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Wstęp 

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane 

procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki 

wolnorynkowej spowodowały 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 rewitalizacyjnych, 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. 

Na potrzeby prowadzenia procesu rewitalizacji współfinansowanego środkami Unii 

Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: „kompleksowy proces wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane 

wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 

przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru 

oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem 

wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu, w tym przede wszystkim we 

współpracy z lokalną społecznością” 

Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań 

rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który jest inicjowany, opracowany oraz 

uchwalony przez Radę Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm). Jest to „wieloletni program 

działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej 

lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 

narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji” 

Dokument ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 

współfinansowanych ze środków UE oraz innych publicznych lub prywatnych), ponieważ 

tylko taka różnorodna konstrukcja warunkuje osiągnięcie zaplanowanych efektów. 

Objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go 

poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne i krajowe) lub 

korzystania z preferencji w innych instrumentach i działaniach sektorowych. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016–2025 (LPR) stanowi spójny 

dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej 

zdegradowanych obszarów gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające 

aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 

Niniejszy Program opracowany został zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. 

zm.) oraz z uwzględnieniem zasad polityki przestrzennej zawartych w rozdziale 1.5.4 Umowy 

Partnerstwa3 i przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.4 w zakresie zapisów dotyczących rewitalizacji.  

Ponadto uwzględnia założenia Ustawy o rewitalizacji (projekt z dnia 2 lipca 2015 r.). 

Dokument składa się z trzech zasadniczych części, a mianowicie:  

 części wprowadzającej,  

 diagnostyczno-analitycznej  

 programowo-wdrożeniowej. 

Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania LPR 

oraz opis zaangażowania społeczności lokalnej w ten proces, a także uwarunkowania 

zewnętrzne dokumentu, tj. strategiczno-programowe i środowiskowe. 

Część diagnostyczno-analityczna obejmuje charakterystykę obecnej sytuacji w Gminie 

Blachownia w sferze przestrzennej, społecznej, gospodarczej, środowiskowej i kulturowej 

wraz ze  kwantyfikowanymi danymi oraz ich analizą, celem identyfikacji problemów i zjawisk 

kryzysowych oraz delimitacji obszarów zdegradowanych w gminie. 

Część programowo-wdrożeniowa przedstawia najistotniejsze założenia procesu rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów Gminy Blachownia w latach 2015–2024, tj.: cel strategiczny 

rewitalizacji, horyzont czasowy dokumentu, obszary rewitalizacji określone przestrzennie 

wraz z wizjami wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego i celami do osiągnięcia.  

Ponadto zostały tutaj zawarte kluczowe i uzupełniające projekty do realizacji oraz system ich 

wdrażania. Ważnym elementem jest również opracowany system monitoringu skuteczności 

działań wraz z systemem wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu oraz 

sposób ewaluacji i komunikacji społecznej dokumentu. 
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I. Metodologia opracowania dokumentu 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia opracowany został z wykorzystaniem 

modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich 

interesariuszy w pracach nad Programem, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów 

zewnętrznych, odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji 

społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu. Metodologia prac nad LPR 

obejmowała następujące etapy: 

1. Powołanie przez Burmistrza Gminy Blachownia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy 

Blachownia, składającego się z 45 członków i przewodniczącego, którym jest Burmistrz 

Gminy Blachownia. 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań ze zdiagnozowanymi grupami 

interesariuszy rozpoczynającymi prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Blachownia, podczas której mieszkańcy i zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się  

ze znaczeniem procesu rewitalizacji w rozwoju gminy, zrealizowanymi projektami z innych 

obszarów tzw. „dobrymi praktykami”, a także możliwościami i zasadami pozyskania 

dofinansowania na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w latach 2016–2025. 

3. Przeprowadzenie diagnozy obecnej sytuacji w Gminie Blachownia w celu wyznaczenia 

obszarów zdegradowanych oraz wskazania działań mających na celu ich ożywienie 

społeczno-gospodarcze, tj.: pozyskanie danych statystycznych i rejestrowych, 

reprezentatywne badania ankietowe (podczas wszystkich spotkań bezpośrednich z lokalną 

społecznością oraz na stronie internetowej gminy poprzez stworzenie możliwości 

wypełnienia kwestionariusza ankiety). 

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących budowania założeń Programu 

Rewitalizacji z udziałem różnych grup lokalnej społeczności reprezentujących sektor 

publiczny, społeczny i gospodarczy, a mianowicie: dzieci i młodzieży, przedstawicieli 

instytucji oraz przedsiębiorstw z branży turystycznej, przedsiębiorców oraz organizacji 

pozarządowych. 

5. Stworzenie bazy pomysłów na projekty w celu umożliwienia interesariuszom rewitalizacji 

partycypacyjnego współdecydowania o planowanych działaniach, poprzez możliwość 

składania fiszek projektowych z propozycją projektu do realizacji na terenie zdegradowanych 

obszarów gminy w latach 2016–2025. 

6. Opracowanie i zredagowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie  

z wypracowanymi ustaleniami przez ekspertów zewnętrznych celem poddania go  

pod obrady Rady Gminy Blachownia. 
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7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu w formie otwartego 

spotkania z mieszkańcami i zamkniętego spotkania z Radą Gminy, przedstawicielami gminy, 

zaproszonymi gośćmi oraz poprzez zamieszczony na stronie internetowej gminy wraz  

z projektem LPR-u formularz zgłaszania uwag i zastrzeżeń oraz przedstawiania propozycji, tak 

aby uwzględnić punkt widzenia zarówno głównych beneficjentów tego procesu – 

mieszkańców, jak i osób odpowiedzialnych za jego realizację zgodnie z całym 

ustawodawstwem – samorząd lokalny. 

8. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko 

wraz z udziałem społeczeństwa na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 

zm.). 

9. Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016–2025  

na sesji przez Radę Gminy. 

Dokument powstał w wyniku prac Zespołu złożonego z przedstawicieli samorządu, instytucji 

publicznych, przedsiębiorców i pracowników Urzędu Gminy Blachownia, przy współudziale 

(w postaci wsparcia merytorycznego) ekspertów i specjalistów zewnętrznych, a także 

mieszkańców gminy, jako głównych interesariuszy procesu rewitalizacji. 
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II. Nawiązanie do dokumentów strategiczno-programowych 

Lokalny Program Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach do zidentyfikowanych 

problemów mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, uwzględnia kontekst innych 

dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej 

wizji rozwoju jednostki), a także dokumentów regulujących działania w przedmiotowym 

obszarze na szczeblu subregionalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim. W związku 

z tym, komplementarność z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i 

efektywność procesu rewitalizacji.  

Nawiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do dokumentów  

strategiczno-programowych 

 

 

 

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju  

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

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

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

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.  
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POZIOM KRAJOWY - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3 Poprawa dostępności i jakości 

edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki; 

Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie 

„workfare state”; 

Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny: Cel 8 

Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych; 

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

kapitału rozwoju. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

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. 4. Krajowa 

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

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i 

spójności w horyzoncie długookresowym. 
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Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych („spójność”).  

 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 20202+” 

Podstawowe wyzwania polityki rozwoju województwa w oparciu o przeprowadzoną analizę 

pozycji zasobów i problemów województwa śląskiego oraz trendów i prognoz rozwoju 

wskazać można 4 podstawowe grupy wyzwań stojących przed polityką regionu, 

determinujących cele i kierunki jego rozwoju.  

Wizerunek województwa śląskiego w perspektywie 2020+  

Województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym 

mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim 

standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem 

w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne i synergię 

pomiędzy partnerami procesu rozwoju. 

Obszar priorytetowy: (A) NOWOCZESNA GOSPODARKA  

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu 

o innowacyjność i kreatywność 

Obszar priorytetowy: (B) SZANSE ROZWOJOWE MIESZKAŃCÓW  

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającej się na 

powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie 

Obszar priorytetowy: (C) PRZESTRZEŃ  

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni 

Obszar priorytetowy: (D) RELACJE Z OTOCZENIEM  

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym będącym istotnym partnerem rozwoju 

Europy 
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Strategia Rozwoju Subregionu Północnego  

 
Częstochowskie atrakcyjnym i konkurencyjnym subregionem w strukturze regionalnej 

kraju i misję strategiczną: 
Subregion Północny – bogaty różnorodnością miejsc i kultury życia – podejmuje wyzwania 
o jak najlepsze wykorzystanie szans i okazji rozwojowych dla kształtowania i umacniania 

spójności jego terytorium oraz tworzenia warunków sprzyjających samorealizacji 
jednostek, rodzin i grup społecznych oraz główny celu rozwoju:  

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców – od wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 
subregionu oraz konkurencyjności i innowacyjności jego gospodarki do wzrostu 

zamożności gospodarstw domowych. 

Realizacja wizji wymaga skoncentrowania środków na obszarach Priorytetów:  

A. Subregion Północny obszarem rozwoju gospodarczego opartego na kreatywności  
i wiedzy mieszkańców.  

1. dostosowanie usług edukacyjnych do potrzeb nowej gospodarki,  

2. infrastruktura rozwoju gospodarczego,  

3. sieć wsparcia innowacyjnych form gospodarki,  

4. aktywizacja gospodarcza osób bezrobotnych i absolwentów szkół 

B. Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod względem 
komunikacyjnym i społecznym.  

1. dążenie do uzyskania spójności komunikacyjnej,  

2. modernizacja kluczowego układu transportowego obsługującego subregion i 
wiążącego go z resztą kraju,  

3. rozwój zbiorowej komunikacji publicznej pasażerskiej,  

4. świadome kształtowanie przestrzeni i inwestowanie w infrastrukturę 
wyznaczonych stref osadniczych,  

5. rozwój usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych dla 
rodzin z małymi dziećmi i do osób starszych. 

C. Subregion Północny bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą, chroniący 
wysoką jakość środowiska naturalnego.  

1. ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych,  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia 2016-2025 

10 

 

2. wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez działania na rzecz 
efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,  

3. wdrożenie nowoczesnych form gospodarki odpadami stałymi i płynnymi, 

4. poprawa jakości wód powierzchniowych i zwiększenie możliwości małej retencji 
wodnej,  

5. ochrona, kreatywne wykorzystania i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego,  

6. rozwój różnorodnej oferty usług turystycznych i rekreacyjnych 

D. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Częstochowy oraz jej powiązań  
z otaczającym obszarem funkcjonalnym. 

1. wzmacnianie funkcji Częstochowy jako regionalnego centrum usług społecznych, 
gospodarczych, turystycznych, kulturalnych, edukacji - na poziomie wyższym,  

2. poprawa połączeń transportowych między miastami oraz między miastami i 
obszarami wiejskimi,  

3. realizacja niskoemisyjnych strategii dla obszarów miejskich, w tym promowanie 
transportu publicznego,  

4. kompleksowa rewitalizacja wyznaczonych w lokalnych planach rewitalizacji 
zaniedbanych dzielnic.  

5. rozwój usług edukacyjnych nakierowanych na wzmocnienie kapitału ludzkiego 
subregionu,  

6. poprawa jakości usług zdrowotnych i opiekuńczych. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Blachownia 2016-2030 

Wizja GMINY BLACHOWNIA 2030 

W 2030 roku Gmina Blachownia w pełni korzysta ze swojego położenia na skrzyżowaniu 

ważnych szlaków komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od centrów regionalnych. 

Bogate walory przyrodniczo-kulturowe oraz zróżnicowana oferta rekreacyjno-turystyczna 

Gminy przyciągają turystów i gości z Polski i zagranicy. Rozwija się konkurencyjna gospodarka 

lokalna, powiązana z efektywnym systemem edukacji i aktywnością zawodową mieszkańców 

oraz nowe funkcje usługowe i handlowe. 

Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne, aktywna współpraca samorządów, 

przedstawicieli sektora biznesu i organizacji pozarządowych zapewniają wysoką jakość i 
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dostępność usług publicznych. Gmina Blachownia jest miejscem przyjaznym i atrakcyjnym do 

życia, pracy oraz rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. 

Misją Gminy Blachownia jest zrównoważona, zintegrowana, kompleksowa i partnerska 

współpraca wszystkich lokalnych i ponadlokalnych partnerów społecznych, gospodarczych  

i instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy.  

 

OBSZAR I: GOSPODARKA I EDUKACJA 

Cel strategiczny: Silna i konkurencyjna gospodarka lokalna, powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością zawodową mieszkańców 

Cel operacyjny I.2 Rozwój potencjału gospodarczego gminy 

Cel operacyjny I.1 Rozwój potencjału intelektualnego 
 

OBSZAR II: DZIEDZICTWO,  TURYSTYKA, REKREACJA I OFERTA CZASU WOLNEGO  

Cel operacyjny II.1 Ochrona przestrzeni i dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny II.2 Rozwój turystyki i usług czasu wolnego 

Cel operacyjny II.3 Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 

Cel operacyjny II.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa lokalnego i regionalnego oraz 

zwiększenie popytu na turystykę, kulturę i rekreację 

OBSZAR III: JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCOW 

Cel strategiczny: Sprawny i efektywny system usług publicznych wysokiej jakości, 

warunkujący odpowiednią jakość życia i pracy mieszkańców 

Cel operacyjny III.1 Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej 

Cel operacyjny III.2 Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej  

Cel operacyjny III.3 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym  

Cel operacyjny III.4 Poprawa bezpieczeństwa w zakresie społecznym i zdrowotnym 

OBSZAR IV: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY 

Cel strategiczny: Poprawa jakości zarządzania, opartego na współpracy i wykorzystaniu 

zasobów 
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Cel operacyjny IV.1 Sprawne i efektywne zarządzanie terytorialne  

Cel operacyjny IV.2 Wielofunkcyjny rozwój sołectw 

Cel operacyjny IV.3 Ochrona przyrody oraz wykorzystanie środowiska naturalnego dla 

rozwoju gminy 

Celem głównym zagospodarowania przestrzennego gminy jest osiągnięcie trwale 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego zmierzającego do utrzymania 

równowagi między koniecznością zachowania cennych walorów przyrodniczych, 

kulturowych.  

III. Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania Programu na 

środowisko 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko m.in. dla skutków realizacji dokumentów 

strategicznych opracowanych przez organy administracyjne. 

Zgodnie z art. 47 cytowanej powyżej ustawy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Blachownia na lata 2016–2025 jest dokumentem, którego projekt, ze względu na charakter 

 i skalę ujętych w nim działań wymaga przeprowadzenia procesu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

W ramach przebiegu tego procesu opracowany został dokument Prognoza Oddziaływania Na 

Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Blachownia na lata 2016–2025.  

Ma on na celu analizę i ocenę ewentualnych skutków środowiskowych związanych  

z wdrażaniem Programu, tj. określenie wpływu na poszczególne komponenty środowiska, 

prawidłowości sposobu uwzględnienia w ocenianym dokumencie interesu środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, a także oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. 

Prognoza została sporządzona zgodnie z wytycznymi art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Prognoza umożliwia wskazanie na wczesnym etapie potencjalnych kolizji z obszarami 

przyrodniczymi, kulturowymi oraz ewentualnych konfliktów społecznych.  

Ponadto jednym z głównych celów tego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 

mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, jak również ocena potencjalnych zmian w środowisku 

w przypadku braku realizacji zadań zawartych w Programie. Wyznaczone w dokumencie cele 
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i kierunki działań wpisują się w cele w zakresie ochrony środowiska, ustalone na poziomie 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

W Prognozie przedstawiono analizę przewidywanych oddziaływań na środowisko związanych 

z realizacją zadań rozwojowych. Omówiono wpływ tych działań na następujące elementy 

środowiska: różnorodność biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz 

obszary chronione, w tym obszary NATURA 2000. Przeprowadzona analiza wykazała, że 

przewidywane w ramach Programu działania oddziaływać będą pozytywnie bądź neutralnie 

na analizowane aspekty. Tylko w pojedynczych przypadkach na etapie realizacji dostrzega się 

możliwość wystąpienia negatywnych skutków środowiskowych w postaci emisji gazów  

i pyłów do atmosfery oraz emisji hałasu. Jednak oddziaływania te będą miały charakter 

krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący sposób na pogorszenie się stanu środowiska, 

w tym zdrowia ludzi. Oddziaływania te mogą być znacznie ograniczone, w zależności od 

poprawności wykonania projektu, realizacji prac zgodnie z harmonogramem robót i 

przestrzegania podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa i jakości robót 

budowlanych. 

W Prognozie przedstawiono najważniejsze propozycje zapobiegania, łagodzenia i propozycję 

działań rekompensujących negatywny wpływ na środowisko, który może być wywołany 

realizacją projektu. Należą do nich głównie zadania przyczyniające się do ograniczenia 

skutków inwestycji na etapie jego realizacji. 

Z uwagi na położenie geograficzne Gminy Blachownia oraz charakter zadań przewidzianych 

do realizacji w ramach LPR, w Prognozie wykluczono możliwość wystąpienia oddziaływań 

transgranicznych. 

Szczegółowa analiza w Prognozie wyznaczonych zadań w niniejszym dokumencie wykazała, iż 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2015–2024 zarówno w kontekście 

oddziaływań bezpośrednich, jak i pośrednich – nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
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IV. Diagnoza stanu obecnego w Gminie Blachownia 

Pełna diagnoza obecnej sytuacji w Gminie Blachownia, służąca jednoznacznej i trafnej 

delimitacji obszarów zdegradowanych oraz zdefiniowaniu dotykających ich problemów, 

obejmuje łącznie sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową oraz kulturową. 

Takie szerokie rozpoznanie i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych pozwoli  

na przygotowanie projektów o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i większym 

oddziaływaniu. 

W wyniku przeprowadzonej Diagnozy obecnej sytuacji w Gminie Blachownia, 

zidentyfikowano najważniejsze problemy, czynniki i zjawiska kryzysowe na terenie gminy o 

różnym charakterze i skali oddziaływania.  

NEGATYWNE ZJAWISKA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SFERY:  SFERA SPOŁECZNA 

1. Postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej. 

2. Ujemne saldo migracji. 

3. Rosnący ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. 

4. Niewystarczająca aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych. 

5. Wysoki i rosnący udział % osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej. 

6. Rosnące wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu 

polityki społecznej. 

7. Niskie poczucie dobra wspólnego i małe zaangażowanie mieszkańców gminy w 

sprawy lokalne. 

8. Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (uzależnienia, przemoc, ubóstwo 

itd.). 

9. Brak podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie gminy. 

10. Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

11. Niewystarczająca ilość i dostępność wysokiej jakości usług publicznych. 

12. Wysoki udział % przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ogólnej 

liczbie przestępstw popełnionych na terenie gminy. 

13. Niedostateczna wykrywalność przestępstw. 

 

NEGATYWNE ZJAWISKA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SFERY: SFERA GOSPODARCZA 

1. Wysoki i rosnący udział % osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. 

2. Spadek liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw. 

3. Niższa liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy w stosunku do średniej 

powiatu, województwa czy kraju. 

4. Mały udział % przedsiębiorców z branży turystycznej w lokalnej gospodarce. 

5. Brak zinstytucjonalizowanego Centrum lub Biura Obsługi Inwestora. 
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6. Brak Inkubatora Przedsiębiorczości. 

7. Niski poziom innowacyjności i wykorzystywania TIK przez przedsiębiorstwa. 

8. Niewystarczająca liczba wysokiej jakości usług biznesowych. 

9. Brak systemu preferencji ekonomicznych dla rozwoju przedsiębiorczości. 

10. Niewystarczający rozwój sfery usług związanych z obsługą ruchu turystycznego w 

centrum Blachowni. 

11. Niedostosowane kwalifikacje osób bezrobotnych do sytuacji na rynku pracy.  

 

NEGATYWNE ZJAWISKA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SFERY: SFERA PRZESTRZENNA 

1. Wysoki udział % gruntów ornych w strukturze użytków gminy. 

2. Niewielka powierzchnia gruntów będących własnością gminy. 

3. Niska estetyka zabudowy i występujący lokalnie chaos przestrzenny. 

4. Wzmożony ruch kołowy, szczególnie tranzytowy w centrum Blachowni. 

5. Zły stan techniczny nawierzchni części dróg. 

6. Niewystarczający stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę komunalną. 

7. Brak rezerw mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w dyspozycji 

gminy. 

8. Niewystarczająca efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej i 

budynków mieszkalnych. 

9. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i starszych. 

10. Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych. 

11. Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, sportowo-rekreacyjna i kulturalna.  

 

NEGATYWNE ZJAWISKA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SFERY: SFERA ŚRODOWISKOWA 

1. Niska emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej jakości lub 

odpadów w paleniskach domowych. 

2. Niewystarczająca ilość terenów zieleni urządzonej. 

3. Ograniczenia dotyczące możliwości zagospodarowania terenów, wynikające z 

systemu prawnej ochrony przyrody. 

4. Niedostateczne wykorzystanie zasobu wodnego, tj. rzeki Łagowicy. 

5. Niski udział % wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 

wydatkach budżetu gminy.  

NEGATYWNE ZJAWISKA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SFERY: SFERA KULTUROWA 

1. Postępująca degradacja techniczna obiektów zabytkowych. 

2. Zły stan techniczny oraz rozbiórki zabytkowych domów drewnianych i elementów 

zagród. 

3. Niedostatecznie ukształtowany estetyczny krajobraz kulturowy gminy. 

4. Słabe dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych do celów kulturalnych. 
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V. Raport z konsultacji społecznych – wnioski 

Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów 

Gminy Blachownia jako fundament działań na różnych jego etapach, tj. diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Takie 

podejście ma na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz 

gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze 

objętym Programem Rewitalizacji. Ponadto, realizuje zasadę partnerstwa wynikającą z art. 5 

ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, polegającą na 

łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności i 

przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji projektów 

rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i 

trwałego dialogu, a także z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają 

dotyczyć. Opiera się ona na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym 

elementem tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie do projektowania 

konkretnych zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów i eliminacji 

niepożądanych zjawisk, a tym samym podnoszących jakość życia mieszkańców terenów 

zdegradowanych. 

Podczas prac nad dokumentem, a w ramach konsultacji społecznych mających na celu 

zdiagnozowanie obecnej sytuacji na terenie gminy i zbudowanie założeń programowych, 

przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe. Wyniki ankiety pokazały potrzeby i 

oczekiwania rewitalizacyjne z perspektywy lokalnej społeczności. 

Podsumowując analizę konsultacji społecznych, należy postawić następujące wnioski 

determinujące rewitalizację na obszarze Gminy Blachownia: 

1. Najbardziej oczekiwanymi efektami procesu rewitalizacji problemowych obszarów gminy 

według mieszkańców są: zwiększenie liczby miejsc pracy, rozwój mikro i małej 

przedsiębiorczości, stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, poprawa 

stanu infrastruktury technicznej i drogowej oraz zwiększenie integracji mieszkańców i 

pobudzenie ich aktywności lokalnej. 

2. Priorytetowe działania w zakresie osiągnięcia ww. efektów rewitalizacji powinny 

koncentrować się na: 

1) budowie i/lub remoncie ciągów drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

2) stworzeniu warunków do rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości, 

3) rozszerzeniu oferty spędzania czasu wolnego. 

Wartością dodaną przeprowadzonych badań jest możliwość skonfrontowania wiedzy o 

aspektach funkcjonowania gminy przez różne środowiska lokalne, co w konsekwencji 
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doprowadzi do trafniejszej delimitacji obszarów problemowych i będzie stanowiło podstawę 

uzasadnienia podjętych działań. Ponadto zakłada się, że partycypacyjny model opracowania 

Programu Rewitalizacji będzie się przekształcał w partycypacyjny model wdrażania, a wokół 

grupy uczestniczącej w pracach nad dokumentem będą pojawiały się kolejne podmioty 

lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne. 

VI. Metoda delimitacji obszarów zdegradowanych 

Delimitacji przestrzennej obszarów wymagających interwencji w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dokonano na podstawie wieloczynnikowej analizy ilościowej  

i jakościowej, opartej na: 

1. Identyfikacji występujących na terenie gminy problemów, czynników i zjawisk 

kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej oraz 

kulturowej 

2. Wynikach konsultacji społecznych z udziałem wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji, 

podczas warsztatów oraz poprzez anonimowe badania ankietowe przeprowadzone w trakcie 

spotkań bezpośrednich oraz na stronie internetowej gminy. 

Przy określaniu zasięgu obszarów zdegradowanych wzięte zostały pod uwagę zatwierdzone 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014–2020, według których obszar zdegradowany to „obszar, na 

którym zidentyfikowano stan kryzysowy” natomiast stan kryzysowy zdefiniowany został jako 

„stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

1) gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi bądź 

stanu środowiska; 

3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 

jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych; 

4) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 

tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych 
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umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska”. 

Wyżej wymienione kryteria zostały poddane analizie ilościowej, pokazującej zmianę 

wskaźników danych statystycznych w poszczególnych latach i porównanie ich na tle średniej 

powiatu, województwa, kraju lub/i analizie jakościowej charakteryzującej ważne dla 

rewitalizacji deficyty i walory obszarów, w tym: stan infrastruktury technicznej, 

zagospodarowanie przestrzenne, wartości kulturowe i ustalenia ochrony konserwatorskiej, 

stan środowiska przyrodniczego oraz sytuację społeczną i gospodarczą. 

Założono jednak, że w okresie wdrożeniowym dokumentu, sytuacja będzie monitorowana i 

na bieżąco uaktualniana celem umożliwienia objęcia Programem nowych obszarów, bądź 

wprowadzenia nowych zadań na już istniejące. 

 

VII. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

1. Cel strategiczny i horyzont czasowy dokumentu 

Cel strategiczny rewitalizacji na terenie Gminy Blachownia do osiągnięcia w perspektywie 

2025 roku to:  

Poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Blachownia poprzez 

ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych. 

Lokalny Program Rewitalizacji będzie dokumentem długookresowym obejmującym lata 

2016–2025. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi 

oraz pozwala na dostosowanie go do wymogów wynikających z perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014–2020. Z uwagi na wieloletniość obowiązywania Programu przyjęto, 

że będzie to dokument strategiczny skoncentrowany terytorialnie i komplementarny 

problemowo, tj. mający przeciwdziałać fragmentaryzacji działań w celu wyprowadzenia 

wyznaczonych obszarów z sytuacji kryzysowej. 

2. Zasięg przestrzenny i charakterystyka obszarów rewitalizacji 

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonych analiz ilościowych i jakościowych obecnej 

sytuacji w Gminie Blachownia, dobra znajomość lokalnych uwarunkowań przez członków 

Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Blachownia, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej 

społeczności, doprowadziły do wyodrębnienia dwóch obszarów rewitalizacji na terenie 

gminy, cechujących się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, a 

jednocześnie o zbliżonym sposobie zagospodarowania oraz podobnym charakterze i 

pełnionych funkcjach. 
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Charakterystyka i zasięg przestrzenny poszczególnych obszarów przedstawiony został  

przedstawiony poniżej 

OBSZAR I CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GMINY BLACHOWNIA  

Zasięg przestrzenny – granice obszaru 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Obszar I usytuowany jest w centralnej części gminy i obejmuje swym zasięgiem m.in.  

Obszar I zlokalizowany w centrum gminy, stanowi strefę działalności administracyjno-

usługowej, związanej z bezpośrednim oddziaływaniem ośrodka gminnego. Jednocześnie, z 

uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy i spełnianie zasadniczych funkcji 

centrotwórczych, gromadzi największą liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które 

prowadzą do jego degradacji technicznej i kumulacji problemów społeczno-gospodarczych. 

Centralny fragment tego obszaru stanowi Obszar zlokalizowany przy Urzędzie Gminy oraz  

wraz z przyległymi ulicami. Jego układ przestrzenny to prostokątny plac wraz z siecią 

rozchodzących się ulic, wzdłuż których usytuowane są ciągi zwartej zabudowy.  

Zabudowa na tym terenie jest w znacznym stopniu nieuporządkowana i chaotyczna, co 

znacznie obniża estetykę i funkcjonalność tego obszaru, powodując brak atrakcyjnych 

przestrzeni publicznych dla mieszkańców, sprzyjających integracji i nawiązywaniu kontaktów 

społecznych. Negatywnym zjawiskiem zaburzającym ład przestrzenny jest występujący na 

tym terenie brak spójności architektonicznej, przejawiający się zróżnicowaniem gabarytów 

zabudowy, wysokości, kolorystyki i sposobu wykończenia elewacji, kształtu i nachylenia 
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połaci dachowych itp. W związku z tym, zespoły zabudowy wymagają podjęcia działań 

dotyczących poprawy ich wyglądu (szczególnie w zakresie elewacji budynków) oraz 

zwiększenia efektywności energetycznej.  

W ścisłym centrum Blachowni występuje również deficyt miejsc parkingowych i brak 

zintegrowanego systemu parkowania, co utrudnia dalszy rozwój przedsiębiorczości 

mieszkańców. Zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej, tj. Urząd Gminy, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej Blachowni oraz zabudowa wielorodzinna.  

Zauważa się jednak niedostateczne zagospodarowanie wokół budynków, powodujące brak 

estetycznych przestrzeni publicznych sprzyjających aktywności fizycznej i rekreacji oraz 

wzmacnianiu więzi społecznych przebywających tam osób. 

Dużym problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury sportowej w postaci boiska wraz z 

zapleczem. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że aktywność sportowa jest ważna w 

życiu mieszkańców gminy i wzrasta zapotrzebowanie na miejsca do treningu, rozgrywek i 

turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Obecnie baza 

sportowa znajduje się w budynku Gimnazjum nr 1 w Blachowni i korzystają z niej głównie 

kluby sportowe, ponieważ jej zaplecze jest zbyt małe i nieprzystosowane do większej liczby 

potencjalnych odbiorców. Sukcesy drużyny ligowej spowodowały, że liczba kibiców 

uczestniczących w meczach systematycznie wzrasta.  

Obszar ten charakteryzuje się również kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, takich 

jak bezrobocie czy ubóstwo, ze względu na to, iż występuje tutaj największa koncentracja 

mieszkańców.  

 

Budynek przy ul. Sienkiewicza 16, tzw. Stara szkoła źródło: https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ 
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Budynek przy ul. Sienkiewicza 15, tzw. PRAŻYNKA źródło: https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ 
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Budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sienkiewicza 15,  
źródło: https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ 

 

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Sienkiewicza, źródło: https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ 

 

Budynek przy Urzędzie Gminy i OSP , źródło: https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ 
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Muszla koncertowa, północna część zbiornika ,źródło: https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ 

 

Miejsce postojowe w północnej części zbiornika, ul. Wczasowa  
źródło: https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ 
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OBSZAR II TERENY Budynków komunalnych – Łojki 
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Wizje wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanów kryzysowych wraz z celami 

rewitalizacji 

OBSZAR I CENTRUM USŁUG SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH GMINY BLACHOWNIA  

OBSZAR II TERENÓW BLOKÓW SOCJALNYCH ŁOJKI GMINY BLACHOWNIA 

Wzrost aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców gminy w centrum 

Blachowni, szczególnie wokół tradycji garncarskich opartych o lokalne zasoby dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 

CELE REWITALIZACJI - CENTRUM USŁUG SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH  

GMINY BLACHOWNIA 

I.1. Zwiększenie funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych. 

I.2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej. 

I.3. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach 

inicjatyw lokalnych. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa i integracja społeczno-gospodarcza mieszkańców wokół 

lokalnej tradycji. 

I.5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych marginalizacją. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w sektorze handlu i usług. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

I.8. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych i systemu kształcenia. 

I.9. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 

CELE REWITALIZACJI II OBSZARU - TERENÓW BLOKÓW Komunalnych 

 ŁOJKI GMINY BLACHOWNIA 

II.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji 

zanieczyszczeń. 

II.3. Integracja izolowanych wcześniej terenów w przestrzeni gminy oraz poprawa ich 

dostępności społeczno-komunikacyjnej. 
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VIII. Planowane projekty na obszarach rewitalizowanych w latach 2016–2025 

W wyniku prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz w oparciu o zasadę partycypacji 

społecznej, dokonano wyboru 2 projektów podstawowych, tj. niezbędne dla osiągnięcia 

celów rewitalizacji oraz kierunków działań w ww. sferach, a także 8 projektów 

uzupełniających – wzmacniających zaplanowane efekty procesu rewitalizacji w odniesieniu 

do terenu całej gminy.  

Podstawowe projekty rewitalizacyjne zaplanowane do realizacji na terenie Gminy 

Blachownia w latach 2016–2025  

PROJEKTY PODSTAWOWE  

I. Rewitalizacja centrum Blachowni poprzez stworzenie warunków do rozwoju 

aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców. 

OBSZAR I Centrum Usług Społeczno-gospodarczych Gminy Blachownia  

1. Modernizacja i remont ciągów pieszo-jezdnych i wymiana sieci infrastruktury komunalnej. 

2. Uporządkowanie zieleni i wzbogacenie układu roślinnego. 

3. Wykonanie spójnego systemu elementów małej architektury. 

4. Utworzenie zintegrowanego systemu parkowania. 

6. Budowa infrastruktury miejsc publicznych dostosowanej do potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy i integracji 

społecznej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

8. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. 

9. Wymiana oświetlenia na energooszczędne z linii napowietrznych na linie ziemne. 

10. Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych. 

12. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej. 

13. Wdrożenie systemu dotacyjnego związanego z powstawaniem podmiotów ekonomii 

społecznej. 

14. Organizacja cyklicznego Forum Organizacji Pozarządowych i stworzenie systemu wsparcia 

dla organizacji pozarządowych. 

15. Wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych i uruchomienie mini grantów dla 

aktywnych. 
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16. Stworzenie systemu stypendialnego dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w 

nauce, sporcie lub uzdolnionych artystycznie. 

17. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych, w 

szczególności długotrwale bezrobotnych. 

18. Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych 

i kulturalnych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

19. Powołanie Forum Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Rynku i w jego 

najbliższej okolicy.  

PROGNOZOWANE REZULTATY I ODNIESIENIE DO PRZYJĘTYCH CELÓW 

1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt. 

2. Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – 3 szt. 

3. Ludność mieszkająca na obszarach zrewitalizowanych – ok. 1500 osób 

4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

– 3 szt. 

PROGNOZOWANE REZULTATY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ TO: 

 zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców z wykorzystaniem niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego związanego z tradycjami i zasobami przyrodniczymi Gminy 

Blachownia, 

 rozwój mikro i małej przedsiębiorczości (zwłaszcza w sektorze handlu i usług) w 

centrum społeczno-gospodarczym gminy, 

 zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

 zwiększenie dostępności terenów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz 

rozwój wysokiej jakości oferty usług w tym zakresie, 

 poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum Blachowni, 

 zwiększenie poziomu dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców, 

 rozwój funkcji turystycznej Blachowni. 

W związku z tym, że jest to przedsięwzięcie o charakterze kompleksowym, tj. łączącym 

zadania inwestycyjne i społeczne, wpłynie pozytywnie zarówno na proces przekształceń 

obszaru centrum Blachowni, jak również rozwój społeczno-gospodarczy całej gminy.  
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Z uwagi na interdyscyplinarny charakter, projekt jest zgodny z następującymi celami 

rewitalizacji: 

I.1. Zwiększenie funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych. 

I.2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej. 

I.3. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach 

inicjatyw lokalnych. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa i integracja społeczno-gospodarcza mieszkańców wokół 

lokalnej tradycji garncarstwa. 

I.5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych marginalizacją. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w sektorze handlu i usług. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

I.8. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych i systemu kształcenia. 

I.9. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 

II. OBSZAR -  TERENÓW BLOKÓW KOMUNALNYCH ŁOJKI GMINY BLACHOWNIA 

Wykonanie rekultywacji przygotowawczej polegającej na opracowaniu dokumentacji 

technicznej i kosztorysowej, wykonania  

1. Uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę komunalną. 

2. Opracowanie i realizacja programów społecznych, dotyczących włączenia osób 

wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją  

3. Organizacja aktywnych form organizowania społeczności lokalnych w tym programów 

profilaktycznych, spędzania czasu wolnego w tym imprez i spotkań integracyjnych, 

warsztatów i spotkań międzypokoleniowych, wycieczek. 

1. Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt. 

2. Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – 3 szt. 

PROGNOZOWANE REZULTATY I ODNIESIENIE DO PRZYJĘTYCH CELÓW 

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 
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 adaptacja zdegradowanych terenów do pełnienia nowych funkcji na rzecz 

społeczności lokalnej, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona i promocja dziedzictwa 

naturalnego, 

Jest to przedsięwzięcie kompleksowe, ponieważ łączy w sobie działania o charakterze 

inwestycyjnym (wpływając pozytywnie na proces przekształceń przestrzennych i 

funkcjonalnych w gminie) oraz społecznym (budując i wzmacniając kapitał społeczny gminy). 

Projektowany projekt jest zgodny z następującymi celami rewitalizacji: 

II.2. Integracja izolowanych wcześniej terenów w przestrzeni gminy oraz poprawa ich 

dostępności komunikacyjnej. 

Uzupełniające projekty rewitalizacyjne planowane do realizacji na terenie Gminy 

Blachownia w latach 2016- 2025  

I. Stworzenie edukacyjno-rekreacyjnego szlaku rowerowego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmujące m.in.: 

 opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych łączących m.in. Jaskinię Zbójecką, 

zrekultywowane tereny pokopalniane i centrum społeczno-gospodarcze gminy 

Blachownia; 

 budowę systemu ścieżek rowerowych wraz z rekreacyjną infrastrukturą 

towarzyszącą; 

Cele:  

I.1. Zwiększenie funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

II.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji 

zanieczyszczeń. 

II.3. Integracja izolowanych wcześniej terenów w przestrzeni gminy oraz poprawa ich 

dostępności komunikacyjnej. 

II.5. Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo -rekreacyjnej dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców i turystów. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej w rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej na terenach 

pokopalnianych. 
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II. Ograniczenie niskiej emisji oraz innych zanieczyszczeń do środowiska naturalnego 

obejmujące m.in.: 

 termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; 

 uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. 

Cele:  

I.2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

II.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji 

zanieczyszczeń. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa i integracja społeczno -gospodarcza mieszkańców wokół 

lokalnej tradycji Blachowni. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w sektorze handlu i usług. 

I.8. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych 

II.4. Rozwój przemysłu turystycznego bazującego na lokalnych zasobach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 

IV. Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia oraz wychowania przedszkolnego na terenie 

Gminy Blachownia obejmujące m.in. 

1) rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym edukacyjno-

wychowawczych, doradczych, psychologiczno-pedagogicznych, sportowo -rekreacyjnych i 

kulturalnych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

2) wyposażenie/doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym 

narzędzia TIK (zwłaszcza pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach na 

wszystkich poziomach kształcenia); 

3) modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 

przedszkolnym, a także zwiększenie dostępności miejsc; 

4) wspomaganie tworzenia i wsparcie funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych. 

I.8. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych i systemu kształcenia. 

V. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej obejmująca m.in.: 
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 organizacja cyklicznego Forum Organizacji Pozarządowych; 

 utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej; 

 wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych i uruchomienie mini grantów dla 

aktywnych; 

 utworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w szczególności tych 

których działalność koncentruje się na zachowaniu, ochronie, rozwoju i promowaniu 

lokalnych tradycji i zasobów kulturowych; 

 organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego w tym imprez i spotkań 

integracyjnych, warsztatów i spotkań międzypokoleniowych, wycieczek; 

 organizacja cyklicznych ponadregionalnych wydarzeń kulturalno-promocyjnych 

bazujących na tradycji garncarstwa; 

 opracowanie i wdrożenie programów zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, 

upowszechniających aktywny i zdrowy tryb życia; 

 stworzenie systemu stypendialnego dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki 

w nauce, sporcie lub uzdolnionych artystycznie. 

Cele:  

I.1. Zwiększenie funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych. 

I.3. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach 

inicjatyw lokalnych. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa i integracja społeczno -gospodarcza mieszkańców wokół 

lokalnej tradycji. 

I.5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych marginalizacją. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

I.8. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych i systemu kształcenia. 

I.9. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 

II.5. Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo -rekreacyjnej dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców i turystów. 
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II.6. Włączenie społeczności lokalnej w rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej na terenach 

pokopalnianych. 

VI. Stworzenie sytemu wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców obejmujące m.in.: 

 utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości; 

 powołanie Forum Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 

Rynku w Blachowni i w jego najbliższej okolicy; 

 organizacja przemysłu turystycznego wykorzystującego zasoby i właściwości 

gliny kaolin; 

 realizacja programów przekwalifikowania osób długotrwale bezrobotnych w 

porozumieniu z pracodawcami. 

 realizacja kursów/szkoleń mających na celu podnoszenie i dostosowywanie 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy. 

Cele 

I.1. Zwiększenie funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych. 

I.2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej. 

I.3. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach 

inicjatyw lokalnych. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa i integracja społeczno-gospodarcza mieszkańców wokół 

lokalnej tradycji Gminy Blachownia. 

I.5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych marginalizacją. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w sektorze handlu i usług. 

II.4. Rozwój przemysłu turystycznego bazującego na lokalnych zasobach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 

VII. Włączenie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją obejmujące: 

 realizacja programów pomocy i profilaktyki społecznej służących włączeniu 

społecznemu; 

 organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych, 

w szczególności długotrwale bezrobotnych; 
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 stworzenie/rozszerzenie wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania 

rodziny (poradnictwo, usługi asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja 

kryzysowa, wspomaganie usamodzielnienia); 

 4) stworzenie systemu dotacyjnego związanego z powstawaniem podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Cele 

I.3. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach 

inicjatyw lokalnych. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa i integracja społeczno -gospodarcza mieszkańców wokół 

lokalnej tradycji Gminy Blachownia. 

I.5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych marginalizacją. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w sektorze handlu i usług. 

II.4. Rozwój przemysłu turystycznego bazującego na lokalnych zasobach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 

II.5. Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb 

mieszkańców i turystów. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej w rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej na terenach 

pokopalnianych. 

VIII. Organizacja wysokiej jakości usług publicznych obejmująca m.in. 

 wprowadzenie elektronicznych usług publicznych z zakresu e-administracji, e-

zdrowia, e-edukacji i e-kultury; 

 modernizacja, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych obiektów użyteczności publicznej. 

Cele:  

I.1. Zwiększenie funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznych. 

I.2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej. 

I.8. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych i systemu kształcenia. 

I.9. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 
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II.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń. 

II.5. Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo -rekreacyjnej dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców i turystów. 

IX. Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 

W celu zapewnienia spójności, większej synergii i efektywności realizacji projektów 

rewitalizacyjnych, wskazano różne możliwe źródła ich finansowania w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, (PO WER 2014–2020). 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 12.12.2014 (PROW 2014–

2020). 

X. System wdrażania – wybór prawnej formy zarządzającego 

Programem 

1. Organizacja procesu wdrażania 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i 

plany działań na kilka lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji 

jego założeń jest skuteczny i zintegrowany system wdrażania. 

Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane, 

zapewnione zostały warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. 

Podmiotem zarządzającym dokumentem będzie Burmistrz Gminy Blachownia przy pomocy 

Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Blachownia. W jego skład wchodzi 31 przedstawicieli 

Urzędu Gminy, instytucji publicznych oraz przedstawicieli przedsiębiorców na czele z 

kierującą jego pracami przewodniczącą – Burmistrzem Blachowni. 

Zespół nadzoruje skuteczność i jakość realizacji dokumentu, a do jego kompetencji należy 

m.in.: 

1) koordynacja wdrażania poszczególnych zadań w całym okresie realizacji LPR; 

2) gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów dokumentu; 

3) zapraszanie do udziału w pracach Zespołu osób spoza jego składu  

Przyjęto, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia ma formułę otwartą, co 

oznacza, że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów 
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oraz wykreowania nowych projektów – będzie on aktualizowany. Projekty odpowiadające na 

zidentyfikowane problemy będą systematycznie przygotowywane w całym okresie 

wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane będą: aktualnymi 

warunkami sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz regionu, potrzebami i oczekiwaniami 

mieszkańców obszarów kryzysowych, poziomem zaangażowania podmiotów lokalnych w 

planowane działania, możliwościami budżetu gminy oraz dostępnością środków 

zewnętrznych. 

Realizacja założeń dokumentu odbywać się będzie w oparciu o system wdrażania pomocy 

strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając z dofinansowania projektów unijnymi 

środkami finansowymi, jest zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych. 

2. Zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym 

Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach Gminy Blachownia 

nie ma szans powodzenia bez udanej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, 

gospodarczym i publicznym. W związku z tym określenie zasad i sposobów 

współuczestnictwa wszystkich interesariuszy jest kluczowym elementem osiągnięcia 

zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej, 

ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, a także jest 

podstawą tworzenia się współczesnych form samoświadomości społecznej. 

Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji 

odbywać się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach: 

1. MERYTORYCZNYM – poprzez wspólne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów 

realizowane przede wszystkim na poziomie Zespołu ds. LPR, tj. na zaproszenie 

przewodniczącego przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego będą każdorazowo 

brali udział w jego cyklicznych spotkaniach. 

2. ORGANIZACYJNYM – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych zasobów 

oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich uzupełnianiu 

podczas realizacji wspólnych projektów. 

3. FINANSOWYM – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich partnerów 

poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć i 

wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, oprócz wspólnego 

celu, jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma 

określone podstawowe zasady stanowiące fundament wspólnych działań: 

1) respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu; 
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2) przejrzystość podejmowanych działań; 

3) otwarty dialog z mieszkańcami gminy. 

Współpraca pomiędzy Partnerami LPR ma na celu: 

 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez 

skoordynowanie działań w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów 

akceptowanych i wspieranych przez wszystkich uczestników; 

 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, 

organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców; 

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem 

nowych podejść do rozwiązywania problemów. 

XI. System monitorowania, ewaluacji i komunikacji społecznej 

1. Sposoby monitorowania i oczekiwane wskaźniki osiągnięć 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Programu Rewitalizacji 

ma system monitoringu skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na 

zmiany w otoczeniu dokumentu. 

Bieżącym monitorowaniem, polegającym na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacji całego 

Programu, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami i celami, zajmować się będzie Zespół ds. LPR. Jednostka ta 

odpowiedzialna jest za: 

1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie  zestawu wskaźników; 

2) sporządzenie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu i przedstawienie ich do 

zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji; 

3) opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Monitorowanie obejmować będzie zarówno finansowe jak i rzeczowe aspekty wdrażania 

dokumentu. Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności 

wydatkowania środków. Monitoring rzeczowy pokaże efekty realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w odniesieniu do całościowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, które 

mierzone będą za pomocą corocznych zmian wskaźników przedstawionych w tabeli 8. 
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Co najmniej dwukrotnie w trakcie obowiązywania dokumentu analizowane będą postępy w 

realizacji zapisów, celem podjęcia decyzji dotyczącej potrzeby aktualizacji jego założeń.  

Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza ma za zadanie: 

1) akceptację sprawozdań z realizacji LPR przygotowanych przez Zespół ds. Strategii Gminy 

Blachownia , zawierających w szczególności stan osiągnięcia założonych wskaźników; 

2) analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu zgłoszonych zarówno 

przez Zespół ds. Strategii Gminy Blachownia, jak i inicjatywę min. 100 mieszkańców; 

3) aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji; 

4) uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz 

wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych. 

2. Sposób ewaluacji dokumentu 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego 

z jednoczesnym uwzględnieniem celu strategicznego podejmowanych działań. 

Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych zostanie dokonana przy współudziale 

wszystkich interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli 

na zakończenie obowiązywania dokumentu i będzie brała pod uwagę 5 następujących 

kryteriów ewaluacyjnych: 

1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” 

zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. 

3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

oddziaływanie Programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia cele 

programu odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru 

rewitalizowanego. 

5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą nadal 

widoczne po zakończeniu jego realizacji. 

3. Public relations Programu Rewitalizacji 
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W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji 

ważne jest, aby umożliwić społeczności lokalnej udział w procesie jej tworzenia i realizacji, a 

tym samym zapewnić skuteczną metodę komunikacji społecznej, czyli przekazywania danych 

do otoczenia. 

Podmiotem, który ma za zadanie prowadzić i nadzorować promocję Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, a w jej ramach również promocję wszystkich projektów i zadań inwestycyjnych 

będzie Zespół ds. Zespół ds. Strategii Gminy Blachownia we współpracy z Urzędem Gminy w 

Blachowni. Jednostki te mają za zadanie zapewnić powszechny dostęp do bieżących 

informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć, tj. o zakresie i wymiarze pozyskanego 

dofinansowania zewnętrznego dla poszczególnych projektów, a także rezultatach działań na 

poziomie konkretnych obszarów zdegradowanych oraz całej gminy. Ponadto, 

odpowiedzialność za upowszechnianie bieżących informacji na temat poszczególnych działań 

rewitalizacyjnych spoczywa również na partnerach realizowanych przedsięwzięć. Jeśli 

projekty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wówczas promocja tychże 

przedsięwzięć będzie się odbywać zgodnie z wytycznymi właściwych instytucji w tym 

zakresie. 

Dla zapewnienia efektywnej współpracy z partnerami procesu rewitalizacji wykorzystywane 

będą następujące narzędzia komunikacji: 

1) strona internetowa Urzędu Gminy wraz z pocztą elektroniczną komórki odpowiedzialnej 

za kontakt z lokalną społecznością w sprawie rewitalizacji; 

2) lokalne media; 

3) spotkania Zespołu ds. Strategii Gminy Blachownia wraz z przedstawicielami kluczowych 

dla rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy partnerów z sektora społecznego  

i gospodarczego oraz ekspertami i specjalistami zewnętrznymi; 

4) spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, w szczególności z obszarów 

zdegradowanych, organizowane w miarę postępu prac rewitalizacyjnych. 

Celem działań związanych z promocją dokumentu jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

beneficjentów – mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, a także 

instytucji publicznych mogących stać się partnerami w realizacji określonych zadań. 


