tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W takiej sytuacji 

szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewita-

lizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym 

samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów, czynników i zjawisk 

kryzysowych występujących na danym obszarze. 

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otwiera nowy rozdział w programowaniu 

procesów rewitalizacji w Polsce. Poprzednio, jedynie miasta otrzymały możliwość prowadzenia rewita-

lizacji. Obecnie również obszary wiejskie mają szansę na zmianę znaczenia przestrzeni oraz rozwiązywa-

nie problemów społecznych z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczo-

nych na rewitalizację. 

Podstawa opracowania 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji pod pojęciem rewitalizacji należy 

rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony  

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji” (art. 2.1.). 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań, które związane są z procesem wy-

chodzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 

 Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy. Powinien 

nie tylko rozwiązywać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, ale także wykorzystywać 

potencjały rozwoju obszaru rewitalizowanego, całej gminy jak i otoczenia zewnętrznego. Pro-

gram rewitalizacji powinien również zapewnić komplementarność w pięciu aspektach: prze-

strzennym, problemowym, proceduralno - instytucjonalnym, międzyokresowym oraz źródeł fi-

nansowania. 

 Proces rewitalizacji powinien być po drugie prowadzony w sferze społecznej, przestrzennej oraz 

gospodarczej. Wybór kluczowych obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną 

diagnozą. Analiza zagadnień społecznych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych  
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i techniczno-budowlanych pozwoli dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń oraz wska-

zać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć ob-

szary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji powi-

nien być wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych rezultatów. 

 Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycy-

pacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz 

włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są wa-

runkami koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wypro-

wadzenia ich z tego stanu. 

Przekazany dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów został przygotowany  

i opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), a także 

wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 Ministra Rozwoju 

z dnia 2 sierpnia 2016 roku, oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygoto-

wania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 

2014-2020. Tym samym zarówno jego struktura, jak i zawartość merytoryczna koresponduje wprost  

z zaleceniami dla tego typu opracowań. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Głogów  stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary gminy poprzez przedsięwzię-

cia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kultu-

rowy), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.  

W związku z tym Program wyznacza trzy główne cele strategiczne: 

 

 

 

 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

10 

 

 

Powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi  

1.1 Dokumenty strategiczne na szczeblu międzynarodowym oraz Unii Europejskiej 

Rewitalizacja miast jest postrzegana na polu międzynarodowym jako jedno z kluczowych działań zmie-

rzających do zrównoważonego rozwoju, postrzeganego jako rozwój społeczny, gospodarczy, prze-

strzenny i techniczny, który ma na celu wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych obsza-

rów miejskich.  

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich  

„Karta Lipska…” jest dokumentem państw członkowskich, który został opracowany przy szerokim  

i przejrzystym udziale zainteresowanych stron. W ramach Karty wyznaczono II kluczowe cele: 

Rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy Głogów zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju, co poprawi warunki bytowe 

mieszkańców

Nowoczesna oraz dostodowana do potrzeb mieszkaćów przestrzeń 
półpubliczna oraz publiczna

Społeczeństwo Gminy Głogów staje się zintegrowane, aktywne 
społecznie oraz zawodowo
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W ramach polityki zintegrowanego rozwoju miast ważne są przede wszystkim następujące działania:  

 tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzenni publicznych (wysoki standard środowiska 

życia – „Kultury budowlanej” – Baukultur – na obszarze całego miasta i jego otoczenia);  

 modernizacja sieci infrastrukturalnych (w tym miejskiego transportu publicznego) oraz poprawa 

efektywności energetycznej; 

 aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna (tworzenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 

szkolnej, uniwersyteckiej oraz tworzenie związków pomiędzy przemysłem i przedsiębiorcami  

a społecznością naukową). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na najuboższe/zdegradowane dzielnice miast. Należy przeciwdziałać 

różnicom społeczno-gospodarczym występującym w obrębie jednego miasta – zapobiegać wykluczeniu 

społecznemu, wysokiemu bezrobociu i niskiej jakości środowiska. W ramach polityki zintegrowanego 

rozwoju miast ważne jest w tym aspekcie:  

 realizacja strategii podnoszenia jakości środowiska fizycznego (w tym poprawa wyglądu, warun-

ków fizycznych oraz efektywności energetycznej budynków w dzielnicach kryzysowych);  

 wzmacnianie gospodarki lokalnej i prowadzenie lokalnej polityki rynku pracy dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców – poprzez oferowanie szkoleń dostosowanych do zapotrzebowania, uła-

twianie zakładania firm, promowanie gospodarki społecznej;  

Wykorzystanie na większą 
skalę zintegrowanego 
podejścia do polityki 
rozwoju miejskiego

Tworzenie 
i zapewnianie 

przestrzeni 
publicznych wysokiej 

jakości

Modernizacja sieci 
infrastruktury i 

poprawa wydajności 
energetycznej

Aktywna polityka 
innowacyjna i 

edukacyjna

Zwrócenie szczególnej 
uwagi na najuboższe 

dzielnice w kontekście 
miasta jako całości

Realizacja strategii 
podnoszenia jakości 

środowiska 
fizycznego

Wzmocnienie 
gospodarki lokalnej i 

lokalnej polityki rynku 
pracy

Aktywna polityka 
edukacji i szkoleń dla 

dzieci i młodzieży

Promowanie 
sprawnego i 

korzystnego cenowo 
transportu miejskiego
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 wspieranie skutecznego i przystępnego cenowo transportu miejskiego, który łączy dzielnice zde-

gradowane z resztą miasta, zapewniając ich lepszą integrację i umożliwiając ich rozwój. 

Europa 2020- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącze-

niu społecznemu 

Dokument jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnie-

nia, zapoczątkowaną w 2010 r. Ma ona na celu nie tylko rozwiązanie problemów wynikających z kryzysu. 

Strategia ta ma również pomóc nam skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospo-

darczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył zrównoważonemu i sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu wzrostowi.1 

Ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie, 

badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Priorytet wraz  

z celami, bezpośrednio związanymi z procesem rewitalizacji został zawarte poniżej. 

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  

Ponadto, wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych:  

 CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 

20-64 lata.  

 CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka 

osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 

40% osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.  

 CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu 

wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli. 

1.2 Dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju  

Dokument ten wyznacza trzy cele strategiczne, najistotniejszym z punktu widzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest2:  

 obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji), który jest nastawiony na 

zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost KI (wzrost kapitału 

                                                           

1 Dokument „Europa 2020” http://ec.europa.eu/ 

2 Dokument dostępny: https://mac.gov.pl 
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ludzkiego, społecznego, relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje 

w efekcie większą konkurencyjność.  

 obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:  

Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 

dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.  

Kierunek interwencji: Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach. 

Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny: Cel 11 Wzrost społecznego kapi-

tału rozwoju. 

Strategia rozwoju Kraju 2020 

Strategia realizowana jest przez trzy obszary strategiczne, z punktu widzenia realizacji Lokalnego Planu 

Rewitalizacji istotne są następujące cele oraz kierunki interwencji. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie  

Istotnym zapisem w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego…”w kontekście rewitalizacji jest „Efek-

tywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych 

dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym” 

Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”) - w ramach celu wyznaczono kierunki działań: 

2.1. Wzmocnienie spójności w układzie krajowym; 

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług wa-

runkujących możliwości rozwojowe; 

Obszar strategiczny:
sprawne 

i efektywne państwo

Cel 3:

Wzmocnienie warunków 
sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i 
aktywności obywateli

Kierunek interwencji: 
rozwój kapitału społecznego

Obszar strategiczny: 
Konkurencyjna 

gospodarka

Cel 4 :

Rozwój kapitału ludzkiego

kierunki interwencji: 
zwiększenie aktywności 

zawodowej oraz poprawa 
jakości kapitału ludzkiego

Obszar strategiczny: 
Spójność społeczna 

i terytorialna

Cel 1 :
Integracja społeczna

kierunki interwencji: 
zwiększenie aktywności osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

oraz zmniejszenie ubóstwa w 
grupach najbardziej 

zagrożonych
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2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje spo-

łeczno-gospodarcze; 

2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie 

wzdłuż zewnętrznych granic UE; 

2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o najniższej do-

stępności. 

1.3 Dokumenty strategiczne na szczeblu regionalnym 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego perspektywa 2020 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla kształtowa-

nia przez samorząd wojewódzki regionalnej polityki przestrzennej. Jej prowadzenie służy realizacji celu 

publicznego, jakim jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, traktowanego jako zasadniczy ele-

ment prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju województwa przy uwzględnieniu potrzeb: 

 ochrony i odnowy środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz racjonalnego gospoda-

rowania 

 zasobami: surowców mineralnych, wód oraz gruntów rolnych i leśnych; 

 ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego i zabytków, miejsc pamięci oraz dóbr kul-

tury współczesnej; 

 ochrony i wzmacniania walorów urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych; 

 rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej w sposób zaspo-

kajający  potrzeby społeczne i gospodarcze; 

 rozwoju infrastruktury społecznej; 

 rozwoju infrastruktury technicznej, w tym systemów transportu i komunikacji; 

 ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym ochrony przeciwpowodzio-

wej; 

 uwzględniania walorów ekonomicznych przestrzeni; 

 realizacji potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa, wynikające z przyjętych ustaleń Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

oraz zaleceń zawartych w krajowych i regionalnych dokumentach planowania strategicznego to:  

 umocnienie jego wewnętrznej i zewnętrznej integracji przestrzennej, społeczno-gospo-

darczej oraz infrastrukturalnej w powiązaniu z sąsiednimi regionami Polski, Czech i Nie-

miec oraz ukształtowanie Dolnego Śląska jako harmonijnie rozwiniętego, europejskiego 
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regionu węzłowego o wysokim stopniu konkurencyjności i gospodarce opartej na wie-

dzy;  

 zintegrowana ochrona zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i racjonalne ich wykorzy-

stanie oraz udostępnienie, a także stworzenie spójnego, regionalnego systemu obsza-

rów chronionych;  

 zintegrowana ochrona i rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz utrzyma-

nie tożsamości i odrębności kulturowej regionu; 

 harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy oraz integracja 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego jako głównego węzła sieci osadniczej woje-

wództwa;  

 harmonizowanie rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego i aktywne prze-

kształcanie pozostałych elementów systemu osadniczego województwa; 

 efektywne wykorzystanie własnych zasobów województwa dla poprawy jakości życia  

i standardów zaspokajania potrzeb społeczeństwa;  

 ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów transportu i komunikacji, powiąza-

nych z systemem krajowym i europejskim oraz sprawnych, sieci infrastruktury technicz-

nej, zapewniających dostawy wody i energii, właściwą gospodarkę odpadami oraz za-

pobieganie awariom i negatywnym skutkom klęsk żywiołowych. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

Osiągnięcie złożonych w Strategii celów będzie możliwe dzięki skupieniu prowadzonych działań w ośmiu 

kluczowych grupach, nazwanych dalej Makrosferami, skierowanych na wzmocnienie rozwoju gospodar-

czego Dolnego Śląska i kierunkujących racjonalny dobór przedsięwzięć. Rewitalizacja jest wpisana w Ma-

krosferę Rozwój Obszarów Miejskich i Wiejskich oraz turystykę. 

W ramach Rozwoju Obszarów Miejskich i Wiejskich, planowane są następujące przedsięwzięcia: 

1) Rozwój Obszarów Miejskich 

 Opracowanie i wdrożenie regionalnej polityki miejskiej; 

 Przeciwdziałanie degradacji urbanistycznej  miast i ograniczenie rozlewania się zabu-

dowy; 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, zwłaszcza zwartych powierzchni  

o charakterze parkowym; 

 Opracowanie wytycznych urbanistycznych da województwa dolnośląskiego w celu ra-

cjonalnego gospodarowania zasobem, jakim jest przestrzeń; 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

16 

 

 Opracowanie strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego miejskich 

obszarów funkcjonalnych, w tym Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego i obszarów 

funkcjonalnych ośrodków regionalnych. 

2) Rozwój Obszarów Wiejskich 

 Realizacja działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 

 Realizacja programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej; 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich; 

 Programowanie i realizacja prac urządzeniowo-rolnych; 

 Wsparcie działań na rzecz zwiększeniu samowystarczalności żywnościowej regionu  

i kreowanie marki dolnośląskich produktów oraz poprawa dostępności do rynków 

zbytu; 

 Wpieranie działań rolno-środowiskowych, szczególnie w obszarach cennych przyrodni-

czo i krajobrazowo; 

 Promowanie inwestycji umożliwiających wzrost wydajności i efektywności energetycz-

nej w produkcji rolno-spożywczej wraz z ograniczaniem emisji; 

 Ochrona ziem o najwyższej klasie bonitacji; 

 Opracowanie i wdrożenie wojewódzkiego programu ochronnego dla gleb o najwyższym 

poziomie bonitacji. 

W ramach turystyki: 

Rewitalizacja istniejących szlaków turystycznych, w tym także szczególnie atrakcyjnych pod względem 

krajoznawczym i widokowym linii kolejowych oraz tworzenie nowych tras turystycznych w oparciu  

o inwentaryzację krajoznawczą. 

Strategia Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 

W celu określenia właściwego kierunku rozwoju powiatu głogowskiego w dynamicznie zmieniających się 

warunkach społeczno-gospodarczych w dokumencie pt. Strategia Rozwoju Powiatu Głogowskiego na 

lata 2016-2020 została określona misja powiatu, która brzmi następująco: 

„Powiat głogowski, będąc częścią dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska, stwarza doskonałe wa-

runki do samorealizacji mieszkańców, efektywnie gospodaruje zasobami lokalnymi, wpływa na dyna-

miczny rozwój lokalnej przedsiębiorczości, podnosząc tym samym atrakcyjność całego regionu”. 

Za główny cel Powiat Głogowski stawia sobie takie stymulowanie rozwoju, aby maksymalnie wyrównać 

szansę na rozwój każdego mieszkańca powiatu – zarówno z terenów wiejskich jak i z obszarów miejskich.  
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W celu realizacji misji zostały określone dwa główne cele powiatu głogowskiego: edukacyjno-społeczny 

oraz gospodarczy.  

Poszczególne kierunki zostały podzielone na a) cele ogólne i b) cele szczegółowe: 

Cel ogólny 1. Rozwój oświaty w Powiecie Głogowskim 

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Powiecie Głogow-

skim 

Cel szczegółowy 1.2. Edukacja zgodnie z potrzebami rynku pracy 

Cel szczegółowy 1.3. Upowszechnienie kształcenia wśród młodzieży 

Cel szczegółowy 1.4. Rozwój szkolnictwa wyższego 

Cel ogólny 2. Odpowiedzialna polityka społeczna  

Cel szczegółowy 2.1. Poprawa poziomu życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego 

Cel szczegółowy 2.2. Racjonalizacja pomocy społecznej 

Cel szczegółowy 2.3. Zmiany architektoniczne z myślą o osobach niepełnosprawnych 

Cel szczegółowy 2.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Cel ogólny 3. Ochrona zdrowia na europejskim poziomie 

Cel szczegółowy 3.1. Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych 

Cel szczegółowy 3.2. Propagowanie zdrowego stylu życia 

Cel ogólny 4. Wzrost bezpieczeństwa w Powiecie Głogowskim 

Cel szczegółowy 4.1.  Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Cel szczegółowy 4.2. Ochrona przeciwpowodziowa 

Cel ogólny 5. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Głogowskim 

Cel szczegółowy 5.1. Poprawa stanu technicznego dróg w Powiecie Głogowskim 

Cel szczegółowy 5.2. Modernizacja układu komunikacyjnego oraz wsparcie powstania drugiej 

przeprawy mostowej przez rzekę Odrę i obwodnicy Głogowa 

Cel szczegółowy 5.3. Rozwój połączenia kolejowego w ramach Legnicko Głogowskiego Okręgu 

Miedziowego 

Cel szczegółowy 5.4. Rozwój szlaku komunikacyjnego rzeki Odry  
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Cel ogólny 6. Rozwój społeczno-gospodarczy 

Cel szczegółowy 6.1. Wspieranie aktywności zawodowej i promocja przedsiębiorczości 

Cel szczegółowy 6.2. Wspieranie działalności turystycznej, kulturalnej i sportowej 

Cel szczegółowy 6.3. Aktywizacja obszarów wiejskich 

Cel szczegółowy 6.4. Powszechny dostęp do technologii informacyjno – komunikacyjnych 

Cel szczegółowy 6.5. Rozszerzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

Cel szczegółowy 6.6. Ochrona dziedzictwa narodowego 

Cel ogólny 7. Ochrona środowiska 

Cel szczegółowy 7.1. Racjonalizacja zużycia energii 

Cel szczegółowy 7.2. Edukacja ekologiczna 

Cel szczegółowy 7.3. Racjonalizacja gospodarki odpadami 

Cel ogólny 8. Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel szczegółowy 8.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na 

terenie Powiatu Głogowskiego 

Cel ogólny 9. Poprawa spójności przestrzennej 

Cel ogólny 9.1. Rozwój przestrzenny i kształtowanie ładu przestrzennego w oparciu o LGOM 

1.4 Dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym 

Strategia Rozwoju Gminy Głogów na lata 2016-2023 – projekt 

Sformułowano następującą wizję oraz kierunki i priorytety rozwoju Gminy Głogów w perspektywie do 

roku 2023: 

Gmina Głogów – synonim nowoczesnej wsi. Miejsce, które oferuje wysoką jakość życia, czerpie z możli-

wości, jakie daje sąsiedztwo dużego ośrodka miejskiego Głogowa oraz funkcjonowanie Legnicko-Gło-

gowskiego Obszaru Miedziowego, a jednocześnie zachowuje swój odrębny charakter obszaru wiejskiego. 

To gmina, która dba o swoje dziedzictwo, zachowuje ład przestrzenny, buduje zaangażowane, zintegro-

wane społeczności lokalne, w których tradycyjne, wiejskie dobrosąsiedztwo zastępuję miejską anonimo-

wość. 
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Cel nadrzędny: 

Nowoczesna gmina, która na bazie swojego położenia i zasobów naturalnych oraz w oparciu o aktywną 

współpracę z miastem Głogowem i partnerami regionalnymi tworzy komfortowe i przyjazne warunki ży-

cia oraz wspiera aktywność swoich mieszkańców, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i za-

rządzania we wszystkich aspektach swojego działania. 

Cele główne: 

Sfera środowiskowa/przestrzenna: Racjonalne zagospodarowanie gminy zapewniające wysoką jakość ży-

cia mieszkańców oraz skuteczną ochronę zasobów naturalnych. 

Cel szczegółowy 1.1: Wysoka jakość życia oraz dostępność komunikacyjna dzięki rozwojowi infrastruk-

tury technicznej. 

Cel szczegółowy 1.2: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz zachowanie zrównoważonych sto-

sunków wodnych. 

Cel szczegółowy 1.3: Rozwój turystyki i rekreacji poprzez promocję i wykorzystanie potencjału położenia, 

walorów przyrodniczych oraz lokalnego dziedzictwa. 

Cel szczegółowy 1.4: Wdrożenie aktywnej i systematycznej edukacji ekologiczno-przyrodniczej. 

Sfera społeczna: Integrująca polityka oraz funkcjonalna i wielofunkcyjna infrastruktura społeczna. 

Cel szczegółowy 2.1: Doskonalenie oferty i infrastruktury edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej. 

Cel szczegółowy 2.2. Integrująca i aktywizująca polityka społeczna. 

Cel szczegółowy 2.3: Odnowa wsi i integracja społeczności lokalnych. 

Cel szczegółowy 2.4: Tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich i organizacji społecz-

nych. 

Cel szczegółowy 2.5: Sprawna i nowoczesna administracja publiczna. 

Sfera gospodarcza: Rozwój przedsiębiorczości oraz doskonalenie oferty gospodarczej i inwestycyjnej 

Gminy Głogów. 

Cel szczegółowy 3.1: Rozwój i promocja oferty inwestycyjnej gminy. 

Cel szczegółowy 3.2. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogów 

Głównym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogów jest wdrażanie nowocze-

snych rozwiązań, uwzględniających aspekt energetyczny, ekologiczny, a także edukacyjny. 
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PGN dla Gminy Głogów zawiera następujące cele strategiczne: 

1. Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb 

społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Głogów następującego bez 

wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną; 

2. Ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na te-

renie Gminy Głogów, a także emisji pochodzącej z transportu mające na celu spełnienie 

norm w zakresie jakości powietrza; 

3. Zwiększenie efektywności wykorzystania/ wytwarzania energii oraz wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii; 

4. Rozwój innowacyjnej gospodarki lokalnej opartej o wiedzę oraz nowoczesne technolo-

gie; 

5. Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów 

Podstawowym celem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Głogów” jest nakreślenie możliwości rozwoju urbanistycznego potencjalnych terenów inwestycyjnych 

oraz uwzględnienie procesów przekształcenia się jednostek osiedleńczych przy zachowaniu walorów 

ekologicznych oraz krajobrazowych środowiska naturalnego.  

Za główne kierunki rozwoju przyjęto:  

 rozwój zabudowy mieszkaniowej,  

 zwiększenie roli sektora usług,  

 pobudzenie aktywności gospodarczych.  

Zakłada się, że nowe inwestycje zwiększą rolę gminy w regionie, zapewnią miejsca pracy. Studium wska-

zuje konieczność aktywnego promowania terenów inwestycyjnych w celu przyciągnięcia pożądanych 

grup inwestorów. Inwestycjom budowlanym będzie towarzyszyć rozwój sieci infrastruktury technicznej, 

zwłaszcza dróg i kanalizacji sanitarnej. Dla zrównoważenia obciążeń inwestycyjnych Studium ustala pod-

jęcie działań projektowych oraz prawnych, zmierzających do zachowania wysokich walorów ekologicz-

nych.  

Wyrażać się to będzie w:  

 zwiększeniu powierzchni terenów zalesionych,  

 rekultywacji składowisk odpadów,  
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 zakazie zabudowy na obszarach poza obszarami wyznaczonymi pod funkcje mieszkaniowe i ak-

tywności gospodarczych (zakaz zabudowy terenów rolnych),  

 ograniczeniu możliwości podziału nieruchomości gruntowych na działki mniejsze niż 5 ha. 

Głównym zadaniem Studium jest wzmacnianie proekologicznych działań chroniących naturalne zasoby 

przyrody, substancji zabytkowej oraz kontynuację pozytywnych trendów rozwoju przestrzennego, 

uwzględniającego specyfikę gminy. Na jej terenie nie występują krytyczne sytuacje konfliktowe wyma-

gające radykalnych przeciwdziałań w przestrzeni. Niemniej dotychczasowe działania spowodowały dys-

harmonię i nadmierne obciążenie ekologiczne niektórych obszarów gminy. Z tego powodu szczególnie 

istotnym będzie oszczędne, racjonalne określenie areałów pod nową zabudowę. 

Główne założenia rozwoju przestrzennego gminy to:  

 koncentracja i ukierunkowanie ruchu budowlanego,  

 wyodrębnienie ośrodków dominujących oraz uzupełniających,  

 podniesienie jakość życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do usług handlu, kultury oraz 

sportu i rekreacji. Ich zaistnienie i utrzymanie uwarunkowane jest odpowiednio skoncentrowa-

nym popytem, 

 scalanie istniejących miejscowości przez wypełnianie wolnych przestrzeni pomiędzy terenami 

zabudowanymi. Zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących terenów uzbrojonych, 

systemów transportu, telekomunikacji oraz odprowadzania odpadów,  

 wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę tylko w niektórych miejscowościach i ich planowe, 

sukcesywne wypełnianie. Powstrzymanie dokonywania podziałów na działki budowlane bez 

kompleksowego zaprojektowania oraz wykonania sieci ulic lokalnych i dojazdowych wraz z in-

frastrukturą,  

 oddzielenie nowych układów funkcjonalno - przestrzennych poprzez utrzymanie terenów nie-

zabudowanych wokół historycznego układu urbanistycznego miejscowości i dostosowanie cha-

rakteru nowej zabudowy do sąsiednich budynków. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów 

Strategicznym celem Programu jest realizacja głównego założenia zawartego w dokumencie „Program 

oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” – Usunięcie wyrobów zawierających azbest do 2032 

roku. 
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Celami operacyjnymi Programu są:  

A spowodowanie oczyszczenia obszaru Gminy Głogów z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu 

lat wyrobów zawierających azbest,  

B spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w okre-

ślonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska,  

C stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania  

z wyrobami zawierającymi azbest.  

Kierunkami działań są: 

A.1 Utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest. 

A.2 Oczyszczanie terenów Gminy oraz innych terenów publicznych (problem z ustaleniem własności). 

A.3 Odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot, spółdzielni 

mieszkaniowych i innych przedsiębiorców. 

B.1 Edukacja mieszkańców. 

C.1 Monitoring realizacji Programu. 

Zadania wyznaczone do realizacji zawarte w harmonogramie realizacji zadań: 

A.1.1 Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest w obiektach będących własnością osób 

fizycznych i budynkach komunalnych. 

A.1.2 Wprowadzenie do elektronicznej bazy danych posiadanych informacji o lokalizacji wyrobów za-

wierających azbest. 

A.2.1 Sporządzenie wykazu danych o lokalizacji odpadów zawierających azbest do usunięcia. 

A.3.1 coroczne opracowywanie Regulaminu dofinansowania działań związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest dla osób fizycznych. 

A.3.2 coroczne sporządzanie rejestru wniosków do realizacji. 

A.3.3 okresowe coroczne usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

B.1.1 Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych o przyjętym „Programie usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głogów na lata 2012-2032”. 

B.1.2 Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych na temat szkodliwości azbestu, bez-

piecznego postępowania z wyrobami azbestowymi oraz sposobach ich usuwania i o obowiązkach wła-

ścicieli nieruchomości związanych z posiadaniem wyrobów zawierających azbest. 
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C.1.1 Sporządzanie rocznych sprawozdań w zakresie ilości usuniętych wyrobów azbestowych. 

C.1.2 Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głogów. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 

Cele i zadania inwestycyjne własne 

Komponent: Powietrze i Klimat 

 Cel długookresowy: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

 Cel krótkookresowy: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

Zadania:  

1. Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne 

źródła opalane paliwem gazowym, ciekłym lub biomasą; 

2. Ograniczenie wpływu emisji spalin na środowisko ze środków transportu poprzez poprawę 

stanu dróg; 

3. Ograniczenie wpływu emisji spalin na środowisko ze środków transportu poprzez zagospodaro-

wanie zielenią otoczenia dróg; 

4. Wdrożenie systemów energii odnawialnej przez montaż kolektorów słonecznych i układów so-

larnych na budynkach użyteczności publicznej oraz ocieplenie tych budynków. 

 Cel długookresowy: Ochrona powietrza atmosferycznego 

 Cel krótkookresowy: Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Zadania: 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez docieplanie ścian, wymianę lub 

doszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych; 

2. Promocja transportu rowerowego, budowa ścieżek rowerowych; 

3. Wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni; 

4. Modernizacja infrastruktury drogowej; 

5. Rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy. 

Komponent: Gospodarka odpadami 

 Cel długookresowy: Usunięcie wyrobów zawierających azbest (do 2032 roku) 

 Cel krótkookresowy: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
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Zadania: 

1. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków jednostek organiza-

cyjnych gminy współfinansowane ze środków zewnętrznych. 

Komponent: Gospodarka wodno-ściekowa 

 Cel długookresowy: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno- ściekowej 

 Cel krótkookresowy: Zwiększenie udziału przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarce 

ściekowej gminy 

Zadania:  

1. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ście-

ków), w miejscach gdzie uwarunkowania techniczne lub ekonomiczne wskazują na nieefektyw-

ność rozwiązań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i gdzie nie stanowi to zagrożenia 

dla wód podziemnych. 

 Cel długookresowy: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno- ściekowej 

 Cel krótkookresowy: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej 

Zadania: 

1. Likwidacja nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji studni wierconych i kopanych; 

2. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej; 

3. Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody. 

 

 Cel długookresowy: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno- ściekowej 

 Cel krótkookresowy: Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

Zadania:  

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy; 

2. Redukcja ilości szamb na terenie gminy i zastąpienie ich kanalizacją, bądź przydomowymi 

oczyszczalniami. 

 

 Cel długookresowy: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno- ściekowej 

 Cel krótkookresowy: Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej  

Zadania:  

1. Budowa sieci zbiorczej kanalizacji deszczowej. 
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 Cel długookresowy: Redukcja udziału zbiorników bezodpływowych (szamb) w gospodarce ście-

kowej gminy 

 Cel krótkookresowy: Zwiększenie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych 

(szamb) 

Zadania: 

1. Zakup przyczep lub pojazdów asenizacyjnych. 

Komponent: Hałas 

 Cel długookresowy: Ochrona przed hałasem 

 Cel krótkookresowy: Ograniczenie wpływu hałasu drogowego 

Zadania: 

1. Zmniejszenie wpływu hałasu drogowego poprzez zadrzewienia przydrożne oraz ekrany aku-

styczne; 

2. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez stosowanie tzw. cichych nawierzchni. 

Komponent: Energetyka 

 Cel długookresowy: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie norm emisyjnych 

 Cel krótkookresowy: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

Zadania: 

1. Rozwój gospodarki energetycznej wraz z rozbudową sieci gazowej; 

2. Rozbudowa i modernizacja istniejących sieci energetycznych; 

3. Budowa sieci ciepłowniczej. 

 

 Cel długookresowy: Wzrost udziału energii pochodzącej z OZE 

 Cel krótkookresowy: Wzrost udziału energii pochodzącej z OZE 

Zadania: 

1. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej. 

Komponent: Zasoby wodne 

 Cel długookresowy: Poprawa stanu i jakości wód 

 Cel krótkookresowy: Ograniczenie zanieczyszczenia wód 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

26 

 

Zadania: 

1. Ograniczenie spływu powierzchniowego z pól do rzek poprzez obudowę biologiczną cieków. 

 

 Cel długookresowy: Poprawa stanu i jakości wód 

 Cel krótkookresowy: Rozwój i modernizacja systemu melioracji wodnej 

Zadania: 

1. Budowa nowych oraz konserwacja i modernizacja istniejących urządzeń melioracji wodnych; 

2. Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę 

dla migracji ryb lub poprzez budowę przepławek. 

 

 Cel długookresowy: Działania przeciwpowodziowe 

 Cel krótkookresowy: Działania przeciw podtopieniom 

Zadania: 

1. Modernizacja, rozbudowa i utrzymywanie w sprawności infrastruktury przeciwpowodziowej  

w tym budowa i konserwacja urządzeń kontroli poziomu piętrzenia wód; 

2. Wspieranie budowy małych zbiorników piętrzących o funkcji retencyjnej i/lub energetycznej. 

Charakterystyka ogólna Gminy Głogów 

Gmina Głogów położona jest  w części północnej województwa dolnośląskiego, w powiecie głogowskim 

i zajmuje powierzchnię 84,3 km2.  

Gmina  Głogów  położona  jest w  bliskim  sąsiedztwie miasta  Głogowa  liczącego ponad  68  tys. miesz-

kańców. Ze względu na swoje położenie Głogów stał się dla Gminy Głogów głównym ośrodkiem usłu-

gowo-handlowym  oraz  rynkiem  pracy.  Z  drugiej  strony  tereny  Gminy  Głogów  są  dla  miasta 

atrakcyjnym  terenem  inwestycji  mieszkaniowych  oraz  organizacji  wypoczynku  weekendowego.  

W granicach Gminy znajduje się 12 sołectw: Borek, Grodziec Mały, Klucze, Krzekotów, Przedmoście, 

Ruszowice, Serby, Stare Serby, Szczyglice, Turów, Wilków, Zabornia.  
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Największe z nich pod względem liczby mieszkańców to: Serby i Ruszowice:  

 Serby – największą wieś gminy Głogów, położona na prawym brzegu Odry, wzdłuż drogi krajo-

wej nr 12. Wieś  jest w całości skanalizowana i zwodociągowana. W miejscowości działają liczne 

hurtownie, zakłady przemysłowe i inne ośrodki działalności gospodarczej. W Serbach  zlokalizo-

wane jest Przedszkole Publiczne i Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, przy którym znajduje się 

nowoczesny kompleks boisk „Orlik” oraz nowo powstały plac zabaw. Miejscowość wyposażona 

jest w salę wiejską, w której urządzane są okazjonalne zabawy, spotkania mieszkańców oraz 

festyny i inne uroczystości. 

 Serby Stare – wieś położona w pobliżu drogi krajowej Głogów – Poznań, na prawym brzegu rzeki 

Odry. We wsi działają zakłady produkcyjne. W roku 2008 wieś została skanalizowana, zaś miej-

scem, w którym spotykają się mieszkańcy jest świetlica wiejska, przy której znajduje się plac 

zabaw. 

 Grodziec Mały – Grodziec Mały położony jest na północny zachód od Głogowa. Pierwotnie wieś 

położona była nad Odrą w miejscu dzisiejszych „Pawich Oczek”. Grodziec Mały jest sołectwem 

położonym na trasie Głogów – Sława. Dominuje w nim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

zagrodowa. Do najważniejszych obiektów wsi należy przede wszystkim wpisana w rejestr zabyt-

ków kaplica p.w. Zesłania Ducha Św. Grodźcu Małym znajduje się również świetlica wiejska, bo-

isko sportowe z placem zabaw oraz staw. 

Rysunek 1 Położenie Gminy Głogów na tle powiatu głogowskiego oraz podział Gminy na sołectwa 
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 Krzekotów – wieś położona na wschodniej granicy powiatu głogowskiego i graniczy z powiatem 

wschowskim. Jest to jedna z mniejszych miejscowości gminy Głogów. Wieś położona jest między 

dużymi obszarami leśnymi. W wsi znajduje się świetlica wiejska, która służy wszystkim miesz-

kańcom do okolicznościowych spotkań. Tuż przy świetlicy znajduje się duży plac zagospodaro-

wany na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe z placem zabaw. 

 Klucze – miejscowość położona we wschodniej części gminy. Jest to typowa wieś rolnicza. Na 

terenie Kluczy znajdują się ogródki działkowe „Stokrotka”. Na placu przy rozwidleniu dróg po-

wstało minicentrum sportowe z boiskiem do koszykówki oraz placem przeznaczonym do grillo-

wania. We wsi znajduje się także zbiornik przeciwpożarowy. 

 Wilków – wieś położona na skraju dużych obszarów leśnych. W granicach Wilkowa zlokalizo-

wane są: boisko sportowe, świetlica wiejska, remiza strażacka oraz zmodernizowana szkoła pod-

stawowa z salą sportową. 

 Przedmoście – wieś położona na Równinie Grębocickiej, na trasie Głogów – Rudna. Główną ulicą 

wsi jest ulica Długa. We wsi zlokalizowany jest nowoczesny Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Zaś  

w roku 2008 zakończono budowę dużej, nowoczesnej sali gimnastycznej z dodatkowymi salami 

dydaktycznymi. W Przedmościu znajdują się sklepy, młyn oraz kilka zakładów przemysłowych, 

zajmujących się głównie naprawami i transportem. 

 Borek – wieś leżąc na trasie Głogów – Pęcław. W jej zasobach znajdują się domy mieszkalne, 

świetlica wiejska z remizą OSP oraz boisko sportowe. We wsi aktywnie działają stowarzyszenia, 

w tym niedawno powstały klub piłkarski Viktoria Borek. 

 Zabornia – sołectwo położone niedaleko rzeki Odry. Wieś położona przy terenach leśnych,  prze-

biega przez nią ścieżka rowerowa z Głogowa w kierunku Chobieni, a także zlokalizowane są takie 

obiekty jak plac zabaw oraz świetlica będąca miejscem spotkań mieszkańców. 

 Szczyglice – wieś położona wśród Wzgórz Dalkowskich w południowo-wschodniej części gminy 

Głogów. Przez Szczyglice biegnie droga łącząca Turów i Kwielice z miastem Głogów od strony 

osiedla Piastów Śląskich. Miejscowość posiada nową świetlicę wiejską z remizą OSP. 

 Turów – wieś położona jest na obszarze malowniczych Wzgórz Dalkowskich. Przez miejscowość 

przebiega droga powiatowa łącząca powiat głogowski z polkowickim. Miejscem spotkań jest 

świetlica, a także trawiaste boisko piłkarskie z umiejscowionym obok placem zabaw i grillem.  

W miejscowości znajduje się ujęcie wody. 
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 Ruszowice - sołectwo położone w południowo-wschodniej części gminy, we wsi znajduje się 

wiele zakładów drobnej wytwórczości i handlu, liczne punkty działalności gospodarczej. W miej-

scowości znajduje się świetlica wiejska oraz sąsiadujące z nią tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

z placem zabaw. 

Cechą charakterystyczną dla gminy jest jej swoisty podział na dwie części – wewnętrzne granice tworzą 

Odra, droga krajowa nr 12 oraz samo miasto Głogów. Część obszaru gminy położona jest w obrębie 

terenów eksploatacji górniczej rud  miedzi ZG  Rudna, Polkowice-Sieroszowice  oraz  Głogów  Głęboki  

Przemysłowy – ten  ostatni  oddział  to  jedno  z priorytetowych  przedsięwzięć  realizowanych  przez  

KGHM – największego  pracodawcę  na  Dolnym Śląsku. Gmina usytuowana jest w odległości około 100 

km od centrum administracyjnego województwa – Wrocławia oraz w stosunkowo niewielkiej odległości 

od granic z Czechami i Niemcami. 

Liczba mieszkańców Gminy Głogów w ogólnym trendzie od roku 2010 do 2015 wzrastała. W roku 2015 

liczba mieszkańców gminy wynosiła 6 561 osób, z czego 8% to osoby powyżej 67 roku życia. Poniższy 

wykres przedstawia zakres zmian we wskazanym okresie dla tej zmiennej. 

 

Wykres 1 Liczba ludności na terenie Gminy Głogów w latach 2010-2015 

Źródło: GUS 

Analizując przebieg zmian demograficznych na terenie Gminy Głogów, zauważa się stały wzrost liczby 

mieszkańców w wieku powyżej 67 roku życia, co wskazuje na problem starzenia się społeczeństwa. Na-

leży jednakże zauważyć, że trend ten jest zdecydowanie korzystniejszy od wojewódzkiego, odsetek osób 

pozostających w wieku poprodukcyjnym w roku 2014 w województwie dolnośląskim wynosił 20% ogółu 

populacji. Kolejny wykres prezentuje zakres ilościowy takiego wskaźnika dla Gminy Głogów w latach 

2010-2014. 
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Wykres 2: Zestawienie liczby mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe w latach 2010-2014 

Źródło: GUS 

Wartość gęstości zaludnienia w poszczególnych sołectwach Gminy Głogów wahała się w przedziale od 

22 do 211 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Znaczna rozpiętość tego wskaźnika wiąże się 

w głównej mierze z charakterem danej jednostki pomocniczej gminy. Największą gęstośc zaludnienia 

odnotowuje się we wsi Ruszowice, zaś najnizszą w Krzekotowie. 

 

Wykres 3 Gęstość zaludnienia na terenie sołectw Gminy Głogów 

(Źródło: Urząd Gminy Głogów) 

Kolejnym wskaźnikiem opisujący sytaucję społeczną na terenie gminy są świadczenia socjalne. Suma 

przydzielonych świadczeń pomocy społecznej na terenie Gminy Głogów w roku 2015 wynosiła 1 689. 

W Gminie Głogów zasiłki rodzinne pobierało w 2015 roku 168 rodzin. Do głównych form wspierania 
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rodzin w gminie należy pomoc finansowa. Udzielana pomoc realizowana jest przede wszystkim poprzez 

wydawanie stałych zasiłków, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych w tym opłat za schronienie. 

Jeśli chodzi o strefę gospodarczą to w roku 2015 w Gminie Głogów na 1000 mieszkańców pracowały 82 

osoby. Była to wartość ponad trzykrotnie niższa od  osiągniętej w województwie dolnośląskim ogółem. 

44,2% wszystkich pracujących ogółem stanowiły kobiety, zaś 55,8%  to mężczyźni.  

Działalność kulturalna w Gminie Głogów oparta jest  głównie na działalności Gminnego Ośrodek Kultury 

w Przedmościu,   6  świetlic środowiskowych znajdujących się w Borku, Turowie, Ruszowicach, Serbach, 

Wilkowie, Grodźcu Małym oraz 6 świetlic wiejskich w Bytniku, Krzekotowie,  Kluczach, Starych Serbach,   

Zaborni i Szczyglicach. Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu imprez okolicznościowych oraz 

cyklicznych, m.in.: Festiwalu piosenki gminnej „Majowe śpiewanie”, Turnieju Wsi o Puchar Wójta Gminy, 

Święto Ziemniaka. Pod jego opieką działają 4 zespoły artystyczne, są nimi: 

 Dziecięcy Zespół Wokalny „Iskierki” z Grodźca Małego; 

 Zespół Folklorystyczny „Grodzianki” z Grodźca Małego; 

 Zespół Folklorystyczny „Serbowiacy” z Serbów; 

 Zespół Folklorystyczny „Przedmościanki” z Przedmościa. 

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje również z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Ponadto 

oferta kulturalna gminy wzbogacana jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przedmościu, która od 

2011 roku uczestniczy w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek, w sołectwie Serby znajduje się zaś 

filia powyższej biblioteki. 

Na terenie gminy funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół i oddziałów przedszkolnych, są to następujące 

placówki: 

 Zespół Szkół w Serbach, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum;  

 Szkoła Podstawowa w Wilkowie; 

 Zespól Szkół w Przedmościu, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum; 

 Przedszkole  samorządowe  w  Serbach; 

 Oddziały  przedszkolne w Wilkowie i Przedmościu; 

 Niepubliczne  punkty  przedszkolne  w Borku  i  Ruszowicach. 

Gmina Głogów stanowi obszar ogólnie  wysokiej  aktywności  gospodarczej. W  roku 2015 zarejestrowa-

nych było na jej obszarze łącznie 368 podmiotów gospodarczych (dane: Urząd Gminy Głogów). W sek-



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

32 

 

torze prywatnym dominują  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą. W  rodzaju  działal-

ności  przeważają  szeroko  rozumiane  usługi, choć  budownictwo  z  27%  udziałem stanowi ważny filar. 

Działalnością rolniczą zajmuje się zaledwie 4%. Najwięcej podmiotów prywatnych funkcjonuje w sekcji 

budownictwo oraz handel hurtowy i detaliczny. Kolejna silna gałąź gospodarki głogowskiej reprezento-

wana jest przez transport i gospodarkę magazynową oraz działalność profesjonalna, naukowa i tech-

niczna. Na omawianym terenie funkcjonują następujące większe przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo 

„Komak” w Ruszowicach, L&P sp. j. sp. k. w Serbach, Tesco, Castorama, Carrefour, Media Markt. 

W 2015 roku najwięcej zabytków na terenie Gminy Głogów znajdowało się w sołectwie Wilków. Było to 

wówczas 13 zabytków nieruchomych. Najważniejsze i najbardziej charakterystyczne zabytki znajdujące 

się na terenie Gminy to zespół pałacowy z XIX wieku w Borku, kaplica-dzwonnica z 1698 roku w Przed-

mościu, stacja kolejowa Serby-Zachód w Ruszowicach oraz kościół św. Jana Nepomucena z drugiej po-

łowy XVIII wieku.  

Jednym z najbardziej znaczących wskaźników opisujących stan techniczny gminy jest stopień degradacji 

budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten analizowano za pomocą liczby budynków, które zawierają wy-

roby azbestowe. Dane do analizy uzyskano z bazy azbestowej udostępnionej przez Urząd Gminy. Na 

terenie gminy obszarami o najbardziej problemowej sytuacji w tym zakresie są sołectwa Klucze (10,4), 

Szczyglice (10,5) oraz Turów (11,9). 

Diagnoza obszarów rewitalizacji 

1.5 Podobszar I – Grodziec Mały 

1.5.1 Charakterystyka ogólna obszaru 

Grodziec Mały położony jest na północny zachód od Głogowa. Pierwotnie wieś położona była nad Odrą 

w miejscu dzisiejszych „Pawich Oczek”. W czasach panowania na tych terenach plemienia Dziadoszan, 

zlokalizowany był ich gród. Stąd najprawdopodobniej nazwa (mały gród). Wieś przeniesiona została  

w obecne miejsce po wojnach napoleońskich z powodów obronnych. 

Grodziec Mały jest sołectwem leżącym na trasie Głogów – Sława. Na wsi dominuje zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna zagrodowa. Do najważniejszych obiektów wsi należy przede wszystkim wpisana  

w rejestr zabytków kaplica p.w. Zesłania Ducha Św. W pobliżu kaplicy znajduje się piękna grota wybudo-

wana z kamienia, w której można zobaczyć figurę Matki Bożej. 
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Ponadto w Grodźcu Małym znajduje się świetlica wiejska, boisko sportowe z placem zabaw oraz staw. 

Mieszkańcy są bardzo aktywni, biorą czynny udział w organizowaniu różnych przedsięwzięć, które mają 

na celu pomoc w uatrakcyjnianiu miejscowości. Od wielu lat młodzież i starsi interesują się zarówno 

sportem, jak również podtrzymywaniem polskiej tradycji. 

Sołectwo charakteryzuje się bardzo dobrym położeniem, znajduje się na przecięciu dwóch dróg woje-

wódzkich: 321 i 319. Grodziec Mały zajmuje powierzchnię 974,6 ha, zamieszkuje ją 534 mieszkańców,  

z czego 275 to kobiety, a 268 to mężczyźni. W 2015 roku gminę zamieszkiwało 105 w wieku do lat 18, 

382 osoby w wieku od 19-67 lat oraz 56 osób w wieku powyżej 56. Poniższy wykres przedstawia struk-

turę wiekową ludności w sołectwie Grodziec Mały. 

 

Wykres 4 Sytuacja demograficzna sołectwa Grodziec Mały w 2015 roku (źródło: Urząd Gminy Głogów) 
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Podobszar 1 rewitalizacji obejmuje działkę nr 285/1 na której znajduje się świetlica wiejska  

w Grodźcu Małym, działkę nr 375/5 obejmującą budynek starego młyna, a także działkę nr 61, która 

obejmuje budynek dawnego dworca Grodziec Mały wraz z dawną linią torową. 

1.5.2 Diagnoza obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja obszaru rewitalizacji jest ściśle związana ze zidentyfikowanymi w części diagnostycznej pro-

blemami degradacji głównie w strefie społecznej (duży stopień bezrobocia, duża liczba przyznanych 

świadczeń pomocy społecznej), ale również technicznej: zły stan dróg na terenie sołectwa. Wybór tego 

obszaru stanowi odpowiedź na potrzebę prowadzenia dalszych działań naprawczych oraz podtrzymy-

wania dobrych tendencji rozwojowych. 

Przeprowadzona diagnoza wykazała, iż na terenie sołectwa brak jest placówek oświatowych oraz biblio-

tek. Bardzo niepokojącym trendem na terenie sołectwa jest wysoki współczynnik bezrobocia – sołectwo 

zajmuje trzecie miejsce pod względem obciążenia największą liczbą bezrobotnych na całym terenie 

Gminy Głogów.  

Pod względem wskaźnika opisującego korzystanie ludności z pomocy społecznej, sołectwo również znaj-

duje się w czołówce miejscowości na terenie Gminy Głogów. W 2015 roku przyznano 128 świadczeń  

z powodu ubóstwa, 54 z powodu niepełnosprawności, 12 z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

36 z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa, 37 z powodu wielodzietności. Na terenie sołectwa 10 

rodzin korzystało z pomocy MOPS. Poniższy wykres przedstawia sytuację korzystania ludności z pomocy 

społecznej na terenie sołectwa. 
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Sołectwo bardzo negatywnie wypada również pod względem bezpieczeństwa. W 2015 roku na terenie 

całego obszaru Grodźca Małego zgłoszonych zostało 14 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń oraz 1 fał-

szywy alarm.  

Podobszar 1 rewitalizacji obejmuje działkę nr 285/1 na której znajduje się świetlica wiejska  

w Grodźcu Małym, działkę nr 375/5 obejmującą budynek starego młyna, a także działkę nr 61, która 

obejmuje budynek dawnego dworca Grodziec Mały wraz z dawną linią torową. W ramach rewitalizacji 

ma zostać zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej, który odznacza się znacznym stopniem degra-

dacji (odpadające fragmenty elewacji, stare schody prowadzące do budynku), rozbudowany plac zabaw 

znajdujący się przy świetlicy, a także modernizacja drogi prowadzącej do świetlicy, której nawierzchnia 

znajduje się w złym stanie. Budynek starego młyna ma zostać zrewitalizowany na mieszkania socjalne. 

Jest to bardzo ważne, ponieważ na terenie gminy znajduje się niewiele mieszkań socjalnych. Rewitaliza-

cją ma zostać również objęty budynek dawnego dworca Grodziec Mały wraz z dawną linią torową – 

obszar ten obecnie nie jest zagospodarowany jednak posiada duży potencjał rozwojowy. Budowa pie-

szych i rowerowych ścieżek dydaktycznych biegnących wzdłuż dawnej linii torowej to jeden z pomysłów 

na zagospodarowanie tego miejsca. 

 

 

Rysunek 3. Świetlica wiejska w Grodźcu Małym (źródło: CDE Sp. z o.o.) 
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Rysunek 4. Plac zabaw zlokalizowany przy świe-
tlicy wiejskiej w Grodźcu Małym (źródło: CDE Sp. 
z o.o.) 

Rysunek 5. Droga prowadząca do świe-
tlicy wiejskiej w Grodźcu Małym (źródło: 
CDE Sp. z o.o.) 

Rysunek 6. Budynek Starego Młyna 
(źródło: CDE Sp. z o.o.) 

Rysunek 7. Budynek dawnego dworca Grodziec Mały (źródło: CDE Sp. z o.o.) 
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1.5.3 Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Obszar o niebywałych walorach przyrodni-

czych 

Niewielka liczba dużych firm, generujących miejsca 

pracy dla lokalnej społeczności 

Korzystne położenie komunikacyjne obszaru 

– położenie w pobliżu dwóch dróg wojewódz-

kich 

Mała ilość terenów zieleni urządzonej i terenów re-

kreacyjnych 

Wystarczająco duża liczba mieszkań 

Występowanie zróżnicowanych problemów spo-

łecznych potwierdzonych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej – uzależnienia, bieda, ubóstwo, 

nieporadność życiowa. 

Zaangażowanie lokalnej ludności 

Niski poziom bezpieczeństwa publicznego – wystę-

powanie licznych wykroczeń oraz przestępstw. 

Brak systemu ciepłowniczego, brak sieci gazowni-

czej 

 

 

 

Rysunek 8. Teren wokół budynku dawnego dworca wraz z dawną linią torową (źródło: CDE  
Sp. z o.o.) 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

38 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Nowe priorytety rozwojowe w ramach 

perspektywy finansowej UE na lata 2014- 

2020. 

Wzrost zamożności części społeczeństwa – 

pojawiające się rozwarstwienie społeczne. 

Rosnący popyt na turystykę 

historyczną 

Rosnący odpływ wysoko 

wykwalifikowanej kadry 

Wykorzystanie nowych technologii 

energetycznych bazujących na 

odnawialnych źródłach energii 

Odpływ aktywnych, młodych ludzi do większych 

ośrodków miejskich lub zagranicę 

Wykorzystywanie form przedsiębiorczości nie 

nastawionej na zysk (tj. ekonomia społeczna) 

na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych i 

osób wykluczonych społecznie w sferze spo-

łecznej 

i zawodowej. 

Napływ konkurencyjnych towarów z UE 

Dostępność funduszy zewnętrznych na 

działania rewitalizacyjne w sferze 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej. 

Upadek słabych ekonomicznie gospodarstw 

 

1.5.4 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb rozwo-

jowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie powyższej analizy możliwe było sformułowania wi-

zji rewitalizacji obszaru sołectwa Grodziec Mały. 

 

Grodziec Mały jako sołectwo o bardzo korzystnym położeniu geograficznym,  

staje się miejscem atrakcyjnym pod względem inwestowania oraz  

zamieszkania, rozwijając się przy tym zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
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1.5.5 Cele strategiczne i szczegółowe  

WIZJA

Grodziec Mały jako sołectwo o bardzo korzystnym położeniu, staje się miejscem atrakcyjnym pod względem 
inwestowania oraz zamieszkania, rozwijając się przy tym zgodnie  z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

CEL STRATEGICZNY I

Rozwój infrastruktury technicznej na 
terenie Gminy Głogów zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co poprawi 

warunki bytowe mieszkańców

CELE SZCZEGÓŁOWE

- modernizacja zasobu mieszkaniowego

- zagospodarowanie niewykorzystanych 
przestrzeni o wysokim potencjale

- ograniczanie niskiej emisji

- poprawa efektywności energetycznej

CEL STRATEGICZNY II

Nowoczesna oraz dostodowana do 
potrzeb mieszkaćów przestrzeń 

półpubliczna oraz publiczna

CELE SZCZEGÓŁOWE

- wzrost poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach 
publicznych

- poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów Gminy

- rozwój mobilności miejskiej

- podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych 
przestrzeni publicznej

- ochrona środowiska

CEL STRATEGICZNY III 
Społeczeństwo Gminy Głogów staje się 
zintegrowane, aktywne społecznie oraz 

zawodowo

CELE SZCZEGÓŁOWE

- rozwój aktywności społeczności lokalnej

- promocja aktywnego trybu życia

- wzrost bezpieczeństwa najmłodszych

- przeciwdziałanie nierównościom społecznym i 
wykluczeniu społecznemu

- aktywizacja bezrobotnych

- wzrost liczby miejsc pracy
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1.5.6 Podobszar I - Projekty rewitalizacyjne  

Tabela 1: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista A” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1. 

Moderniza-

cja świetlicy 

wiejskiej 

Gmina Głogów 
Brak integracji 

społeczeństwa 

Celem zadania jest 

stworzenie miejsca, w 

którym lokalna lud-

ność mogłaby spę-

dzać czas wolny. Pro-

jekt ten wpłynie zna-

cząco  na poprawę in-

tegrację lokalnego 

społeczeństwa. 

Modernizacja 

świetlicy wiej-

skiej w Grodźcu 

Małym, rozbu-

dowa placu za-

baw, moderni-

zacja drogi pro-

wadzącej do 

świetlicy wiej-

skiej 

Gmina Głogów, 

sołectwo Grodziec 

Mały, numer 

działki 285/1 

50 000,00 

zł 

Prognozowane 

produkty: wzrost 

integracji lokalnej 

społeczności, 

wzrost estetyki 

gminy 

 Wskaźniki: po-

wierzchnia wyre-

montowanego 

budynku [m2], 

liczba wspartych 

obiektów infra-

struktury na rewi-

talizowanych ob-

szarach [szt.] 

Budżet 

Gminy, 

środki pry-

watne, RPO 

WD (w ra-

mach działa-

nia 6.3. Re-

witalizacja 

zdegrado-

wanych ob-

szarów) 
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2. 

Adaptacja 

budynku sta-

rego młyna 

na mieszka-

nia socjalne 

Gmina Głogów 

Na terenie so-

łectwa Gro-

dziec Mały wy-

stępuje bardzo 

niewielka liczba 

mieszkań so-

cjalnych. Za-

adaptowanie 

budynku sta-

rego młyna pod 

stworzenie no-

wych mieszkań 

rozwiąże pro-

blem braku 

miejsca do ży-

cia dla miesz-

kańców sołec-

twa 

Celem zadania jest 

wyrównanie różnic 

społecznych poprzez 

rozszerzenie oferty 

mieszkań socjalnych 

na terenie sołectwa. 

Pozyskanie mieszka-

nia jest dla wielu 

osób początkiem lep-

szego życia, dlatego 

też Gmina Głogów 

chce uczestniczyć w 

takim procesie 

Gruntowny re-

mont budynku 

starego młyna, 

adaptacja bu-

dynku do bu-

dowy nowych 

mieszkań socjal-

nych na terenie 

Gminy 

Gmina Głogów, 

sołectwo Grodziec 

Mały numer 

działki 375/5 

6 000 

000,00 zł 

Prognozowane 

produkty: ograni-

czenie patologii 

społecznej, wzrost 

estetyki gminy  

Wskaźniki: po-

wierzchnia wyre-

montowanego 

budynku [m2], 

liczba wspartych 

obiektów infra-

struktury na rewi-

talizowanych ob-

szarach [szt.] 

Budżet 

Gminy, 

środki pry-

watne, RPO 

WD (w ra-

mach działa-

nia 6.3. Re-

witalizacja 

zdegrado-

wanych ob-

szarów) 
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3. 

Zagospoda-

rowanie bu-

dynku Daw-

nego Dworca 

Grodziec 

Mały oraz 

dawnej linii 

torowej 

Gmina Głogów 

Na terenie so-

łectwa brak 

jest terenów 

rekreacyjnych, 

co przyczynia 

się do braku in-

tegracji spo-

łecznej. Kolej-

nym proble-

mem jest spa-

dek estetyki so-

łectwa, po-

przez złe zago-

spodarowanie 

budynków. 

Celem zadania jest 

wzrost integracji lo-

kalnej społeczności 

oraz poprawa este-

tyki gminy poprzez 

poprawę wyglądu bu-

dynków 

Zagospodarowa-

nie budynku 

Dawnego 

Dworca Gro-

dziec Mały oraz 

dawnej linii to-

rowej - budowa 

pieszych i rowe-

rowych ścieżek 

dydaktycznych, 

obszar przezna-

czony pod re-

kreację 

Gmina Głogów, 

sołectwo Grodziec 

Mały numer 

działki 61 

6 000 

000,00 zł 

Prognozowane 

produkty: ograni-

czenie patologii 

społecznej, wzrost 

estetyki gminy  

Wskaźniki: dłu-

gość powstałych 

ścieżek rowero-

wych [m], po-

wierzchnia wyre-

montowanego 

budynku [m2], 

liczba wspartych 

obiektów infra-

struktury na rewi-

talizowanych ob-

szarach [szt.] 

Budżet 

Gminy, 

środki pry-

watne, RPO 

WD (w ra-

mach działa-

nia 6.3. Re-

witalizacja 

zdegrado-

wanych ob-

szarów) 
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Tabela 2: Projekty rewitalizacji wpisane na „Listę B” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
L.
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1. 

Baza Geocachingu 

- Poszukiwanie 

Skarbów przy po-

mocy odbiornika 

GPS lub telefonu 

komórkowego z 

odpowiednim 

oprogramowaniem 

i dostępem do In-

ternetu 

Gmina 

Głogów 

Brak inte-

gracji lo-

kalnej spo-

łeczności, 

niski roz-

wój tury-

styki na te-

renie 

Gminy 

Integracja spo-

łeczności lokal-

nej poprzez 

przeprowadze-

nie szeregu 

działań aktywi-

zacyjnych 

Działanie ma na 

celu wykorzysta-

nie zamiłowania 

młodzieży do 

wszelkiego ro-

dzaju nowinek 

techniki kompute-

rowej.  

cały teren 

Gminy Głogów 
- 

Rezultaty: wzrost in-

tegracji i aktywizacji 

społeczeństwa, spa-

dek bezrobocia  

 

Budżet gminy, 

RPO WD (działa-

nia Wspieranie 

gospodarki spo-

łecznej 9.4) 
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2. 

Punkty opiekuna 

dziennego dla 

dzieci od 1 do 3 

roku życia 

Gmina 

Głogów 

Bezrobocie 

na terenie 

gminy 

Celem projektu 

jest aktywiza-

cja bezrobot-

nych oraz od-

ciążenie osób 

aktywnych za-

wodowo po-

przez opiekę 

nad dziećmi 

dopasowaną 

do godzin 

pracy rodziców 

Punkt opiekuna 

dziennego to 

miejsce, w którym 

jedna wykwalifiko-

wana osoba ma 

pod opieką piątkę 

dzieci w wieku od 

roku do trzech lat. 

cały teren 

Gminy Głogów 
- 

Rezultaty: spadek 

bezrobocia  

 

Budżet gminy, 

RPO WD (działa-

nie Inwestycje w 

infrastrukturę 

społeczną 6.1) 
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1.6 Podobszar II - Krzekotów 

1.6.1 Charakterystyka ogólna obszaru 

Sołectwo Krzekotów położone jest na terenie Gminy Głogów. Wieś sąsiaduje z następującymi sołec-

twami: 

 Od zachodu z sołectwem Serby; 

 Od wschodu z sołectwem Wilków; 

 Od południa z sołectwami Klucze i Stare Serby. 

Na południe od centrum sołectwa biegnie droga krajowa nr 12, która jest jednym z najważniejszych 

szlaków komunikacyjnych w Polsce. Położenie sołectwa Krzekotów przedstawia poniższa mapa: 

 

Rysunek 9 Położenie sołectwa Krzekotów na tle Gminy Głogów 

 

Krzekotów zajmuje powierzchnię 618,55 ha, na terenie wsi w 2015 roku mieszkało 136 osób, w tym 72 

kobiety. Gęstość zaludnienia na terenie sołectwa wynosi 22 os./km2, co jest wynikiem najniższym spo-

śród wszystkich sołectw na terenie Gminy Głogów. Poniższy wykres przedstawia sytuację demograficzną 

na terenie sołectwa Krzekotów. 
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Rysunek 10: Sytuacja demograficzna sołectwa Krzekotów (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS) 

Pierwsza wzmianka o Krzekotówku pochodzi z 1263 r., gdzie wymienia się nazwę Crecotowo. Wieś po-

łożona jest w bardzo malowniczym i ustronnym miejscu, między dużymi obszarami leśnymi. 

Przez Krzekotów przebiega główna droga asfaltowa. Krzekotów do niedawna był miejscowością typowo 

rolniczą. Obecnie we wsi już tylko kilku mieszkańców jest gospodarzami. Działalność prowadzi zakład 

produkcji pieczarek. 

Jednym z najważniejszych obiektów w miejscowości jest świetlica wiejska, która służy wszystkim miesz-

kańcom do okolicznościowych spotkań. Tuż przy świetlicy znajduje się duży plac zagospodarowany na 

miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe z placem zabaw. 

W Krzekotowie znajduje się także cmentarz komunalny.  

1.6.2 Diagnoza obszaru rewitalizacji 

Do głównych negatywnych zjawisk na terenie sołectwa Krzekotów należą przede wszystkim te określa-

jące strefę społeczną. 

Jednym z największych problemów na terenie sołectwa jest duże bezrobocie oraz mała ilość podmiotów 

gospodarczych. Na 100 osób we wsi, aż 8 jest bezrobotnych. Jeśli chodzi zaś o liczbę podmiotów gospo-

darczych, ich liczba jest najmniejsza na terenie całej gminy – ogółem na terenie Krzekotowa działają 

tylko 4 podmioty gospodarcze. 

Na terenie sołectwa jest wiele rodzin otrzymujących świadczenia społeczne. Najwięcej z nich jest przy-

znawanych ze względu na bezdomność (77), niepełnosprawność (77), ubóstwo (77) oraz alkoholizm 
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(53). Poniższy schemat przedstawia powody przyznania świadczeń społecznych na terenie sołectwa 

Krzekotów. 

 

Wykres 6 Przyznane świadczenia społeczne na terenie sołectwa Krzekotów (źródło: Urząd Gminy Głogów) 

 

Podobszar 2 rewitalizacji obejmuje świetlicę wiejską w Krzekotowie oraz budynek dawnego sklepu. Mo-

dernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowie ma głównie obejmować wymianę elektryczności 

oraz montaż klimatyzacji. Sam budynek wymaga również odnowienia elewacji. Przy świetlicy zlokalizo-

wany jest niewielki plac zabaw dla dzieci. Budynek nieistniejącego już sklepu w Krzekotowie zlokalizo-

wany jest w pobliżu boiska. Jego rewitalizacja ma uwzględnić zagospodarowanie go z myślą o mieszkań-

cach – np. wybudowanie szatni, ubikacji. 

 

Rysunek 11 Budynek świetlicy wiejskiej i dawnego sklepu w Krzekotowie (źródło: Centrum Doradztwa 
Energetycznego Sp. z o.o.) 
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1.6.3 Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Lokalizacja sołectwa – położenie niedaleko drogi krajo-

wej nr 12 
Brak szkół na terenie sołectwa 

Dobry stan techniczny budynków – brak pokryć azbe-

stowych 
Brak systemu ciepłowniczego 

Duża powierzchnia terenów zielonych 
Brak miejsc służących integracji lokalnej 

ludności 

Duże zaangażowanie ludności w sprawy sołectwa Duża liczba osób bezrobotnych 

 Starzejące się społeczeństwo 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Chęć zmian na terenie sołectwa Utrzymywanie się zjawisk kryzysowych 

Możliwość pojawienia się nowych inwestorów 

Niewystarczający poziom środków na rewi-

talizacje, renowacje, rewalidacje, rekulty-

wacje środowiska 

Miejsce na rozwój potencjalnych inwestycji 
Rosnąca asymetria w dostępności do usług 

społecznych w mieście i na wsi 

Wzrost znaczenia idei partycypacji społecznej w poli-

tyce rozwoju lokalnego 

Rozwój nowych sposobów komunikacji  

(twitter, aplikacje na smartfony, facebook) 

– zanikanie bezpośrednich kontaktów. 

Zwrócenie uwagi na rewitalizacje w sferze społecznej 

– droga w utrzymaniu  infrastruktury nie przekłada się 

na realną  zmianę społeczną i gospodarczą 

Pogłębienie niedoborów wykwalifikowa-

nych robotników i kadry technicznej 

Wzrost aktywności różnego typu grup nacisku – orga-

nizowania się społeczeństwa wokół różnego typu ma-

łych społeczności. 

Wzrost zamożności części społeczeństwa – 

pojawiające się rozwarstwienie społeczne. 

Rosnące zainteresowanie regionem jako dobrą lokali-

zacją inwestycji 

Rosnący odpływ wysoko wykwalifikowanej 

kadry 
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Wzrost aktywności organizacji pozarządowych 
Wzrost znaczenia migracji zarobkowych (na 

terenie kraju i poza jego granice). 

Wzrost umiejętności pozyskiwania środków na cele 

badawcze, wdrożeniowe, rozwojowe itp. 

Odpływ aktywnych, młodych ludzi do więk-

szych ośrodków miejskich lub zagranicę 

Nowe priorytety rozwojowe w ramach perspektywy 

finansowej UE na lata 2014- 2020. 

Roszczeniowość społeczeństwa – postawa 

oczekiwania, że państwo rozwiąże wszyst-

kie problemy, bierność. 

Wykorzystywanie form przedsiębiorczości nie nasta-

wionej na zysk (tj. ekonomia społeczna) na rzecz akty-

wizacji środowisk lokalnych i osób wykluczonych spo-

łecznie w sferze społecznej i zawodowej. 

 

1.6.4 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Krzekotów to sołectwo, które odznacza się bardzo dobrym położeniem, dlatego wizja sołectwa opiera 

się możliwości rozwoju gospodarczego.  Na podstawie wyżej opisanego potencjału sołectwa wyzna-

czono wizję stanu wsi po działaniach rewitalizacyjnych: 

 

Sołectwo Krzekotów rozwija się w sposób zrównoważony,  

wykorzystując przy tym  swoje dobre strony takie jak   

położenie geograficzne, zasoby naturalne czy zaangażowanie lokalnej ludności



 

1.6.5 Cele strategiczne i szczegółowe  

WIZJA

Sołectwo Krzekotów rozwija się w sposób zrównoważony, 
wykorzystując przy tym  swoje dobre strony takie jak  

położenie geograficzne, zasoby naturalne czy zaangażowanie lokalnej ludności

CEL STRATEGICZNY I

Rozwój infrastruktury technicznej na terenie 
Gminy Głogów zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, co poprawi 
warunki bytowe mieszkańców

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Wzrost dostępności mieszkańców do usług infrastruktury 
technicznej, poprawa jakości tych usług

- Poprawa poziomu bezpieczeństwa

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w 
całkowitym bilansie energetycznym 

- Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
poprzez wskazanie postaw pro środowiskowych

CEL STRATEGICZNY II

Nowoczesna oraz dostodowana do potrzeb 
mieszkaćów przestrzeń półpubliczna oraz 

publiczna

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Wzrost dostępności mieszkańców do usług świadczonych 
przy użyciu infrastruktury społecznej

- Odtworzenie wartości zabytkowych i historycznych

- Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców skupionej 
wokół branży turystycznej

CEL STRATEGICZNY III

Społeczeństwo Gminy Głogów staje się 
zintegrowane, aktywne społecznie oraz 

zawodowo

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Integracja lokalnej społeczności

- Aktywizacja bezrobotnych

- Redukacja zjawisk patologii społecznych i 
wykluczenia społecznego

- Promocja aktywnego trybu życia



 

1.6.6 Podobszar II - Projekty rewitalizacyjne 

Tabela 3: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista A” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1. 

Moderniza-

cja świetlicy 

wiejskiej w 

Krzekotowie 

Gmina 

Gło-

gów 

Brak integra-

cji społecz-

nej na tere-

nie sołec-

twa, niska 

estetyka bu-

dynków na 

terenie so-

łectwa 

Celem projektu jest 

wzrost integracji społecz-

nej na terenie sołectwa, 

poprzez stworzenie miej-

sca do wspólnego spę-

dzania czasu. Projekt ma 

również za zadanie po-

prawę estetyki na tere-

nie sołectwa, poprzez re-

mont elewacji budynku. 

Modernizacja 

świetlicy wiej-

skiej w Krzeko-

towie - wy-

miana elek-

tryczności, 

montaż klima-

tyzacji 

Gmina Głogów, 

sołectwo Krzeko-

tów działka numer 

67 

50 000,00 

zł 

Prognozowane pro-

dukty: wzrost integra-

cji lokalnej społeczno-

ści, wzrost estetyki 

gminy  

Wskaźniki: powierzch-

nia wyremontowa-

nego budynku [m2], 

liczba wspartych 

obiektów infrastruk-

tury na rewitalizowa-

nych obszarach [szt.] 

Budżet Gminy, 

środki pry-

watne, RPO WD 

(w ramach dzia-

łania 6.3. Rewi-

talizacja zdegra-

dowanych ob-

szarów) 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

52 

 

2. 

Adaptacja 

budynku po 

byłym skle-

pie na po-

trzeby lokal-

nej społecz-

ności 

Gmina 

Gło-

gów 

Brak integra-

cji społecz-

nej na tere-

nie sołec-

twa, niska 

estetyka bu-

dynków na 

terenie so-

łectwa 

Celem projektu jest 

wzrost integracji społecz-

nej. Projekt ma również 

za zadanie poprawę este-

tyki na terenie sołectwa, 

poprzez remont elewacji 

budynku. 

Adaptacja bu-

dynku sklepu 

znajdującego 

się przy boisku 

i zagospodaro-

wanie go z my-

ślą o miesz-

kańcach (np. 

szatnie, ubika-

cje) 

Gmina Głogów, 

sołectwo Krzeko-

tów działka numer 

40/1, 40/2 

30 000,00 

zł 

Prognozowane pro-

dukty: wzrost integra-

cji lokalnej społeczno-

ści, wzrost estetyki 

gminy  

Wskaźniki: powierzch-

nia wyremontowa-

nego budynku [m2], 

liczba wspartych 

obiektów infrastruk-

tury na rewitalizowa-

nych obszarach [szt.] 

Budżet Gminy, 

środki pry-

watne, RPO WD 

(w ramach dzia-

łania 6.3. Rewi-

talizacja zdegra-

dowanych ob-

szarów) 
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Tabela 4: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista B” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1. 

Baza Geoca-

chingu - Poszu-

kiwanie Skar-

bów przy po-

mocy odbior-

nika GPS lub te-

lefonu komór-

kowego z odpo-

wiednim opro-

gramowaniem i 

dostępem do 

Internetu 

Gmina 

Głogów 

Brak integra-

cji lokalnej 

społeczności, 

niski rozwój 

turystyki na 

terenie 

Gminy 

Integracja spo-

łeczności lokalnej 

poprzez przepro-

wadzenie szeregu 

działań aktywiza-

cyjnych 

Działanie ma na celu wy-

korzystanie zamiłowania 

młodzieży do wszelkiego 

rodzaju nowinek techniki 

komputerowej.  

cały teren 

Gminy Głogów 
- 

Rezultaty: 

wzrost inte-

gracji i aktywi-

zacji społe-

czeństwa, spa-

dek bezrobo-

cia  

 

Budżet 

gminy, RPO 

WD (działa-

nia Wspie-

ranie go-

spodarki 

społecznej 

9.4) 
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2. 

Punkty opie-

kuna dziennego 

dla dzieci od 1 

do 3 roku życia 

Gmina 

Głogów 

Bezrobocie 

na terenie 

gminy 

Celem projektu 

jest aktywizacja 

bezrobotnych 

oraz odciążenie 

osób aktywnych 

zawodowo po-

przez opiekę 

nad dziećmi do-

pasowana do 

godzin pracy ro-

dziców 

Punkt opiekuna dziennego 

to miejsce, w którym jedna 

wykwalifikowana osoba ma 

pod opieką piątkę dzieci w 

wieku od roku do trzech 

lat. 

cały teren 

Gminy Głogów 
- 

Rezultaty: spa-

dek bezrobo-

cia wsi  

Budżet 

gminy, RPO 

WD (działa-

nie Inwesty-

cje w infra-

strukturę 

społeczną 

6.1) 
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1.7 Podobszar III – Przedmoście 

1.7.1 Charakterystyka ogólna podobszaru 

Sołectwo Przedmoście położone jest w północnej części Gminy Głogów, na Równinie Grębocickiej, przy 

trasie Głogów – Rudna. Główną ulicą wsi jest ulica Długa. Przedmoście sąsiaduje z takimi wsiami jak: 

 Turów,  

 Szczyglice,  

 Borek, 

 Zabornia.  

 

Rysunek 12. Lokalizacja trzeciego podobszaru rewitalizacji Gminy Głogów (źródło: opracowanie CDE Sp. z 
o.o.) 

 

Sołectwo Przedmoście zajmuje powierzchnię 870,29 ha, zamieszkuje go 985 mieszkańców z czego 511 

to kobiety, a 474 to mężczyźni. Poniższy wykres obrazuje strukturę wiekową Przedmościa w zależności 

od płci. 
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Rysunek 13. Struktura wiekowa mieszkańców wsi Przedmoście (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

 

1.7.2 Diagnoza obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja tego obszaru jest ściśle związana ze zidentyfikowanymi w części diagnostycznej problemami 

degradacji głównie w strefie przestrzenno-techniczno-funkcjonalnej (miejscowe plany zagospodarowa-

nia przestrzennego na km2, długość dróg gminnych na km2, liczba obiektów z pokryciem azbestowym), 

ale także społecznej (brak mieszkań komunalnych, niewielka liczba obiektów sportowych w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców). Wybór tego obszaru stanowi odpowiedź na potrzebę prowadzenia dalszych dzia-

łań naprawczych oraz podtrzymywania dobrych tendencji rozwojowych. 

Głównym problemem społecznym wsi Przedmoście jest brak mieszkań komunalnych. Kolejnym proble-

mem jest niewystarczająca ilość obiektów sportowych na terenie sołectwa. Pomimo, że na obszarze 

Przedmościa znajdują się 2 obiekty sportowe, to w przeliczeniu na 100 mieszkańców nie stanowią one 

wystarczającego zaplecza sportowego. Na terenie sołectwa przyznano 88 świadczeń z powodu ubóstwa 

oraz 65 z powodu alkoholizmu. Poniższy wykres obrazuje liczbę oraz rodzaj przyznanych świadczeń po-

mocy społecznej na terenie wsi. 
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Rysunek 14. Liczba i rodzaj przyznanych świadczeń pomocy społecznej na terenie sołectwa Przedmoście 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy) 

 

Sołectwo Przedmoście posiada tylko 1 obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

co wskazuje na nienajlepszą sytuację w tym zakresie. Na terenie wsi znajduje się 15 dróg gminnych  

o łącznej powierzchni 8,09 km, których stan został wskazany jako zły. Na obszarze Przedmościa odnoto-

wano znaczny udział budynków z pokryciem azbestowym, łącznie na terenie  sołectwa zidentyfikowano 

54 obiekty z pokryciem azbestowym. Masa zinwentaryzowanych wyrobów wynosi 76,52 Mg. 

Podobszar 3 rewitalizacji obejmuje kilka obszarów sołectwa Przedmoście: 

 Przebudowę istniejącego budynki „Sołtysówki” na potrzeby przedszkola wraz z zagospodarowa-

niem terenu wokół budynku, 

 Modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmo-

ściu (m.in. modernizacja głównej sali w GOK) – zły stan techniczny budynku, 

 Budowa chodnika prowadzącego do GOK, 

 Przebudowa remizy OSP w Przedmościu polegająca na wybudowaniu łazienek oraz infrastruk-

tury wodno-kanalizacyjnej, 

 Droga do Kaplicy Cmentarnej – Kaplica znajduje się w bardzo dalekiej odległości od zabudowań, 

stąd bardzo ważne jest stworzenie dla mieszkańców warunków bezpiecznego poruszania się, 

 Zaadaptowanie wolnego placu „stary plac zabaw” na potrzeby utworzenia magazynu przeciw-

powodziowego. 
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Rysunek 15. Budynek „Sołtysówki”  
(źródło: CDE Sp. z o.o.) 

Rysunek 16. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu 

(źródło: CDE Sp. z o.o.) 

Rysunek 18. Wnętrze budynku GOK  
(źródło: CDE Sp. z o.o.) 

Rysunek 17. OSP w Przedmościu (źródło: OSP 
Przedmoście) 
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1.7.3 Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Istnienie obiektów zabytkowych, posiadających inte-

resującą architekturę 
Brak mieszkań komunalnych 

Zadowalający potencjał gospodarczy mierzony liczbą 

działających na terenie podmiotów gospodarczych 

Duża liczba obiektów posiadających azbe-

stowe pokrycia dachowe 

Dostępność placówek oświatowych (nowoczesny 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II) 

Brak miejsc służących integracji lokalnej lud-

ności 

Niewielka ilość świadczeń społecznych przyznanych 

ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców 

Niewielki obszar sołectwa objęty miejsco-

wym planem zagospodarowania przestrzen-

nego 

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury Zły stan dróg gminnych 

Zespół Przedmościanki  

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Nowe priorytety rozwojowe w ramach 

perspektywy finansowej UE na lata 2014- 

2020. 

Wzrost zamożności części społeczeństwa – 

pojawiające się rozwarstwienie społeczne. 

Chęć zmian na terenie sołectwa 
Rosnący odpływ wysoko 

wykwalifikowanej kadry 

Miejsce na rozwój potencjalnych inwestycji 
Odpływ aktywnych, młodych ludzi do więk-

szych ośrodków miejskich lub zagranicę 

Wykorzystanie nowych technologii 

energetycznych bazujących na 

odnawialnych źródłach energii 

Napływ konkurencyjnych towarów z UE 

Rosnące zainteresowanie regionem jako dobrą lo-

kalizacją inwestycji 

Degradacja środowiska związana z działalno-

ścią człowieka 
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Wieś Przedmoście jako miejsce bezpieczne, atrakcyjne pod względem  

zamieszkania i inwestowania, które rozwija się całościowo  

w sposób intensywny i zrównoważony  

przy zachowaniu naturalnych zasobów przyrodniczych 

Dostępność funduszy zewnętrznych na 

działania rewitalizacyjne w sferze 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej. 

Upadek słabych ekonomicznie gospodarstw 

Wzrost aktywności organizacji pozarządowych Powolny proces integracji mieszkańców 

Rozwój turystyki 

Niewystarczający poziom środków na rewita-

lizacje, renowacje, rewalidacje, rekultywacje 

środowiska 

Niekorzystne trendy demograficzne 

 

1.7.4 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb rozwo-

jowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie powyższej analizy możliwe było sformułowanie wi-

zji rewitalizacji obszaru Przedmoście. 
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1.7.5 Cele strategiczne i szczegółowe  

 

WIZJA

Wieś Przedmoście jako miejsce bezpieczne, atrakcyjne pod względem 

zamieszkania i inwestowania, które rozwija się całościowo 

w sposób intensywny i zrównoważony przy zachowaniu naturalnych zasobów przyrodniczych

CEL STRATEGICZNY I

Rozwój infrastruktury technicznej na 
terenie Gminy Głogów zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co poprawi 

warunki bytowe mieszkańców

CELE SZCZEGÓŁOWE

- modernizacja zasobu mieszkaniowego

- zagospodarowanie niewykorzystanych 
przestrzeni o wysokim potencjale

- ograniczanie niskiej emisji

- podłączenie do sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej

CEL STRATEGICZNY II

Nowoczesna oraz dostodowana do potrzeb 
mieszkaćów przestrzeń półpubliczna oraz 

publiczna

CELE SZCZEGÓŁOWE

- wzrost poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach 
publicznych

- poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów 
sołectwa

- podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych 
przestrzeni publicznej

- ochrona środowiska

- rozwój placówek oświatowych

- wzrost oferty kulturalno-rozrywkowej

CEL STRATEGICZNY III

Społeczeństwo Gminy Głogów staje się 
zintegrowane, aktywne społecznie oraz 

zawodowo

CELE SZCZEGÓŁOWE

- rozwój aktywności społeczności lokalnej

- promocja aktywnego trybu życia

- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców

- przeciwdziałanie nierównościom społecznym i 
wykluczeniu społecznemu

- aktywizacja bezrobotnych

- wzrost liczby miejsc pracy



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

62 

 

1.7.6 Podobszar III – Projekty rewitalizacyjne 

Tabela 5: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista A” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1 

Przebudowa 

istniejącego 

budynku „Soł-

tysówki” na 

potrzeby 

przedszkola 

wraz z zago-

spodarowa-

niem terenu 

wokół bu-

dynku 

Gmina 

Głogów 

Budowa przed-

szkola na terenie 

Gminy pozwoli 

zwiększyć dostęp-

ność usługi opieki 

nad dziećmi. Obec-

nie na terenie so-

łectwa nie funkcjo-

nuje żadne przed-

szkole, toteż bu-

dowa takiego 

obiektu w znacz-

nym stopniu przy-

czyni się do polep-

szenia jakości życia 

mieszkańców na te-

renie sołectwa jak i 

całej Gminy. 

Zagospodarowa-

nie niewykorzy-

stanych prze-

strzeni o wyso-

kim potencjale/ 

podniesienie 

walorów este-

tycznych i funk-

cjonalnych prze-

strzeni publicz-

nej/ wzrost 

liczby miejsc 

pracy/rozwój 

placówek oświa-

towych 

Przebudowa bu-

dynku; zagospodaro-

wanie terenu wokół 

budynku 

Przedmo-

ście, 

działka nr 

250/4 

1 600 00

0,00 zł 

Wzrost atrakcyj-

ności osiedleń-

czej obszaru; 

poprawa do-

stępu do usługi 

opieki nad 

dziećmi; zwięk-

szenie dostępu 

do placówek 

oświatowych; 

zmniejszenie 

bezrobocia po-

przez tworzenie 

nowych miejsc 

pracy 

Liczba 

wspartych 

obiektów in-

frastruktury 

zlokalizowa-

nych na re-

witalizowa-

nych obsza-

rach [szt.] 

RPO WD 

(działa-

nie 6.3 

Rewitali-

zacja 

zdegra-

dowa-

nych ob-

szarów), 

Budżet 

Gminy 
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2 

Zaadaptowa-

nie wolnego 

placu „stary 

plac zabaw” 

na potrzeby 

utworzenia 

magazynu 

przeciwpowo-

dziowego 

Gmina 

Głogów, 

Sołectwo 

Przed-

moście 

Miejscowość znaj-

duje się w bliskim 

położeniu z dwoma 

kanałami rzecznymi 

oraz całym syste-

mem rowów melio-

racyjnych w związku 

z czym część wsi 

jest bardzo często 

podtapiana, zale-

wane są całe gospo-

darstwa. Podtopie-

nia występują rów-

nież na skutek obfi-

tych opadów. Na te-

renach zalewowych 

leżą również sąsied-

nie sołectwa jak 

Bytnik, Borek czy 

Zabornia. 

Zagospodarowa-

nie niewykorzy-

stanych prze-

strzeni o wyso-

kim potencjale/ 

wzrost bezpie-

czeństwa miesz-

kań-

ców/ochrona 

środowiska 

Tworzenie magazynu 

przeciwpowodzio-

wego, który byłby 

strategicznym rozwią-

zaniem w momencie 

potrzeby szybkiego 

reagowania 

Wolny 

plac przy 

ul. Krzy-

wej 

189 

999,00 zł 

Poprawa bezpie-

czeństwa miesz-

kańców sołec-

twa Przedmo-

ście jak i ościen-

nych miejsco-

wości położo-

nych na tere-

nach zalewo-

wych; obniżenie 

kosztów związa-

nych z przyjaz-

dem zewnętrz-

nych służb ra-

towniczych; 

zwiększone 

możliwości nie-

sienia pomocy 

mieszkańcom 

Powierzch-

nia obszarów 

objętych re-

witalizacją 

[ha] 

RPO WD 

(działa-

nie 6.3 

Rewitali-

zacja 

zdegra-

dowa-

nych ob-

szarów), 

Budżet 

Gminy 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW 

64 

 

3 

Przystosowa-

nie do uży-

teczności pu-

blicznej zgod-

nie z wymo-

gami i stan-

dardami unij-

nymi poprzez 

przeprowa-

dzenie mo-

dernizacji i re-

witalizacji ist-

niejących po-

mieszczeń 

znajdujących 

się w budynku 

Gminnego 

Ośrodka Kul-

tury 

Gmina 

Głogów, 

Sołectwo 

Przed-

moście 

Zły stan techniczny 

obiektów publicz-

nych zagraża nie 

tylko zdrowiu i życiu 

osób tam pracują-

cych, ale również 

mieszkańcom 

Gminy. Bardzo 

ważne jest, aby bu-

dynki użyteczności 

publicznej były w 

dobrym stanie tech-

nicznym i funkcjo-

nalnym, ponieważ 

służą wszystkim 

mieszkańcom, a po-

nadto są wizytówką 

Gminy. 

Wzrost poziomu 

bezpieczeństwa 

w przestrze-

niach publicz-

nych/ podniesie-

nie walorów es-

tetycznych i 

funkcjonalnych 

przestrzeni pu-

blicznej/ rozwój 

aktywności spo-

łeczności lokal-

nej/wzrost 

oferty kultu-

ralno-rozrywko-

wej 

Przebudowa i moder-

nizacja istniejących 

pomieszczeń sanitar-

nych oraz dostosowa-

nie ich do potrzeb 

osób niepełnospraw-

nych; dostosowanie 

instalacji wodno-ka-

nalizacyjnej; osusze-

nie istniejących piw-

nic i dostosowanie ich 

do potrzeb budynku; 

przystosowanie cią-

gów komunikacyj-

nych do potrzeb BHP 

oraz przebudowa 

wejść ewakuacyjnych; 

modernizacja sceny 

oraz pomieszczeń 

garderoby przylegają-

cej do niej; dostoso-

wanie sali multime-

dialnie, dźwiękowo-

akustycznie oraz 

ul. 

Szkolna 

17 

999 

900,00 zł 

Wzrost atrakcyj-

ności miejsco-

wości; poprawa 

bezpieczeństwa; 

zmniejszone 

koszty utrzyma-

nia budynku; 

wzrost aktywiza-

cji społecznej; 

poprawa oferty 

kulturalno-

oświatowo-roz-

rywkowej; więk-

sza integracja 

mieszkańców 

Liczba 

wspartych 

obiektów in-

frastruktury 

zlokalizowa-

nych na re-

witalizowa-

nych obsza-

rach [szt.] 

RPO WD 

(działa-

nie 6.3 

Rewitali-

zacja 

zdegra-

dowa-

nych ob-

szarów), 

Budżet 

Gminy 
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oświetleniowo; klima-

tyzacja sali tanecznej; 

przystosowanie po-

mieszczenia kuchen-

nego dla potrzeb ga-

stronomicznych (brak 

wentylacji i klimatyza-

cji); przystosowanie 

pomieszczenia przyle-

gającego do holu na 

szatnię; modernizacja 

schodów prowadzą-

cych na piętro; mo-

dernizacja istnieją-

cego pomieszczenia 

sanitarnego na pię-

trze; przystosowanie 

pomieszczeń na pię-

trze pod potrzeby 

świetlicy środowisko-

wej; naprawa dachu. 
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4 

Rewitalizacja 

obiektu sta-

cjonowania, 

bazy sprzęto-

wej oraz sys-

temu funkcjo-

nowania 

Ochotniczej 

Straży Pożar-

nej 

Gmina 

Głogów, 

Ochotni-

cza Straż 

Pożarna 

w Przed-

mościu 

Budynek nie po-

siada zaplecza so-

cjalnego, sanitar-

nego, administra-

cyjnego ani magazy-

nowego. Brak 

ogrzewania, toalet, 

bieżącej wody. Na 

terenie obiektu 

brak miejsca na za-

gospodarowanie 

biura czy sekreta-

riatu. Przed remizą 

znajduje się plac na 

którym odbywają 

się festyny, msze 

polowe jednak jest 

on w bardzo złym 

stanie technicznym 

- nierówna, skru-

szała nawierzchnia, 

największa jego 

część jest nieutwar-

dzona. 

podłączenie do 

sieci kanalizacyj-

nej i wodociągo-

wej/ wzrost po-

ziomu bezpie-

czeństwa w 

przestrzeniach 

publicznych/ 

wzrost bezpie-

czeństwa miesz-

kańców/ pod-

niesienie walo-

rów estetycz-

nych i funkcjo-

nalnych prze-

strzeni publicz-

nej 

Wybudowanie łazie-

nek oraz infrastruk-

tury wodno-kanaliza-

cyjnej; modernizacja 

placu przed OSP; mo-

dernizacja budynku 

OSP 

ul. Długa 

65a 

1 200 00

0,00 zł 

poprawa bez-

pieczeństwa 

miejscowości 

Przedmoście 

oraz pozosta-

łych sołectw 

Gminy; wzrost 

efektywności 

walki z powo-

dziami, poża-

rami, klęskami 

żywiołowymi i 

innymi zagroże-

niami; wzrost 

skuteczności 

działań ratowni-

czych; możli-

wość rekrutacji i 

szkoleń młodych 

strażaków; 

stworzenie wa-

runków do od-

powiedniego 

przechowywa-

nia sprzętu ra-

towniczego 

Liczba 

wspartych 

obiektów in-

frastruktury 

zlokalizowa-

nych na re-

witalizowa-

nych obsza-

rach [szt.] 

RPO WD 

(działa-

nie 6.3 

Rewitali-

zacja 

zdegra-

dowa-

nych ob-

szarów), 

Budżet 

Gminy 

SUMA 3 989 899,00 zł 
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Tabela 6: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista B” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1 

Modernizacja 

drogi szutro-

wej prowadzą-

cej do Kaplicy 

Cmentarnej 

wraz z budową 

oświetlenia i 

miejsc 

parkingowych 

Gmina 

Głogów, 

Sołectwo 

Przedmo-

ście 

Z uwagi na 

bardzo odległą 

lokalizację 

Kaplicy od 

zabudowań 

miejscowości 

niezbędne jest 

stworzenie dla 

mieszkańców 

warunków 

bezpiecznego 

poruszania się 

wzrost poziomu 

bezpieczeństwa 

w przestrzeniach 

publicznych/po-

prawa dostępno-

ści komunikacyj-

nej obszarów so-

łectwa/- wzrost 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

 

Modernizacja drogi 

szutrowej prowa-

dzącej do Kaplicy 

Cmentarnej, bu-

dowa oświetlenia i 

miejsc parkingo-

wych, modernizacja 

ciągu pieszo-rowe-

rowego 

Droga szutrowa 

prowadząca do 

Kaplicy Cmentar-

nej 

w Przedmościu 

149 900,00 

zł 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Gminy w  

zakresie 

komunikacji; 

poprawa 

wizerunku i 

estetyki 

miejscowości; 

wzrost 

funkcjonalności 

obszaru 

 

RPO WD, 

Budżet  

Gminy, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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2 

Budowa chod-

nika prowadzą-

cego do Gmin-

nego Ośrodka 

Kultury 

Gmina 

Głogów 

W związku z funk-

cjami jakie pełni 

Gminny Ośrodek 

Kultury, nie-

zbędne jest jego 

prawidłowe i bez-

pieczne funkcjo-

nowanie. Budowa 

chodnika prowa-

dzącego do GOK 

przyczyni się do 

wzrostu bezpie-

czeństwa na tere-

nie Gminy 

 

wzrost poziomu 

bezpieczeństwa 

w przestrzeniach 

publicznych/po-

prawa dostępno-

ści komunikacyj-

nej obszarów so-

łectwa/- wzrost 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Wybudowanie 

chodnika 
ul. Szkolna 17 

100 000,00 

zł 

poprawa bez-

pieczeństwa 

mieszkańców 

Gminy w zakre-

sie komunikacji; 

wzrost atrakcyj-

ności obszaru 

rewitalizacji; 

wzrost funkcjo-

nalności obszaru 

RPO WD,  

Budżet 

Gminy, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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3 
Aktywna spo-

łeczność 

Gmina 

Głogów 

Działania zwią-

zane z aktywizacją 

sportowo-kultu-

ralną mieszkań-

ców przyczynią się 

do promowania 

zdrowego trybu 

życia, wpłyną po-

zytywnie na inte-

grację mieszkań-

ców 

wzrost oferty 

kulturalno-roz-

rywkowej/roz-

wój aktywności 

społeczności lo-

kalnej/promocja 

aktywnego trybu 

życia/przeciw-

działanie nie-

równościom 

społecznym i wy-

kluczeniu spo-

łecznemu 

Aktywizacja spor-

towo-kulturalna 

mieszkańców po-

przez ułatwienie 

dostępu do wyda-

rzeń oraz obiektów 

sportowych i kul-

tury; organizacja 

małych wydarzeń 

społecznych, kultu-

ralnych i rekreacyj-

nych w bezpośred-

nim sąsiedztwie 

skupisk mieszkal-

nych 

sołectwo Przed-

moście 
- 

Wzrost poczucia 

przywiązania do 

otoczenia; mini-

malizacja zjawi-

ska wykluczenia 

społecznego 

oraz patologicz-

nych zachowań; 

wzrost zaintere-

sowania i dbało-

ści o wspólną 

przestrzeń 

RPO WD, Bu-

dżet Gminy 

4 
Aktywizacja za-

wodowa 

Gmina 

Głogów 

Działania mające 

na celu pobudze-

nie aktywności za-

wodowej miesz-

kańców wpłyną 

pozytywnie na 

zmniejszenie bez-

robocia na terenie 

sołectwa 

Aktywizacja bez-

robot-

nych/wzrost 

liczby miejsc 

pracy/przeciw-

działanie nie-

równościom 

społecznym i wy-

kluczeniu spo-

łecznemu 

Pobudzenie aktyw-

ności zawodowej 

mieszkańców, 

przede wszystkim 

poprzez wsparcie 

rozwoju podmio-

tów ekonomii spo-

łecznej, w tym 

przedsiębiorstw 

społecznych i spół-

dzielni socjalnych 

sołectwo Przed-

moście 
- 

Wzrost aktyw-

ności członków 

spółdzielni na 

rynku pracy i 

ograniczenie 

marginalizacji 

społecznej tych 

osób 

RPO WD, Bu-

dżet Gminy, 

SUMA 249 900,00 zł 
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1.8 Podobszar IV – Borek - Zabornia 

1.8.1 Charakterystyka ogólna podobszaru 

Sołectwo Borek-Zabornia znajduje się na terenie Gminy Głogów, leży na trasie Głogów-Pęcław. Sąsiaduje 

z takimi wsiami jak: 

 Serby Stare; 

 Klucze; 

 Przedmoście. 

Na terenie miejscowości znajduje się dwór, położony jest blisko drogi asfaltowej Białołęka – Głogów  

i usytuowany jest w południowo-zachodniej części zabytkowego położenia parkowego. Stanowi główną 

atrakcję miejscowości i jest jej najcenniejszym zabytkiem. Odnowiony podczas generalnego remontu  

w latach 1985-1990 został adaptowany na budynek wielorodzinny, zachowując swój pierwotny wygląd 

zewnętrzny i układ klatki schodowej. 

 

Rysunek 19. Lokalizacja czwartego podobszaru rewitalizacji Gminy Głogów (źródło: opracowanie CDE Sp. z 

o.o.) 

Sołectwo zajmuje powierzchnię 1347,59 ha, zamieszkuje go 451 mieszkańców z czego 231 to kobiety,  

a 220 to mężczyźni. Poniższy wykres obrazuje strukturę wiekową wsi Borek-Zabornia w zależności od 

płci. 
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Rysunek 20. Struktura wiekowa mieszkańców sołectwa Borek-Zabornia (źródło: opracowanie 

CDE Sp. z o.o.) 

1.8.2 Diagnoza obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja tego obszaru jest ściśle związana ze zidentyfikowanymi w części diagnostycznej problemami 

degradacji w strefie przestrzenno-techniczno-funkcjonalnej oraz społecznej. Wybór tego obszaru sta-

nowi odpowiedź na potrzebę prowadzenia dalszych działań naprawczych oraz podtrzymywania dobrych 

tendencji rozwojowych. 

Wśród problemów w sferze społecznej zdiagnozowanych na terenie miejscowości wskazuje się brak 

mieszkań komunalnych. Na terenie sołectwa przyznano 97 świadczeń z powodu ubóstwa co wskazuje 

na znaczny problem w tym obszarze. Ponadto przyznano 37 świadczeń z powodu alkoholizmu i 43  

z powodu niepełnosprawności. Poniższy wykres obrazuje liczbę i rodzaj przydzielonych świadczeń spo-

łecznych. 

 

Rysunek 21. Liczba i rodzaj przyznanych świadczeń pomocy społecznej na terenie sołectwa Borek-Zabornia 
(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy) 
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Na terenie wsi znajduje się 10 dróg gminnych o łącznej powierzchni 6,737 km, których stan został wska-

zany jako zły. Przeliczając długość dróg gminnych na km2 sytuacja w całej gminie najgorzej przedstawia 

się właśnie na terenie sołectwa Borek-Zabornia. Na obszarze miejscowości odnotowano również 

znaczny udział budynków z pokryciem azbestowym, łącznie na terenie  sołectwa zidentyfikowano 26 

obiektów z pokryciem azbestowym. Masa zinwentaryzowanych wyrobów wynosi 114,93 Mg – najwięcej 

na całym terenie Gminy. Na terenie sołectwa działa 15 podmiotów gospodarczych.  

Podobszar rewitalizacji obejmuje park przypałacowy w Borku oraz zabytkowy pałac, który został zaadap-

towany na budynek wielorodzinny. Park przypałacowy w Borku również jest wpisany do rejestru Naro-

dowego Instytutu Dziedzictwa. W ramach rewitalizacji planuje się na terenie parku m.in. budowę oświe-

tlenia i fontanny. Teren parku zajmuje znaczną powierzchnię i posiada duży potencjał rozwojowy. Na 

terenie parku zlokalizowany jest również pałac, gdzie obecnie mieszczą się mieszkania komunalne.  

W ramach rewitalizacji planuje się modernizację części wspólnych budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 22. Park przypałacowy w Borku (źródło: CDE Sp. z o.o.) 

Rysunek 23. Pałac w Borku (źródło: CDE Sp. z o.o.) 
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1.8.3 Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Istnienie obiektów zabytkowych, posiadających inte-

resującą architekturę 
Brak mieszkań komunalnych 

Położenie w pobliżu rowerowego Szlaku Odry oraz 

zbiegające się w miejscowości ścieżki rowerowe sta-

nowią zachętę dla turystów 

Duża liczba obiektów posiadających azbe-

stowe pokrycia dachowe 

Dostępność przedszkola 
Brak miejsc służących integracji lokalnej lud-

ności 

Park przypałacowy 

Zły stan dróg gminnych 

Niezadowalający potencjał gospodarczy 

mierzony liczbą działających na terenie pod-

miotów gospodarczych 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Nowe priorytety rozwojowe w ramach 

perspektywy finansowej UE na lata 2014- 

2020. 

Odpływ aktywnych, młodych ludzi do więk-

szych ośrodków miejskich lub zagranicę 

Wzrost potencjału edukacyjnego 
Rosnąca asymetria w dostępności do usług 

społecznych w mieście i na wsi 

Miejsce na rozwój potencjalnych inwestycji Napływ konkurencyjnych towarów z UE 

Dostępność funduszy zewnętrznych na 

działania rewitalizacyjne w sferze 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej 

Upadek słabych ekonomicznie gospodarstw 

Rozwój turystyki Roszczeniowość społeczeństwa – postawa 

oczekiwania, że państwo rozwiąże wszystkie 

problemy, bierność Renowacja zabytków architektury 
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Sołectwo Borek-Zabornia jako miejsce atrakcyjne do zamieszkania i inwestowania,  

posiadająca bezpieczne i przyjazne przestrzenie publiczne,  

charakteryzujące się zintegrowaną społecznością. 

 

1.8.4 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb rozwo-

jowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie powyższej analizy możliwe było sformułowanie wi-

zji rewitalizacji obszaru Borek-Zabornia. 
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1.8.5 Cele strategiczne i szczegółowe 

  

WIZJA

Sołectwo Borek-Zabornia jako miejsce atrakcyjne do zamieszkania i inwestowania, posiadająca bezpieczne 
i przyjazne przestrzenie publiczne, charakteryzujące się zintegrowaną społecznością.

CEL STRATEGICZNY I

Rozwój infrastruktury technicznej na 
terenie Gminy Głogów zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co poprawi 

warunki bytowe mieszkańców

CELE SZCZEGÓŁOWE

- modernizacja zasobu mieszkaniowego

- zagospodarowanie niewykorzystanych 
przestrzeni o wysokim potencjale

- ochrona historycznych/zabytkowych obiektów

- podłączenie do sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej

CEL STRATEGICZNY II

Nowoczesna oraz dostodowana do potrzeb 
mieszkaćów przestrzeń półpubliczna oraz 

publiczna

CELE SZCZEGÓŁOWE

- wzrost poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach 
publicznych

- podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych 
przestrzeni publicznej

- ochrona środowiska

- rozwój placówek oświatowych

- wzrost oferty kulturalno-rozrywkowej

CEL STRATEGICZNY III

Społeczeństwo Gminy Głogów staje się 
zintegrowane, aktywne społecznie oraz 

zawodowo

CELE SZCZEGÓŁOWE

- rozwój aktywności społeczności lokalnej

- promocja aktywnego trybu życia

- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców

- przeciwdziałanie nierównościom społecznym i 
wykluczeniu społecznemu

- aktywizacja bezrobotnych

- wzrost liczby miejsc pracy
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1.8.6 Podobszar IV – Projekty rewitalizacyjne 

Tabela 7: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista A” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1 

Modernizacja 

dworu zaadap-

towanego na 

budynek wielo-

rodzinny 

Gmina Gło-

gów 

Dworek w Borku 

jest obiektem o zna-

czeniu historycz-

nym, jest najcen-

niejszym zabytkiem 

miejscowości. Bar-

dzo ważne jest aby 

był w dobrym stanie 

technicznym za-

równo ze względów 

historycznych jak i 

bezpieczeństwa 

osób w nim miesz-

kających 

modernizacja zasobu 

mieszkaniowego/wzrost 

bezpieczeństwa miesz-

kańców/ochrona histo-

rycznych/zabytkowych 

obiektów 

modernizacja 

części wspól-

nych budynku 

przy drodze 

Białołęka – 

Głogów, na 

działce nr 

369/14 

500 000,0

0 zł 

Poprawa estetyki i 

funkcjonalności 

obszaru rewitali-

zacji; wzrost bez-

pieczeństwa 

mieszkańców; 

wzrost atrakcyjno-

ści osiedleńczej 

obszaru i funkcjo-

nalności prze-

strzeni; poprawa 

jakości życia 

mieszkańców 

wyremonto-

wane bu-

dynki miesz-

kalne [szt.] 

RPO WD 

(działanie 

6.3 Rewita-

lizacja zde-

gradowa-

nych obsza-

rów), Bu-

dżet Gminy 

SUMA 500 000,00 zł 
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Tabela 8: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista B” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1 

Rewitalizacja 

parku przypa-

łacowego 

Gmina 

Głogów 

 

Podniesienie walo-

rów estetycznych i 

funkcjonalnych 

przestrzeni publicz-

nej/wzrost oferty 

kulturalno-rozryw-

kowej 

Rewitalizacja parku 

przypałacowego, bu-

dowa oświetlenia na te-

renie parku, budowa 

fontanny 

działka nr 

369/17 
500 000,00 zł 

Poprawa estetyki i funk-

cjonalności obszaru re-

witalizacji; wzrost atrak-

cyjności osiedleńczej 

obszaru i funkcjonalno-

ści przestrzeni; miejsce 

spotkań i integracji 

mieszkańców 

RPO WD, Budżet 

Gminy, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

2 

Punkty opie-

kuna dzien-

nego dla 

dzieci od 1 do 

3 roku życia 

Gmina 

Głogów 

Niski poziom 

usług edukacyj-

nych i kultural-

nych 

Rozwój placówek 

oświatowych/akty-

wizacja bezrobot-

nych/wzrost bezpie-

czeństwa mieszkań-

ców 

W czasie, gdy rodzice 

nie mogą sprawować 

opieki nad dzieckiem z 

powodu np. pracy zawo-

dowej, mogą je powie-

rzyć opiece dziennego 

opiekuna. Opieka spra-

wowana jest w warun-

kach domowych, a czas 

Sołectwo 

Borek-Za-

bornia 

- 

Powstanie nowych 

miejsc pracy, powstanie 

miejsc opieki nad 

dziećmi, co umożliwi 

powrót mam do pracy; 

wzrost bezpieczeństwa 

najmłodszych mieszkań-

ców Gminy; poprawa 

RPO WD, Budżet 

Gminy 
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sprawowania opieki 

przez dziennego opie-

kuna efektywniej dopa-

sowany do czasu pracy 

rodziców. 

dostępu do usługi opieki 

nad dziećmi do lat 3; 

3 
Aktywna spo-

łeczność 

Gmina 

Głogów 

Działania zwią-

zane z aktywiza-

cją sportowo-

kulturalną 

mieszkańców 

przyczynią się 

do promowania 

zdrowego trybu 

życia, wpłyną 

pozytywnie na 

integrację 

mieszkańców 

Wzrost oferty kultu-

ralno-rozrywko-

wej/rozwój aktyw-

ności społeczności 

lokalnej/promocja 

aktywnego trybu ży-

cia/przeciwdziałanie 

nierównościom spo-

łecznym i wyklucze-

niu społecznemu 

Aktywizacja sportowo-

kulturalna mieszkańców 

poprzez ułatwienie do-

stępu do wydarzeń oraz 

obiektów sportowych i 

kultury; organizacja ma-

łych wydarzeń społecz-

nych, kulturalnych i re-

kreacyjnych w bezpo-

średnim sąsiedztwie 

skupisk mieszkalnych 

Sołectwo 

Borek-Za-

bornia 

- 

Wzrost poczucia przy-

wiązania do otoczenia; 

minimalizacja zjawiska 

wykluczenia społecz-

nego oraz patologicz-

nych zachowań; wzrost 

zainteresowania i dbało-

ści o wspólną przestrzeń 

RPO WD, Budżet 

Gminy 

SUMA 500 000,00 zł 
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1.9. Podobszar V – Turów 

1.9.1. Charakterystyka ogólna podobszaru 

 

Kolejny podobszar zajmuje sołectwo Turów, które położone jest na południu Gminy Głogów. Wieś Tu-

rów położona jest na obszarze malowniczych Wzgórz Dalkowskich. Przez miejscowość przebiega droga 

powiatowa łącząca powiat głogowski z polkowickim. Dokoła wsi można napotkać piękne połacie lasu 

mieszanego, położone na licznych pagórkach. 

W centrum wsi znajduje się krzyż. Turów posiada także stary, poniemiecki cmentarz, otoczony bogatym 

drzewostanem (głównie klonami). Mieszkańcy wsi biorą czynny udział w organizowaniu licznych imprez 

i spotkań integracyjnych. Miejscem spotkań jest świetlica, a także trawiaste boisko piłkarskie z umiej-

scowionym obok placem zabaw i grillem. W miejscowości znajduje się ujęcie wody. 

Sołectwo to zajmuje powierzchnię 388,82 ha, natomiast zamieszkuje je 150 osób. W 2015 sołectwo było 

zamieszkane przez 75 kobiet oraz tylu samo mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 39 os./km2. 

Rysunek 24 Położenie sołectwa Turów na tle Gminy 
Głogów 
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Wykres 7 Liczba mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe na terenie sołectwa Turów 

 

Podobszar 5 rewitalizacji obejmuje świetlicę wiejską w Turowie. 

1.9.2. Diagnoza obszaru rewitalizacji 

 

Do głównych negatywnych zjawisk na terenie sołectwa Turów należą przede wszystkim te określające 

strefę społeczną oraz techniczną. 

Na terenie sołectwa brak jest szkół oraz placówek bibliotecznych. Dodatkowo na terenie sołectwa brak 

jest znaczących podmiotów gospodarczych, natomiast wskaźnik bezrobocia wynosi 9 bezrobotnych na 

100 mieszkańców. 

Słabą stroną sołectwa jest również sfera techniczna. Na terenie Turowa brak jest mieszkań komunal-

nych, natomiast jakość dróg gminnych zaliczana jest do złych. 

Na terenie sołectwa prężnie działa pomoc społeczna. Liczba przyznanych świadczeń na 100 mieszkań-

ców wynosi aż 115 jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich sołectw na terenie Gminy Głogów. 

Najwięcej świadczeń w 2015 roku przyznano z powodu ubóstwa – 173 oraz wielodzietności – 88. Poniż-

szy wykres przedstawia ilościowe dane dotyczące przyznanych świadczeń społecznych na terenie sołec-

twa Turów. 
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 Wykres 8 Pomoc społeczna na terenie sołectwa Turów w 2015 roku (źródło: Urząd Gminy Głogów) 

Na terenie sołectwa dużym problemem jest również azbest na pokryciach dachowych. Masa zinwenta-

ryzowanych obiektów zawierających azbest na km2 wyniosła w 2015 roku 11,90 i jest to najwyższy 

wskaźnik spośród wszystkich sołectw na terenie Gminy Głogów. 

Tabela 9 Masa zinwentaryzowanych obiektów azbestowych na terenie Gminy Głogów z podziałem na sołec-
twa (źródło: Urząd Gminy Głogów) 

Wyszczególnienie 

Ilość obiektów zawiera-

jących wyroby azbe-

stowe 

Masa zinwentaryzowa-

nych wyrobów azbesto-

wych [Mg] 

Masa zinwentaryzowa-

nych obiektów na km2 

Borek- Zabornia 26 114,93 8,53 

Grodziec Mały 14 11,53 1,18 

Klucze 19 50,01 10,36 

Krzekotów 0 0 0,00 

Przedmoście - Bytnik 54 76,52 8,79 

Ruszowice 10 16,5 2,79 

Serby 29 18,96 1,39 

Stare Serby 10 15,71 3,67 
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Szczyglice 14 25,56 10,47 

Turów 8 46,27 11,90 

Wilków 24 32,99 2,85 

RAZEM 208 408,98  

Podobszar 5 rewitalizacji obejmuje świetlicę wiejską w Turowie. Budynek zlokalizowany jest w centrum 

wsi w jej reprezentacyjnym miejscu, przy drodze powiatowej. Budynek świetlicy wiejskiej odznacza się 

znacznym stopniem degradacji – m.in. odpadające elementy tynku oraz brak zagospodarowania terenu 

wokół budynku. W ramach rewitalizacji planuje się ocieplenie i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej 

wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, budowę węzła sanitarnego oraz dostosowanie bu-

dynku dla osób niepełnosprawnych. 

1.9.3. Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Duża powierzchnia terenów zielonych Brak systemu ciepłowniczego 

Dobrze rozwinięta baza sportowa Brak systemu kanalizacyjnego 

Wysoki wskaźnik bezpieczeństwa na terenie 

sołectwa 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kultu-

ralna i rekreacyjna – brak miejsca spotkań 

Zaangażowanie lokalnej społeczności  
Znaczny stopień degradacji technicznej budynków, 

w tym występowanie azbestu 

Bogata baza surowców naturalnych Niski stopień przedsiębiorczości 

Obecność systemu wodociągowego  
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Rosnące zainteresowanie regionem jako dobrą 

lokalizacją inwestycji 

Niewystarczający poziom środków na rewitaliza-

cje, renowacje, rewalidacje, rekultywacje środo-

wiska 

Wzrost zaangażowania 

społeczeństwa w sprawy regionu 

Rozwój nowych sposobów komunikacji 

(twitter, aplikacje na smartfony, facebook) 

– zanikanie bezpośrednich kontaktów. 

Nowe priorytety rozwojowe w ramach 

perspektywy finansowej UE na lata 2014- 

2020. 

Roszczeniowość społeczeństwa – postawa 

oczekiwania, że państwo rozwiąże 

wszystkie problemy, bierność. 

Poprawa standardu życia mieszkańców obszaru 
Trudne warunki dla rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości 

 

1.9.4 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Turów  to sołectwo, które odznacza się bardzo dobrym potencjałem gospodarczym, dlatego wizja sołec-

twa opiera się możliwość rozwoju.  Na podstawie wyżej opisanego potencjału sołectwa wyznaczono 

wizję stanu wsi po działaniach rewitalizacyjnych: 

 

Turów sołectwem zmierzającym do rozwoju gospodarczego,  

którego siłą napędową jest zaangażowanie  

oraz wiedza lokalnej społeczności 
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1.9.5 Cele strategiczne i szczegółowe 

 

WIZJA:

Turów sołectwem zmierzającym do rozwoju gospodarczego, którego siłą napędową jest zaangażowanie oraz 
wiedza lokalnej społeczności

CEL I

Rozwój infrastruktury technicznej na 
terenie Gminy Głogów zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co poprawi 

warunki bytowe mieszkańców

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- wzrost dostępności mieszkańców do 
infrastruktury technicznej;

- poprawa efektywności energetycznej w 
budynkach oraz wzrost znaczenia 

energetyki odnawialnej.

CEL II 

Nowoczesna oraz dostodowana do 
potrzeb mieszkaćów przestrzeń 

półpubliczna oraz publiczna

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zachowanie, ochrona i modernizacja 
dziedzictwa kulturowego obszarów 

rewitalizowanych;

- rozwój inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych 
i sportowych eksponujących walory obszaru i 

zachęcających do tworzenia przyjaznych 
mieszkańcom przestrzeni.

Cel III

Społeczeństwo Gminy Głogów staje się 
zintegrowane, aktywne społecznie oraz 

zawodowo

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- integracja lokalnej społeczności;

- zapobieganiu wykluczeniu społecznemu;

- promocja aktywnego spędzania czasu.
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1.9.6 Podobszar V – Projekty rewitalizacyjne 

Tabela 10: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista A” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1 

Moderni-

zacja i 

przebu-

dowa 

świetlicy 

wiejskiej 

wraz z za-

gospoda-

rowaniem 

terenu 

wokół 

świetlicy 

Gmina Głogów 

Budynek zlokalizowany 

jest  

w centrum wsi w jej re-

prezentacyjnym miej-

scu, przy drodze powia-

towej. Budynek świe-

tlicy wiejskiej odznacza 

się znacznym stopniem 

degradacji – m.in. odpa-

dające elementy tynku 

oraz brak zagospodaro-

wania terenu wokół bu-

dynku. 

Podniesienie walo-

rów estetycznych i 

funkcjonalnych 

przestrzeni publicz-

nej/rozwój aktyw-

ności społeczności 

lokalnej 

/podłączenie do 

sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej 

W ramach rewitalizacji 

planuje się ocieplenie i 

przebudowę budynku 

świetlicy wiejskiej wraz 

z zagospodarowaniem 

terenu wokół obiektu, 

budowę węzła sanitar-

nego oraz dostosowa-

nie budynku dla osób 

niepełnosprawnych. 

działka nr 

87 
500 000,00 zł 

Wzrost atrak-

cyjności osie-

dleńczej ob-

szaru; wzrost 

oferty kultu-

ralno-tury-

stycznej; prze-

strzeń dosto-

sowana dla 

osób niepełno-

sprawnych 

Liczba 

wspartych 

obiektów in-

frastruktury 

zlokalizowa-

nych na re-

witalizowa-

nych obsza-

rach [szt.] 

RPO WD 

(działanie 

6.3 Rewi-

talizacja 

zdegrado-

wanych 

obsza-

rów), Bu-

dżet 

Gminy 

SUMA 500 000,00 zł 
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Tabela 11: Kluczowe projekty rewitalizacji – „Lista B” (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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1 
Bank 

czasu 

Gmina 

Głogów 

 

Rozwój aktywności spo-

łeczności lokalnej/prze-

ciwdziałanie nierówno-

ściom społecznym i wy-

kluczeniu społecznemu 

Mieszkańcy deklarują swoje 

umiejętności, które mogą 

świadczyć na rzecz innych osób, 

w zamian otrzymując godziny 

do wykorzystania na otrzymanie 

pomocy od innych mieszkańców 

Sołectwo Turów - 

Wzmocnienie więzi spo-

łeczności lokalnej, ograni-

czenie wykluczenia spo-

łecznego, wzrost identyfi-

kacji mieszkańców z oto-

czeniem 

- 

2 

Punkty 

opiekuna 

dziennego 

dla dzieci 

od 1 do 3 

roku życia 

Gmina 

Głogów 

Niski poziom 

usług edukacyj-

nych i kultural-

nych 

Rozwój placówek oświa-

towych/ aktywizacja 

bezrobotnych/wzrost 

bezpieczeństwa miesz-

kańców 

W czasie, gdy rodzice nie mogą 

sprawować opieki nad dziec-

kiem z powodu np. pracy zawo-

dowej, mogą je powierzyć 

opiece dziennego opiekuna. 

Opieka sprawowana jest w wa-

runkach domowych, a czas 

sprawowania opieki przez 

dziennego opiekuna efektywniej 

dopasowany do czasu pracy ro-

dziców. 

Sołectwo Turów - 

Powstanie nowych miejsc 

pracy, powstanie miejsc 

opieki nad dziećmi, co 

umożliwi powrót mam do 

pracy; wzrost bezpieczeń-

stwa najmłodszych miesz-

kańców Gminy; poprawa 

dostępu do usługi opieki 

nad dziećmi do lat 3; 

RPO WD, 

Budżet 

Gminy 
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3 

Aktywna 

społecz-

ność 

Gmina 

Głogów 

Działania zwią-

zane z aktywiza-

cją sportowo-

kulturalną 

mieszkańców 

przyczynią się 

do promowania 

zdrowego trybu 

życia, wpłyną 

pozytywnie na 

integrację 

mieszkańców 

wzrost oferty kultu-

ralno-rozrywkowej/roz-

wój aktywności społecz-

ności lokalnej/promocja 

aktywnego trybu ży-

cia/przeciwdziałanie 

nierównościom społecz-

nym i wykluczeniu spo-

łecznemu 

Aktywizacja sportowo-kultu-

ralna mieszkańców poprzez uła-

twienie dostępu do wydarzeń 

oraz obiektów sportowych i kul-

tury; organizacja małych wyda-

rzeń społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych w bezpośrednim 

sąsiedztwie skupisk mieszkal-

nych 

Sołectwo Turów - 

Wzrost poczucia przywią-

zania do otoczenia; mini-

malizacja zjawiska wyklu-

czenia społecznego oraz 

patologicznych zachowań; 

wzrost zainteresowania i 

dbałości o wspólną prze-

strzeń 

RPO WD, 

Budżet 

Gminy 

SUMA - 
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Mechanizmy integrowania działań rewitalizacyjnych 

Bardzo ważnym aspektem Programu Rewitalizacji jest komplementarność. Według Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz założeń ustawy z dnia  

9 października 2015 o rewitalizacji wymogiem koniecznym przy opracowaniu programów rewitalizacji 

jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, 

proceduralno- instytucjonalnym, międzyokresowym oraz źródeł finansowania. 

1.10 Komplementarność przestrzenna 

Wyznaczone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. 

Są one odpowiedzią na główne problemy dla danego regionu, które zostały wskazane dzięki przeprowa-

dzonej diagnozie. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ 

kilka z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co 

korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całej Gminy jak i regionu.  

1.11 Komplementarność problemowa 

Współgranie projektów pod względem komplementarności problemowej sprowadza się do analizy pod 

kątem ich wzajemnego dopełniania. W Programie zasada ta jest realizowana poprzez organizowanie 

działań o charakterze społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Działania społeczne będą doty-

czyły rozwijania aktywnych form integracji społecznej czy prowadzenia działań integracyjnych, eduka-

cyjnych i  kulturalnych w zmodernizowanych obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja obiektów 

publicznych jak i mieszkalnych wpisze się w aspekty infrastrukturalne, ale także przestrzenne (np. upo-

rządkowanie otoczenia) czy środowiskowe (wymiana instalacji na energooszczędne czy też zastosowa-

nie alternatywnych źródeł energii). W tym aspekcie komplementarności ważne jest precyzyjne określe-

nie pożądanych efektów rewitalizacji. Każdy projekt posiada zatem wskazane rezultaty wynikające z jego 

realizacji. 

1.12 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Wśród struktur, które biorą udział w realizacji Programu można wyróżnić podmioty wykonawcze - jed-

nostki realizujące poszczególne zadania oraz podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz koor-

dynujące wdrożenie programu, a przy tym prowadzące monitoring i ocenę programu. Monitoring reali-

zacji Gminnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony w wydziałach Urzędu Gminy w zakresie rea-

lizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu będzie należał do powołanego 

Komitetu Rewitalizacji. Działaniami społecznymi mogą zajmować się ośrodki pomocy społecznej czy od-

powiednie wydziały (referaty) Urzędu Gminy. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania, 
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wdrażania i monitoringu opisane w kolejnych rozdziałach Programu jest konieczne do pełnego wykorzy-

stania narzędzi finansowych i instytucjonalnych. 

1.13 Komplementarność międzyokresowa 

Analizując projekty pod kątem okresu finansowania, należy zwrócić uwagę na ciągłość programową. 

Rozwój gminy, który był realizowany  w latach 2007- 2013 ma swoją kontynuację w okresie 2014-2020. 

1.14 Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głogów mają zapewnione finansowanie 

z różnych instrumentów wsparcia. Uwzględniają zaangażowanie środków prywatnych i publicznych. 

Umiejętne wykorzystanie środków finansowania pozwoli uzyskać korzystne i optymalne efekty na ob-

szarze rewitalizacji.  

Indykatywne ramy finansowe 

1.15 Instrumenty finansowania Programu Rewitalizacji 

Realizacja oraz powodzenia zamierzeń zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji jest uzależnione 

od wielu czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy aktywności spo-

łeczności rewitalizowanego obszaru. 

Bardzo ważnym i kluczowym elementem jest wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów 

rewitalizacyjnych. Realizacja GPR uzależniona jest zatem w dużej mierze od wysokości pozyskanych 

środków, zarówno krajowych publicznych i prywatnych oraz z funduszy strukturalnych. 

Poniższe schematy przedstawiają źródła finansowania działań rewitalizacyjnych. 
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Rysunek 25: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków publicznych (źródło: opracowanie 

CDE Sp. z o.o.) 

 

Rysunek 26: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych (źródło: opracowanie 

CDE Sp. z o.o.) 
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Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić z następujących 

źródeł, dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji: 

a) Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS  

i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne zasilanie 

środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instrumentu Jessica).  

Przyjmując, że na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach określonych 

priorytetów inwestycyjnych (w zależności od charakteru priorytetu), szacunkowo w poszczególnych ob-

szarach wsparcia na NPR zostaną wydatkowane kwoty: 

 technologie informacyjno-komunikacyjne (wsparcie jako element szerszych 

 przedsięwzięć na rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR, 

 gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR, 

 środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR, 

 transport – ok. 300 mln EUR, 

 rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2mld EUR, 

 włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych– ok. 2 mld EUR, 

 edukacja – ok. 200 mln EUR. 

Powyższe kwoty mają charakter indykatywny, biorąc pod uwagę fakt, iż negocjacje programów krajo-

wych i regionalnych nie zakończyły się. Niemniej jednak, zsumowanie powyższych szacunków przewyż-

sza kwotę 25 mld zł. 

b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie - ukie-

runkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk dotyczących m.in. 

wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.) 

oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących instrumenty inżynierii finansowej). Wolu-

men środków i identyfikacja źródeł określane będą w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych in-

dywidualnie dla poszczególnych instrumentów. 

c) Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych oraz 

poprzez upowszechnianie formuły PPP.  

Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych rozbudowywana będzie oferta instrumentów finanso-

wych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu zasad instrumentów zwrotnych w nowej perspektywie bu-

dżetowej będzie kładziony akcent na możliwość szerokiego zastosowania ich na rzecz działań rewitali-

zacyjnych. 
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Finansowanie ze środków UE – Wytyczne w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Per-

spektywa finansowa 2014-2020. 

Umowa Partnerstwa, przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. zidentyfikowała gminy oraz 

miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji jako jedne z pięciu obszarów strategicznej interwencji 

wymagające kompleksowych, zintegrowanych działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych. 

Tym samym, fundusze unijne (zwłaszcza EFS i EFRR) będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł finan-

sowania działań rewitalizacyjnych w kwocie niemniejszej niż 25 mld zł. Środki te przewidziane są głównie 

ramach regionalnych programów operacyjnych, a dodatkowo także w ramach programów krajowych: 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa. 

Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach krajowych programów 

operacyjnych. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

 4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodal-

nej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu 

 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 6iv (6e) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środo-

wiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprze-

mysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

oraz propagowania działań służących zmniejszeniu hałasu 

 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdro-

wia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na pozio-

mie społeczności lokalnych działań służących zmniejszaniu hałasu 
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie 

kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie 

gwarancji dla młodzieży 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci 

internetowych oraz wspieranie nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego,  

e-kultury i e-zdrowia. 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie pro-

cesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. 

Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji może mieć następujący charakter: 

a. wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu przygotowania pro-

gramów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji, w tym identyfikacji projektów 

rewitalizacyjnych, które po spełnieniu warunków nałożonych przez programy operacyjne mogą 

starać się o dofinasowanie lub preferencje w dofinasowaniu środkami UE; 

b. wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów rewitalizacyjnych ze 

względu na ich znaczenie lub charakter. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej 

Cele szczegółowe osi priorytetowej:  

 zwiększony dostęp do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, 

aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług;  

 zwiększony dostęp do opieki zdrowotnej w regionie; 

 kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymia-

rze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 
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Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

Wsparcia ukierunkowane są na: 

 Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych bu-

dynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dosto-

sowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania 

im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. 

Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na 

pojedynczy budynek w projekcie. 

 Remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwo-

ści budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, 

analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  

i sektorze mieszkaniowym”. Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wy-

datków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie. 

 Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko 

przebudowa albo modernizacja dróg). Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje 

takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą 

i społeczną) i będą stanowiły element programu rewitalizacji. 

Beneficjenci: 

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne jst; 

- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 

- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; 

- towarzystwa budownictwa społecznego; 

- organizacje pozarządowe; 

- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

- instytucje kultury; 

- LGD; 

- zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 

- podmioty lecznicze.
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Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji 

Gminny Program rewitalizacji (GPR) jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki 

wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. Po-

woduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego spektrum 

przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji szczegółowo precyzuje proces partycypacji społecznej. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Głogów opracowany jest zgodnie z zapisami ustawy. 

1.16 ETAP I  

Na etapie I etapu prac, tj. pozyskaniu niezbędnych danych do Diagnozy obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji poinformowano beneficjentów o rozpoczęciu procesu tworzenia Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji dla Gminy Głogów. Na podstawie uzyskanych danych opracowana została Diagnoza 

czynników i zjawisk kryzysowych Gminy Głogów wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, która zgodnie z ustawą została poddana konsultacjom społecznym prowadzonym przez 

Wójta Głogowa. O rozpoczęciu konsultacji społecznych Wójt Głogowa poinformował mieszkańców po-

przez obwieszczenie oraz informację na stronie internetowej Gminy Głogów oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Termin na składanie uwag wynosił 30 dni, licząc od dnia powiadomienia. Konsultacjom pod-

dano: projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na tere-

nie Gminy Głogów, projekt Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych Gminy Głogów wraz ze wskaza-

niem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, załącznik mapowy wyznaczający obszar zdegra-

dowany i obszar rewitalizacji Gminy Głogów. Dodatkowo zorganizowano otwarte spotkanie konsulta-

cyjne, które obejmowało: krótką prezentację wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy, zbie-

ranie uwag ustnych do przedstawionego materiału oraz debatę nad wyznaczonymi obszarami rewitali-

zacji.  

Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządzony został Raport podsumowujący z konsultacji spo-

łecznych I - Gmina Głogów do Projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i ob-

szaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów, który został opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicz-

nej. 
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1.17 ETAP II  

Drugi etap, tj. przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczęto od podjęcia 

uchwały nr ……….. Rady Gminy w Głogowie z dnia ……… przystąpienia do opracowania Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji dla Gminy Głogów. 

Do uzupełnienia po przeprowadzeniu II etapu konsultacji. 

1.18 ETAP III 

Najważniejszym etapem jest wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Udział interesariuszy w pro-

cesie tworzenia GPR nie kończy się wraz z przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Gminy. Ważne jest aby 

na etapie realizacji zapisów GPR zapewnić interesariuszom zewnętrznym aktywny udział w konsultacjach 

projektów. Zaleca się przygotowanie ankiet satysfakcji, aby móc poznać opinie mieszkańców na temat 

realizowanych projektów oraz aby ocenić czy prowadzone działania przynoszą założony skutek. Stała 

współpraca z interesariuszami wewnętrznymi pozwoli systematycznie monitorować sytuację społeczno-

gospodarczą Gminy, tak aby w razie potrzeby możliwa była aktualizacja zapisów GPR.  

System realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów 

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który określa cele i plany działań na kilka lat, dlatego 

ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany 

system wdrażania. Pierwszym etapem wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów bę-

dzie przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Gminy Głogów. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 

2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015. poz. 1777) projekt niniejszego dokumentu powinien zostać zaopinio-

wany przez: 

 Zarząd Powiatu Głogowskiego – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu; 

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa; 

 Wojewodą Dolnośląskim – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji 

celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami, 

 właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa – w zakresie wy-

magań bezpieczeństwa i obronności, 

 Komendanta Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie ochrony przeciwpożaro-

wej, 

 Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, 

 gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, 
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 operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych, 

 Komitet Rewitalizacji. 

 

Za wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów odpowiedzialny jest 

Wójt Gminy Głogów, we współpracy z: 

 Komitetem Rewitalizacji, 

 Urzędem Gminy w Głogowie, 

 Interesariuszami zewnętrznymi. 

Jednym z głównych zadań Programu Rewitalizacji Gminy Głogów jest powołanie do funkcjonowania Ko-

mitetu Rewitalizacji, który będzie odpowiedzialny za koordynowanie i zarządzanie rewitalizacją. Komitet 

Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczą-

cych przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta. 

Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów rewitaliza-

cji. Komitet Rewitalizacji pełni następujące funkcje: 

 doradczą; 

 opiniodawczą; 

 monitorującą; 

 ewaluacyjną. 

zasady 
wdrażania

mechanizm 
zarządzania

plan 
finansowy

aktualizacja

partycypacja 
społeczna

Rysunek 27 System wdrażania GPR dla Gminy Głogów (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów 

Proces monitorowania jest jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania Gminnym Programem  

Rewitalizacji. Celem monitoringu jest prawidłowa i efektywna realizacja założeń GPR, dostarczenie in-

formacji na temat rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania projektów rewitalizacyjnych oraz 

ocenę tego procesu, a także określenie występujących trudności lub niezgodności. 

Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony przez Urząd Gminy Głogów 

w zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu będzie należał do 

powołanego Komitetu Rewitalizacji. Jego zadaniem będzie bieżący monitoring, polegający na systema-

tycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych pro-

jektów oraz realizacji całego Programu, a także sprawdzanie czy wdrażane projekty są zgodne z wcze-

śniejszymi celami i założeniami Programu. Ponadto jednostka ta będzie również odpowiedzialna za: 

 sporządzanie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu, a następnie przedsta-

wienie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji, 

 opublikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie internetowej Urzędu 

Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Gminie Głogów będzie polegało na monitoro-

waniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno obejmować nastę-

pujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując postęp i efekty realizowanego 

dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji o postępach w realizacji 

zaplanowanych działań, przedstawi nam efekty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także za-

pewnieni zgodność z założeniami Programu. Monitoring finansowy umożliwi nam kontrolę nad finanso-

wymi aspektami inwestycji, będzie podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Ponadto 

monitoring finansowy będzie oferował pomoc partnerom uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu 

informacji dotyczących możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Zakłada 

się, że przynajmniej raz w roku powinna być dokonywany monitoring społeczny nad przebiegiem działań 

rewitalizacyjnych. Równolegle, monitoringiem objęte będą także uwarunkowania i zmiany jakie zacho-

dzą w całym mieście i otoczeniu. Zmiany te wpływają na przebieg procesów rewitalizacyjnych, tj. uwa-

runkowania w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, w obszarze subregionalnym i re-

gionalnym. 

Ważnym elementem raportu monitoringowego GPR będzie zestawienie wskaźników produktu, które 

pozwolą na określenie efektów rzeczowych realizacji projektów. Poniższa tabela przedstawia wskaźniki 

monitorowania GPR. 
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Tabela 12 Wskaźniki monitorowania GPR (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Wskaźniki produktu 

Typ wskaźnika Źródło danych 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewita-

lizowanych obszarach [szt.] 

Urząd Gminy Głogów oraz 

realizatorzy projektów 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 

Wyremontowane budynki mieszkalne [szt.] 

 

Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane za po-

mocą karty monitoringowej projektu. Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów powinien zo-

stać wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki 

takim kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co umoż-

liwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu 

projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie moż-

liwe oszacowanie zagrożeń oraz szans inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko to w następnych 

latach procesu rewitalizacji będzie stanowić doskonały punkt odniesienia do przeprowadzenia monito-

ringu. 
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Wzór karty monitoringu projektu GPR (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Nazwa projektu  

Opis realizowanych zadań w roku 

sprawozdawczym 
 

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu uczest-

niczący w zadaniach w danym roku 
 

Data rozpoczęcia realizacji:  

Data zakończenia realizacji:  

Planowane nakłady finansowe na 

realizację projektu w trakcie roku 

własne zewnętrzne 

  

Całkowite poniesione nakłady fi-

nansowe na realizację projektu: 

 

 

Zakładana wartość wskaźnika pro-

duktu projektu: 
 

Wartość wskaźnika produktu pro-

jektu osiągnięta w roku sprawoz-

dawczym: 

 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji 

projektu 

 

 

Propozycje działań minimalizują-

cych ryzyka 

 

 

Karta monitoringu projektu GPR będzie również przydatna w przypadku systemu prowadzenia modyfi-

kacji w reakcji na zmiany w otoczeniu planu. Pozwoli ona wskazać te obszary, w których przeprowadzone 

działania rewitalizacyjne odniosły zamierzony sukces oraz wskazać obszary, które potrzebują wyznacze-

nia nowych/dodatkowych działań. Wówczas należy do Programu wprowadzić nowe projekty, które będą 

odpowiedzią na pojawiające się problemy.  
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Określenie niezbędnych zmian w uchwałach  

Komitet rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, jest podmio-

tem wpierającym Wójta w podejmowaniu decyzji i wydawaniu opinii na temat działań rewitalizacyjnych. 

Komitet Rewitalizacji, zgodnie z prawodawstwem zostanie powołany do 3 miesięcy od daty wejścia  

w życie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów. Jego zadania zostaną 

określone w odrębnej Uchwale. Jednakże na etapie tworzenia niniejszego dokumentu Komitet Rewita-

lizacji został uwzględniony w strukturze zarządzania i monitoringu.   

Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

1.19 Specjalna Strefa Rewitalizacji  

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głogów nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji. 

1.20 Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Głogów nie przewiduje wprowadzania zmian w obecnie obowią-

zującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów 

(uchwała nr XV/139/2000 Rady Gminy Głogów z dnia 30 czerwca 2000 r. uwzględniając zmiany wpro-

wadzone Uchwałą Nr VI/52/2003 Rady Gminy w Głogowie z dnia 22 maja 2003 r. oraz Uchwałą Nr 

XVIII/156/2005 Rady Gminy  w Głogowie z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Uchwałą Nr VI/46/2007 Rady 

Gminy w Głogowie z dnia 28 września 2007 r.). 

1.21 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Głogów nie przewiduje wprowadzania zmian w obecnie obowią-

zujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania Programu na środowisko 

Projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu oraz Dolnośląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w sprawie 

uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz okre-

ślenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowi-

sko w przypadku konieczności jej opracowania.  


