UCHWAŁA NR XXXI/165/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. poz.
446), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Rada
Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zmieniony Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzylesie na lata 2009-2020 oraz uchwała nr
XXVI/142/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu
Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020, przyjęty uchwałą nr XXVI/142/2017 Rady Miejskiej
w Międzylesiu z dnia 28 marca 2017 r. został przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, celem przeprowadzenia jego oceny i weryfikacji pod względem zgodności z Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ
RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych)
w perspektywie finansowej 2014-2020. Po dokonaniu oceny przez dwóch niezależnych ekspertów, pismem DG-PVI.041.2.2017 ID.5123.131878.82205 z dnia 08.05.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.06.2017 r.) Program
skierowany został do korekty. Uzupełnienia i poprawy wymagały następujące jego elementy: 1. Uszczegółowienie
informacji dot. powiązania Programu z gminymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi wyższego szczebla,
wskazujących na zasadność i potrzebę realizacji działań rewitalizacyjnych. 2. Pogłębienie procesu
przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz potrzeb rewitalizacji we wszystkich
wskazanych strefach (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalneji i technicznej), na
podstawie której wyznaczono obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizowany. 3. Doprecyzowanie
i uzupełnienie zapisów dotyczących celów, działań i planowanych efektów. Program został skorygowany zgodnie
z uwagami oceniających z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
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Wstęp
Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020 (GPR)1 służy
koordynacji działań publicznych i prywatnych na rzecz przeciwdziałania zdegradowaniu
gminy i wdrażania przedsięwzięć rozwojowych o charakterze społeczno - gospodarczym
i infrastrukturalno – przestrzennym. Stanowi dokument programowy, który integruje
potrzeby mieszkańców i odpowiada głównym założeniom rozwojowym na szczeblu lokalnym.
Głównym celem przygotowania i wdrożenia niniejszego Programu jest kompleksowa
rewitalizacja infrastruktury gminnej i podniesienie poziomu życia społeczności gminy
Międzylesie. Za wiążącą dla całego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji wskazaną
w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (zwanej dalej także Ustawą)
w świetle której jest to „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”2.
Podstawę prawną przystąpienia do opracowania Programu stanowi Uchwała Nr
XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 października 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.
Poza wspomnianą Ustawą, będącą fundamentem dla przedmiotowego opracowania, Gminny
Program Rewitalizacji opracowano również na zasadach wskazanych w Wytycznych
programowym IŻ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów
rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
opracowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3. Niniejszy Program
powstał ponadto w oparciu o rekomendacje zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji

1

Niniejszy Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020 nazywany będzie także Programem
Rewitalizacji lub GPR.
2
Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz. U. Poz. 1777, 2015 r.
3
Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub
dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław 2015, http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rewitalizacja/dokumenty/ z dnia
20.04.2016.

1

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 5

w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 z dnia 3 lipca 2015 roku4 oraz ich
aktualizacją z dnia 2 sierpnia 2016 roku.
Zgodnie z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz
Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu,
przygotowany dokument nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego Programu i zawartych w nim projektów5.
W ramach niniejszego Programu odstąpiono od ustanowienia na obszarze
rewitalizacji

Specjalnej

Strefy

Rewitalizacji, której

możliwość

dopuszcza

Ustawa.

Uzasadnienie przyjętego stanowiska stanowi zarówno sam przedmiot wybranych
przedsięwzięć, jak i specyfika planowanych działań i centralne umiejscowienie obszaru
wsparcia. Nie przewiduje się również prawa pierwokupu do nieruchomości na terenie
rewitalizowanym. Z uwagi na fakt, iż Gminny Program Rewitalizacji został przygotowany
w zgodzie ze strategicznymi i planistycznymi dokumentami na szczeblu gminnym, w tym
także ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego6, za
niekonieczne uznano podjęcie zmian w obecnych i aktualizowanych7 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z tak przyjętą definicją, w Programie określono obszar wsparcia
i zaproponowano przedsięwzięcia zgodnie z ideą integralności i kompleksowości, na równi
stawiając znaczenie sfery społecznej (eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych, w tym
ubóstwa i przestępczości), gospodarczej (realizowanie projektów na rzecz przedsiębiorczości
i tworzenia nowych miejsc pracy) oraz infrastrukturalno - przestrzennej (działania na rzecz
odnowy technicznej, architektonicznej i wizualnej miasta). Istotę oraz główne zamierzenie
GPR stanowi koncentracja na terytorium gminy Międzylesie o szczególnej skali problemów
finalnie decydujących o niskim standardzie życia mieszkańców i braku rozwoju lokalnego.
Aby jednak osiągnąć wyznaczone cele, za konieczne uznano koordynację i oddziaływanie na
siebie wielu różnych projektów rewitalizacyjnych, które należy prowadzić równolegle.
4

Ibidem.
Na mocy pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, WSI.410.668.2016.DK.2 z 23 stycznia
2017 roku oraz pisma Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu,
ZNS.9022.2.1159.2016.JB z dnia 29 grudnia 2016 roku.
6
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. Diagnoza
stanu Miasta i Gminy, Biuro Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu.
7
W trakcie przygotowywania niniejszego Programu, w gminie Międzylesie trwały prace nad aktualizacją
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, zachowując
zgodność zapisów i kierunków rozwoju w obu dokumentach.
5

2
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Program charakteryzuje się również zasadą partycypacji społecznej i eksperckiej na każdym
w zasadzie etapie, od momentu decyzji o przystąpieniu do realizacji, poprzez jego tworzenie,
aż do wdrażania poszczególnych działań i przedsięwzięć w obszarze wsparcia.
Treść Programu Rewitalizacji podzielono na osiem spójnych i zależnych od siebie
Rozdziałów, odzwierciedlających proces odnowy gminy Międzylesie w okresie 2016 – 2020.
W Rozdziale I oraz II zaprezentowano przeprowadzoną diagnozę potencjału i głównych
problemów gminy Międzylesie oraz wyznaczono obszar zdegradowany i rewitalizowany.
Rozdział III poświęcony jest analizie potrzeb i negatywnych zjawisk wskazywanych przez
samych mieszkańców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw czy
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. W Rozdziale kolejnym wskazana została
spójność założeń niniejszego Programu z dokumentami strategicznymi na szczeblu samej
gminy, powiatu, województwa, ale także narodowym i Unii Europejskiej. Zasadniczą część
programową GPR stanowią Rozdziały V i VI, w których przedstawiono główne cele i wizję
obszaru po procesie rewitalizacji oraz scharakteryzowano zaproponowane przedsięwzięcia.
Rozdział VII obejmuje odniesienie do zasad integralności Programu oraz źródeł jego
finansowania, a w Rozdziale VIII – ostatnim zaprezentowano model zarządzania
i monitorowania rezultatów realizowanych projektów.
W ramach procesu przygotowania Programu, przeprowadzono kompleksowe
konsultacje społeczne i eksperckie założeń i treści dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy
o rewitalizacji oraz innymi aktami normatywnymi na szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym. Konsultacje objęły także uzyskanie przez Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie
opinii o zgodności i celowości GPR od wybranych instytucji publicznych. Z prośbą
o konsultacje zwrócono się między innymi do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Urzędu Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we
Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we
Wrocławiu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Zarządu Dróg
Powiatowych w Kłodzku, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we
Wrocławiu,

Komendanta

Powiatowego

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Kłodzku,

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, Oddziału Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego we Wrocławiu, Oddziału Straży Granicznej oraz Gminnej Komisji

3
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Urbanistycznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie8. Zebrane informacje i uwagi
zostały uwzględnione w finalnej treści Programu.

Rozdział I. Diagnoza społeczna, gospodarcza, infrastrukturalno – przestrzenna,
techniczna i środowiskowa gminy Międzylesie. Identyfikacja głównych
problemów i ogólne wnioski
1. Charakterystyka gminy i analiza demograficzna

Gmina miejsko - wiejska Międzylesie położona jest w południowej części powiatu
kłodzkiego w województwie dolnośląskim. Terytorialnie graniczy bezpośrednio z Republiką
Czeską. Obszar gminy zajmuje 188,75 km². W ramach terytorium administracyjnego gminy
wchodzi miasto Międzylesie oraz 21 miejscowości: Boboszów, Długopole Górne, Dolnik,
Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica,
Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka,
Smreczyna oraz Szklarnia.
Gmina Międzylesie przyjmuje charakter zdecydowanie rolniczy i rekreacyjny
z uzupełniającymi funkcjami w zakresie usług na rzecz ludności. Obszar charakteryzuje się
stosunkowo niskim poziomem rozwoju przemysłowego. Teren Gminy należy do obszarów
o sporej koncentracji użytków rolnych, które stanowią ponad 61% powierzchni Gminy. Lasy
na obszarze Gminy Międzylesie zajmują około 32 % całości jej powierzchni (około 6000 ha)9.

8

W ramach procesu konsultacji otrzymano następujące opinie i postanowienia: Opinia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, DG-P-VI.041.2.2017 (5123.51635.33331), Wrocław 2 marca
2017 r.; Opinia Wojewody Dolnośląskiego, IF-PPW.740.1.2017.EG, Wrocław 3 marca 2017 r.; Opinia Starosty
Kłodzkiego, RPK.061.1.2017.RPK.DW, Kłodzko 28 lutego 2017 r.; Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, WPN.604.1.1.2017.JD, Wrocław 2 marca 2017 r.; Postanowienie Dolnośląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, ZNS.9022.2.129.2017.JB, Wrocław 27
lutego 2017 r.; Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu / Delegatura w Wałbrzychu,
W/N.5183.368.2017.DS, Wałbrzych 1 marca 2017 r.; Postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kłodzku, PZ.5562.05.2017, Kłodzko 22 lutego 2017 r.; Opinia Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego we Wrocławiu, 783/I/17, Wrocław 21 lutego 2017 r.; Opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Międzylesiu, Międzylesie, 14.02.2017 r.
9
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Urząd Gminy i Miasta Międzylesie, wykonanie:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2015.
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Na terenie Gminy znajduje się także Masyw Śnieżnika, obejmujący bogate zasoby szaty
roślinnej i zwierzęcej.
Z danych pochodzących z przeprowadzonej diagnozy społecznej wynika, iż na koniec
2015 roku w gminie Międzylesie było 7304 zameldowanych na stałe mieszkańców. Według
ostatniego spisu ludności, w kwietniu 2016 roku było łącznie 7280 ludności. Największą
gęstość zaludnienia wykazuje miasto Międzylesie, w którym mieszka aż około 40% ogółu
mieszkańców gminy, to jest w 2015 roku dokładnie 2684 obywateli10. Międzylesie, podobnie
jak inne gminy w powiecie kłodzkim i całym województwie dolnośląskim, charakteryzuje się
negatywnym saldem demograficznym wynikającym głównie ze zjawiska tzw. starzenia się
społeczeństwa oraz odpływu ludzi młodych do większych ośrodków miejskich bądź za
granicę. W latach 2002 - 2015 liczba mieszkańców gminy zmalała o 5,3%. Gmina w 2015 roku
miała ujemny przyrost naturalny wynoszący -32, co odpowiada przyrostowi naturalnemu 4,3 na 1000 mieszkańców11. Prognozy na najbliższe 5 lat są jeszcze mniej korzystne.
Przewiduje się, że w odniesieniu do 2013 roku liczba ludności ogółem spadnie o 5 % a w
2030 roku o 12%. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wnioskuje się, iż
aktualnie pojawił się bardzo powolny trend zmniejszania się liczebności mieszkańców
gminy12.

10

Dane własne Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
Dane z portalu Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/ z dnia 24.10.2016.
12
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Urząd Gminy i Miasta Międzylesie, wykonanie:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2015.
11
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Wykres 1. Ilość mieszkańców gminy Międzylesie w latach 2002 – 2015 w podziale na płeć

Źródło: www.polskawliczbach.pl za: Główny Urząd Statystyczny, 2016.

Z danych przedstawionych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Międzylesie na lata 2016 - 2024 wynika, iż w 2015 roku 18 % ludności było w wieku
przedprodukcyjnym, 64 % w wieku produkcyjnym a pozostałe 18 % w wieku
poprodukcyjnym. Zarówno kobiet, jak i mężczyzn najwięcej jest w wieku produkcyjnym. W
wieku poprodukcyjnym znacznie więcej jest kobiet niż mężczyzn (kobiety stanowią 71% osób
w wieku poprodukcyjnym). Wśród osób w wieku produkcyjnym 54% stanowią mężczyźni, a
pozostałe 46% kobiety. W analizowanym okresie – lata 2014 i 2015 :
- liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym zmalała, co oznacza, że rodzi się coraz mniej
dzieci, a w konsekwencji liczba ludności Gminy będzie malała przy założeniu, że tendencja ta
się nie zmieni w kolejnych latach;
- liczba ludności w wieku produkcyjnym roku systematycznie maleje, co oznacza, że liczba
osób przechodzących na emeryturę jest wyższa niż liczba osób podejmujących
pracę po raz pierwszy;
- liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrasta, co oznacza, że coraz więcej jest osób
przechodzących na emerytury13.

13

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.
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Z danych statystycznych wynika, iż w gminie Międzylesie w ciągu ostatnich czterech lat ubyło
łącznie aż 289 mieszkańców. Największy nominalnie spadek zanotowano szczególnie w
Międzylesiu i Domaszkowie, z drugiej strony zmniejszające się saldo najbardziej dotyka
miejscowości małe, dysponujące ludnością do 100 – 150 mieszkańców (patrz: Tabela
poniżej).

Tabela 1. Zestawienie ilości mieszkańców gminy Międzylesie w podziale na miejscowości w
2011 i 2015 roku

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)

Ogólna liczba
Liczba mieszkańców (osób
mieszkańców (osób
zameldowanych na pobyt
zameldowanych na
stały) w 2011 roku
pobyt stały) w 2015 roku
553
25
19
311
89
162
53
452
87
93
33
151
146
103
3
137
44
10
33
16
74
29
41
15
7
495
177
140
176

606
28
17
329
87
174
58
489
87
98
33
157
146
96
3
145
43
9
32
16
76
21
43
8
4
511
180
145
186
7
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Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem

195
431
718
317
203
96
117
57
370
99
59
52
38
57
170
21
107
126
17
193
187
7304

206
438
757
355
201
93
106
44
392
108
60
59
45
60
176
24
114
136
17
183
192
7593

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

Gmina wykazuje także ujemne saldo migracyjne. W 2014 roku zarejestrowano 51
zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 70 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji
wewnętrznych wynosiło -19. W tym samym roku jedna osoba zameldowała się z zagranicy
oraz zarejestrowano osiem wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych
wynoszące -714.

14

Dane z portalu Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/ z dnia 24.10.2016.
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Wykres 2. Migracje na pobyt stały w latach 1995 – 2014 w gminie Międzylesie

Źródło: portal Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/ z dnia 24.10.2016.

2. Poziom życia mieszkańców i sytuacja społeczna w gminie Międzylesie

Podstawowym założeniem Programów Rewitalizacji jest niwelowanie koncentracji
negatywnych zjawisk na danym obszarze, w tym przede wszystkim zjawisk o charakterze
społecznym. Pełna diagnoza społeczna i charakterystyka wszystkich problemów społecznych
gminy została przedstawiona w uchwalonej w 2016 roku nowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2024, dlatego też w niniejszym
Programie skupiono się jedynie na kluczowych obszarach, czynnikach i zjawiskach
kryzysowych istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, jak ubóstwo, rynek
pracy, sfera pomocy socjalnej, bezpieczeństwo publiczne, edukacja czy patologie i problemy
społeczne. Nie poruszono natomiast problemów ochrony zdrowia i starości, które
wyczerpuje diagnoza w Strategii i które nie należą do krytycznych problemów na poziomie
gminy.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gmina jest przede
wszystkim odpowiedzialna za politykę społeczną na poziomie lokalnym poprzez:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków osobom potrzebującym, pracę socjalną, organizowanie i
świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
9

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 13

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, dożywianie dzieci, pomoc
bezdomnym czy chorym.
Wyniki diagnozy problemów społecznych zawartej w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, wskazują na szereg
istotnych obszarów wymagających podejmowania stałych działań wspomagających.
Wyzwanie stanowi poziom ubóstwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym15.
Wsparcia w tym zakresie udziela przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w formie świadczeń pieniężnych (dodatków czy zasiłków) i niepieniężnych. Pomimo stałego
spadku, liczba rodzin korzystających z pomocy w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim
poziomie. Z danych Ośrodka Pomocy wynika, iż gmina Międzylesie charakteryzuje się
niedostatecznym poziomem życia mieszkańców. W 2015 roku łączna liczba rodzin
korzystających z gminnej pomocy społecznej wyniosła 358, z czego aż 148 rodzin mieszka w
samym Międzylesiu, a 210 rodzin w pozostałych miejscowościach na terenie gminy (w
szczególności w Domaszkowie i Długopolu Górnym)16. O potrzebie realizacji projektów
rewitalizacyjnych świadczy zwiększona w ostatnim roku ilość rodzin korzystających ze
świadczeń socjalnych, którą obrazuje poniższa Tabela.

Tabela 2. Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej opieki
społecznej w gminie Międzylesie w latach 2012 - 2015

Gmina Międzylesie

2012

2013

2014

2015

323

309

271

358

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

W zakresie pomocy społecznej 202 rodziny korzystały z pomocy z powodu
bezrobocia. W 34 rodzinach występowała bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Głównie są to rodziny niepełne
oraz wielodzietne, często objęte pomocą z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa. Są

15

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.
16
Dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.
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także rodziny z trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Z
drugiej strony, wciąż utrzymuje się znaczący odsetek ludzi biednych. Ponadto, jak wynika ze
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, na terenie Gminy występuje wiele rodzin,
które nie potrzebują wsparcia finansowego lecz ze względu na niezaradność oraz
wykluczenie społeczne wymagają wsparcia w zakresie pracy socjalnej. Wzrasta z kolei liczba
osób starszych wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych lub skierowań do
domów pomocy społecznej17.

Tabela 3. Zestawienie udzielanej pomocy społecznej w gminie Międzylesie w 2014 i 2015
roku w podziale na rodzaj świadczenia

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.

Ponadto, pomimo spadku badanego wskaźnika na przestrzeni lat 2010 – 2014, należy
podkreślić wyższą jego procentową wartość w stosunku do całego powiatu kłodzkiego czy
województwa dolnośląskiego.
17

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.
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Wykres 3. Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie
Międzylesie w latach 2010 – 2014

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015: Gmina Miejsko - Wiejska Międzylesie, Główny Urząd
Statystyczny, 2015.

Analiza problemów społecznych pokazuje także, iż za główny czynnik kryzysowy należy uznać
ubóstwo i bezrobocie (ponad 50% wszystkich świadczeń), a także ochronę macierzyństwa czy
niepełnosprawność (Tabela poniżej). Co ciekawe, problemy przemocy domowej czy
alkoholizm bardzo rzadko stanowią podstawę do wnioskowania o świadczenie, co nie znaczy,
iż zjawiska te nie występują.

Tabela 4. Główne powody korzystania z pomocy społecznej w gminie Międzylesie w latach
2014 - 2015
Ubóstwo
Potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność)
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.
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Uwagę zwraca również relatywnie duża skala wypłacanych corocznie dodatków
mieszkaniowych. Pomimo niewielkiego spadku, w ostatnich pięciu latach z tego typu
instrumentów wsparcia społecznego korzysta ponad 800 osób (patrz Tabela poniżej).

Tabela 5. Liczba wypłaconych (łącznie) dodatków mieszkaniowych w gminie Międzylesie w
latach 2012 - 2014
ogółem
liczba

Nazwa

Międzylesie

2012

2013

2014

[szt.]

[szt.]

[szt.]

984

988

885

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

Warto jednak zauważyć, iż problem ubóstwa przejawiający się w zakresie i wielkości
świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych cechuje się zróżnicowaniem przestrzennym,
bowiem najwięcej z tego typu pomocy korzystają mieszkańcy najstarszych i jednocześnie
najbardziej wymagających modernizacji infrastrukturalnej budynków wielorodzinnych w
gminie. Zróżnicowanie przestrzenne i znaczący udział rodzin pobierających dodatki w całości
tego typu instrumentu pomocy społecznej w gminie prezentuje poniższa Tabela. Wysokie
ilości potwierdzają potrzebę realizacji takich projektów rewitalizacyjnych, które poprawią
stan techniczny nieruchomości, ale także przyczynią się do polepszenia sytuacji materialnej
ludności gminy Międzylesie.

Tabela 6. Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych w gminie Międzylesie
w podziale na miejscowości w 2015 roku

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)

Liczba rodzin
Ogólna liczba
korzystających z
mieszkańców (osób
dodatków
zameldowanych na
mieszkaniowych w 2015
pobyt stały) w 2015 roku
roku (ogółem)
553
25
19

10
2
0
13
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Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek

311
89
162
53
452
87
93
33
151
146
103
3
137
44
10
33
16
74
29
41
15
7
495
177
140
176
195
431
718
317
203
96
117
57
370
99
59
52
38
57
170
21
107
126
17

12
0
0
0
13
1
1
0
4
6
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
4
2
0
0
3
1
3
1
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
14
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193
187
7304

Smreczyna
Szklarnia
Razem

0
0
82

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu i Urzędu Miasta i
Gminy Międzylesie.

W obszarze edukacji oferta gminy opiera się na systemie przedszkolnym i szkolnym.
Istnieją bowiem dwa podstawowe zespoły szkół podstawowych, gimnazjalnych i
przedszkolnych: w Międzylesiu i Domaszkowie. Zespół Szkół w Międzylesiu obejmuje łącznie
307 uczniów, a Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaszkowie – 140 uczniów. Dokładny
podział przedstawia poniższe zestawienie:

Dzieci uczące się objęte obowiązkiem szkolnym w szkołach gimnazjalnych:
Zespół Szkół w Międzylesiu - 98 uczniów;
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaszkowie – 54 uczniów.
Dzieci spełniające obowiązek przygotowania przedszkolnego:
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu – 118 dzieci;
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaszkowie – 67 dzieci18.

W szkołach funkcjonują świetlice szkolne, których zadaniem jest zapewnienie opieki
dzieciom korzystającym z tzw. ,,dowozu uczniów” do szkół. Powyższe placówki zapewniają
niezbędne potrzeby uczniom, problemem jest jedynie brak sali gimnastycznej przy szkole w
Domaszkowie oraz brak zatrudnionego psychologa, a wobec wzrastających problemów
młodzieży może być to niezbędne w nadchodzących latach. Ponadto, głównym problemem
edukacyjnym obu Przedszkoli jest brak miejsc dla dzieci.
W

obszarze

porządku

i

bezpieczeństwa

publicznego

gmina

Międzylesie

charakteryzuje się relatywnie niższą w stosunku do poziomu regionalnego średnią
przestępczości. Z danych statystycznych wynika, iż wskaźnik ilości notowanych przestępstw
na 1 tysiąc mieszkańców w gminie w 2014 roku był znacznie niższy w porównaniu
z województwem dolnośląskim i całym krajem (patrz: Tabela poniżej).

18

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.
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Tabela 7. Ilość zanotowanych przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców w 2014 roku w
gminie Międzylesie na tle województwa dolnośląskiego i Polski
Gmina Międzylesie

Województwo dolnośląskie

Polska

20,57

31,32

22,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z : www.polskawliczbach.pl z dnia 24.10.2016.

Powoli, ale stabilnie maleje też przestępczość w przestrzeni ostatnich kilku lat, co
stanowi o dostatecznym poziomie bezpieczeństwa mieszkańców. Warto jednak podkreślić, iż
potencjalnie realizowane projekty rewitalizacyjne, ujęte w niniejszym Programie, pomogą
w jeszcze większym stopniu eliminować istniejące wypadki. Poprawa stanu budynków,
modernizacja infrastruktury, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i terenów zielonych
oraz centra rekreacji zadecydują o zwiększeniu porządku i bezpieczeństwie publicznym na
terenie miasta i gminy.

Wykres 4. Przestępstwa stwierdzone w gminie Międzylesie w latach 2012 - 2014

Źródło: www.polskawliczbach.pl za: Główny Urząd Statystyczny, 2016.

3. Analiza trendów na lokalnym rynku pracy

Na terenie gminy panuje niedostateczna aktywność pracujących. W gminie na 1000
mieszkańców pracuje jedynie 84 osoby, co oznacza wysoki poziome bezrobocia,
przekraczający w 2015 roku 20%. Według danych statystycznych zatrudnienie podjęło w
2015 r. 451 osób. Co więcej, wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Międzylesie
16
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503 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 204 pracujących przyjeżdża do pracy spoza
gminy19. Na międzyleskim rynku pracy dominuje aktywność zawodowa w obszarze
przemysłu i budownictwa oraz rolnictwa. 18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy
Międzylesie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo),
23,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa
pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,3%
pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku
nieruchomości)20.
Jednym z kluczowych wyzwań gminy Międzylesie w obszarze rewitalizacji jest
niwelowanie negatywnego zjawiska bezrobocia i niedostatecznej sytuacji na lokalnym rynku
pracy. Problem bezrobocia podkreślają także wyniki diagnozy w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, w ramach której
"bezrobocie jest na terenie Gminy zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi społeczne. Straty
i skutki społeczne, które powoduje, są trudne do oszacowania. Pojawia się na niepokojącą
skalę degradacja dużych grup społecznych i to nie tylko bezrobotnych, ale także ich rodzin"21.
Według danych statystycznych bezrobocie w gminie Międzylesie wynosiło w 2014 roku
26,2%. W gminie Międzylesie na koniec grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych wynosiła 532
osoby (w tym 260 kobiet) tj. 7,27% ilości mieszkańców gminy. Porównując te dane z końcem
grudnia 2014 r., gdzie było zarejestrowanych 634 osoby (w tym 318 kobiet) - tj. 8,53% ilości
mieszkańców gminy, widzimy spadek stopy bezrobocia o 1,26%22. Według danych
statystycznych zatrudnienie podjęło w 2015 roku 451 osób. Średnio na 1000 mieszkańców
pracuje jedynie 86 osób. Spadek bezrobocia spowodowany jest głównie podejmowaniem
zatrudnienia w Republice Czeskiej. 64,6% mieszkańców gminy Międzylesie jest w wieku
produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku
poprodukcyjnym23.

19

Dane z portalu Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/ z dnia 24.10.2016.
Dane z portalu Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/ z dnia 24.10.2016.
21
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.
22
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
23
Dane z portalu Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/ z dnia 24.10.2016.
20
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Wykres 5. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Międzylesie w latach
2004 - 2014

Nieznacznym pocieszeniem jest zmniejszanie się poziomu ilości osób bezrobotnych
(nominalnie) w gminie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Według danych Banku Danych
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku było ich w sumie 531 (dokładne
zestawienie przedstawiono w poniższej Tabeli).

Tabela 8. Ilość osób zarejestrowanych jako bezrobotne w gminie Międzylesie w latach
2013 - 2015
Rok
Ilość

osób

bezrobotnych

2013

2014

2015

804

643

531

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

W rozwoju gminy i miasta Międzylesie dodatkowe zagrożenie stanowi problem tzw.
bezrobocia długotrwałego, najczęściej definiowanego jako pozostawanie bez zatrudnienia
powyżej 12 miesięcy (w stanie bezrobocia zarejestrowanego). Z danych własnych Urzędu
Miasta i Gminy Międzylesie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wynika, iż w kwietniu
2016 roku na 580 bezrobotnych ogółem, aż 355 to osoby długotrwale bezrobotne (patrz
18
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Tabela poniżej)24. Szczególną koncentrację tego zjawiska zanotowano w samym Międzylesiu
oraz Domaszkowie, Roztokach i Różance. Dlatego też, działania rewitalizacyjne w sferze
społecznej powinny skupić się na eliminacji tego problemu jako jednego z warunkujących
rozwój lokalny gminy.

Tabela 9. Ilość osób długotrwale bezrobotnych w gminie Międzylesie w 2015 roku w
podziale na miejscowości

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)

Liczba zarejestrowanych osób długotrwale
bezrobotnych spośród mieszkańców (stan na
31.12.2015 roku)

23
2
2
26
4
13
2
22
4
7
1
8
12
1
0
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0
25

24

Dane własne na podstawie statystyk Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w
Kłodzku.
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Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem

9
3
4
8
23
32
20
9
5
1
4
28
4
1
5
0
0
10
1
7
10
0
9
4
355

Źródło: opracowanie własne.

Z danych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika, iż osoby
bezrobotne stanowią największy procent osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. Ze względu na wykształcenie na dzień 31.12.2015r., najwięcej osób bezrobotnych
występuje wśród absolwentów szkół gimnazjalnych (35%) oraz zawodowych (30%),
policealnych i średnich zawodowych (19%). Obowiązek szkolny w Polsce, obejmuje młodzież
do 18 roku życia (gimnazjum kończą 16 - latkowie), znajdują się osoby z wykształceniem
podstawowym (z poprzednich systemów nauczania, ze szkołami podstawowymi bez
gimnazjów), natomiast w niewielkim stopniu są to osoby, które ukończyły gimnazjum w
aktualnym systemie nauczania25.

25

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.
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Pomimo skali problemu, działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przynoszą
realne efekty. Wpływ na spadek stopy bezrobocia na lokalnym rynku pracy ma
subsydiowanie różnych form wsparcia przez PUP. Poniższa tabela pokazuje ilość osób
biorących udział w poszczególnych formach aktywizacji w 2015 r. z terenu gminy
Międzylesie:
Prace interwencyjne

11 (w tym 3 kobiety)

Roboty publiczne

24 (w tym 6 kobiet)

Staże

60 (w tym 42 kobiety)

Bony stażowe

0

Dotacje na działalność gospodarczą

5 (w tym 1 kobieta)

Szkolenia

9 (w tym 1 kobieta)

Prace społecznie użyteczne

12 (w tym 8 kobiet)

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

4. Sfera gospodarcza. Poziom przedsiębiorczości w gminie Międzylesie i główne
bariery rozwoju

Bardzo istotną składową procesu rewitalizacji stanowi rozwój gospodarczy, który na
poziomie lokalnym, poza inwestycjami bezpośrednimi w sektorze przemysłu, obejmuje
przede wszystkim podnoszenie poziomu przedsiębiorczości. Ilość zarejestrowanych, ale też
aktywnie funkcjonujących przedsiębiorstw w obszarze produkcji, handlu i usług podnosi
poziom życia mieszkańców, pozytywnie wpływa na redukcję bezrobocia oraz poprawę
infrastruktury i prestiż danego regionu. Obecność firm na poziomie lokalnym gwarantuje
ponadto lepszy dostęp do wielu produktów i usług dla konsumentów.
W gminie Międzylesie, co jest charakterystyczne dla szczebli lokalnych, dominuje
aktywność przedsiębiorstw z tzw. sektora MŚP, choć zdecydowanie największą grupę
reprezentują firmy mikro i małe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015
roku w gminie Międzylesie było łącznie 525 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
zasadniczo tyle samo co w poprzednich dwóch latach.
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Tabela 10. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w gminie
Międzylesie w latach 2013 - 2015
2013

2014

2015

526

525

525

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

Na poziomie lokalnym wyraźnie widać dywersyfikację przestrzenną w stopniu rozwoju
przedsiębiorczości. Niektóre ulice Międzylesia czy Domaszkowa dysponują zarówno już
istniejącymi podmiotami gospodarczymi, ale też w ostatnich latach pojawiają się nowo
zarejestrowane firmy. Z drugiej strony, na poziomie małych miejscowości oraz ulic o
wysokim stopniu zdegradowania społecznego i technicznego (stare budynki) brakuje
aktywności gospodarczej, co przedstawia poniższa Tabela.

Tabela 11. Ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw w gminie Międzylesie w podziale na
miejscowości

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Ludwika Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)

Liczba przedsiębiorstw
powstałych w ostatnich
trzech latach (2012 - 2015)

Liczba
zarejestrowanych
przedsiębiorstw
ogółem (stan na 2015
rok)

5
0
0
1
1
2
0
14
4
0
0
0
2
2
0

31
0
1
7
8
6
0
56
7
2
0
12
7
3
0
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Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem

2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
7
3
2
0
3
1
3
2
4
1
0
1
4
0
0
0
3
1
1
0
0
4
0
1
3
79

10
5
2
1
0
7
0
4
0
0
24
13
7
3
7
10
19
11
8
1
3
2
15
2
1
1
5
1
7
1
6
6
1
4
10
337

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z REGON.

Analiza wielkości badanych podmiotów potwierdza dominującą rolę mikro i małych
firm, zatrudniających do 9 pracowników (w tym przede wszystkim tzw. jednoosobowe
działalności gospodarcze). Pozostałe przedsiębiorstwa stanowiły mniejszość, w 2015 roku
łącznie w gminie było jedynie 16 małych i 5 średnich przedsiębiorstw.
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Tabela 12. Ilość przedsiębiorstw w gminie Międzylesie w podziale na kategorie wielkości
w latach 2013 – 2015
0-9

10 - 49

50 - 249

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

505

504

504

16

16

16

5

5

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

Problem dotyczy jednak przede wszystkim braku przyrostu nowych podmiotów
gospodarczych w ostatnim okresie, co w praktyce oznacza brak działań pro przedsiębiorczych
i słabą kondycję rozwoju sektora MŚP na terenie gminy. Gmina Międzylesie wypada
zdecydowanie gorzej w porównaniu z obszarem powiatu kłodzkiego i województwa
dolnośląskiego w ilości nowo powstających firm na 10 tysięcy ludności (patrz: Tabela
poniżej). Problem słabej kondycji przedsiębiorczości przejawia się również w stosunkowo
niewielkiej ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wskaźnik ilości tych
podmiotów na 1000 mieszkańców w gminie Międzylesie wyniósł w 2015 roku 47, podczas
gdy na poziomie całego województwa ponad 80. Dodatkowo, analiza całej gminy pokazuje, iż
najsłabszym wskaźnikiem przedsiębiorczości charakteryzują się obszary potencjalnie
zdegradowane, o starej zabudowie i niskiej kondycji społecznej mieszkańców. Ilość
„jednoosobowych firm” nieznacznie ale też stale maleje, dlatego opracowanie i wdrożenie
niniejszego Programu Rewitalizacji wymaga objęcia swym zasięgiem projektów także
gospodarczych, nastawionych na oferowanie narzędzi wspierających przedsiębiorców
i osoby zamierzające założyć własny biznes.

Tabela 13. Wskaźniki przedsiębiorczości lokalnej w gminie Międzylesie w 2015 roku w
porównaniu z powiatem kłodzkim i województwem dolnośląskim
podmioty

wpisane

do

rejestru REGON na 10 tys.
ludności

jednostki
zarejestrowane

nowo osoby

fizyczne

w prowadzące działalność

rejestrze REGON na 10 gospodarczą na 1000
tys. ludności

ludności
24
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2015

2015

2015

1 230

105

81

Powiat kłodzki 1 088

75

70

Międzylesie

54

47

Województwo
dolnośląskie

713

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

Tabela 14. Ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie
Międzylesie w latach 2013 - 2015
Rok

2013

2014

2015

345

344

Ilość
podmiotów 349

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

5. Sfera techniczna. Poziom infrastruktury i sytuacja mieszkaniowa w gminie
Międzylesie

W kontekście rewitalizacji istotną rolę pełni urbanizacja i stan techniczny budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Mieszkaniowy zasób Gminy wg stanu na dzień
31.12.2015 r. to 190 lokali mieszkalnych w budynkach: stanowiących 100% własności Gminy,
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w budynkach stanowiących współwłasność
osób fizycznych i Gminy. Na dzień 31 grudnia 2015 r. o wynajem lokali z zasobów Gminy
ubiegało się 42 osoby.
Należy zauważyć, że liczba lokali nie zaspakaja istniejących w mieście potrzeb
mieszkaniowych. Poniższy Wykres przedstawia ilość oddanych do użytku mieszkań w gminie
w okresie ostatnich lat. Wyraźnie widać spadek ilości nowych miejsc do zamieszkania.
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Wykres 6. Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008 – 2015 w gminie Międzylesie

Źródło: Portal polskawliczbach.pl z dnia 20.04.2016.

Ważną rolę w ocenie potencjału gminy pełnią posiadane zasoby mieszkaniowe.
W porównaniu do średnich województwa dolnośląskiego i powiatu kłodzkiego, Międzylesie
posiada najmniejszą ilość mieszkań na 1000 mieszkańców (375,5), ale też dysponuje
wyższym wskaźnikiem przeciętnej powierzchni użytkowej na 1 mieszkańca oraz przeciętną
liczbą osób na 1 mieszkanie. Dokładne dane przedstawia poniższa Tabela.

Tabela 15. Wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie Międzylesie
w porównaniu z powiatem kłodzkim i województwem dolnośląskim w 2015 roku
przeciętna
powierzchnia
użytkowa

mieszkania na 1000 przeciętna liczba osób na 1
1 mieszkańców

mieszkanie

mieszkania

Województwo

2015

2015

2015

72,3

391,4

2,56
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dolnośląskie
Powiat kłodzki

68,6

392,5

2,55

Międzylesie

79,6

375,5

2,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

Jednym z problemów gminy jest niepełny system sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej oraz problem niskiej emisji, co wpływa na znaczne zanieczyszczenie wód oraz
powietrza na jej terenie. Na terenie gminy Międzylesie nie funkcjonuje scentralizowany
system ciepłowniczy. Na etapie inwentaryzacji oszacowano, że gminie Międzylesie około 82
% budynków ogrzewanych jest za pomocą kotłowni węglowych, 13,7 % wykorzystuje
biomasę. Pozostała część budynków ogrzewana jest za pomocą kotłów na gaz LPG, energię
elektryczną.
Należy zauważyć, że produkcja ciepła w budynkach mieszkaniowych realizowana jest
w piecach kaflowych, kominkach lub niskosprawnych kotłach wielopaliwowych, co decyduje
o wysokim poziomie emisji i stosunkowo niskiej efektywności energetycznej budynków.
Istnieją duże możliwości poprawy efektywności energetycznej przez modernizację instalacji
c.o. Oszacowano, że modernizacja źródeł na efektywne energetycznie może zmniejszyć
zużycie energii finalnej o średnio 20%-40%26.
Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszy Program Rewitalizacji stoi w zgodzie
z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, w ramach którego do
najważniejszych działań zaliczono:
- działania systemowe w zakresie zarządzania energią w celu ograniczenia jej zużycia
i podniesienia sprawności zarówno produkcji jak i zużycia energii;
- działania na rzecz oszczędności energii poprzez realizację częściowej lub głębokiej
termomodernizacji budynków. W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności
publicznej przewidziano proste ulepszenia termomodernizacyjne, w tym remonty
i ocieplanie elewacji i dachów, modernizację instalacji, remonty wnętrz budynków27.

26

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Urząd Gminy i Miasta Międzylesie, wykonanie:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2015.
27
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Urząd Gminy i Miasta Międzylesie, wykonanie:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2015.

27

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 31

Gmina Międzylesie posiada rozbudowaną infrastrukturę mienia komunalnego.
Powierzchnia

ogólna

gruntów

komunalnych

wynosi

2.101,00

ha28.

Zgodnie

ze

Sprawozdaniem o stanie mienia komunalnego z 2015 roku, nieruchomości budynkowe
stanowiące własność lub współwłasność gminy to:
a)

budynek

administracyjny,

baza

gospodarcza

Zakładu

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Międzylesiu;
b) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie;
c) budynki Ochotniczej Straży Pożarnej (7 budynków);
d) budynki oświatowe (5 budynków);
e) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu i Domaszkowie (2 budynki);
f) Biblioteka Publiczna w Międzylesiu;
g) budynki pełniące funkcje świetlic (7 budynków);
h) budynki mieszkalne, mieszkalno - gospodarcze będące współwłasnością (62 budynki);
i) budynki mieszkalne, mieszkalno - użytkowe (19 budynków);
j) budynki mieszkalne wraz ze świetlicami (11 budynków);
h) pozostałe (44 budynki)29.
Z danych Studium wynika jednak, iż aż około 75% zasobów mieszkaniowych pochodzi
sprzed 1945 roku. W większości są to pojedyncze budynki wielorodzinne lub budynki
chodzące w skład kamienic miejskich (w przypadku Międzylesia), część osiedlową stanowi
jedynie zespół budynków w Domaszkowie.
Tabela 16. Zestawienie budynków gminnych o charakterze mieszkalnym wybudowanych
przed 1989 rokiem

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Ludwika Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
28
29

Liczba budynków mieszkalnych należących do
Gminy wybudowanych przed 1989 rokiem

10
1
0
9
1

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2015 r., Gmina Międzylesie, 2016.
Ibidem.
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Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia

3
0
9
2
0
0
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
1
0
0
3
4
5
1
0
0
1
2
1
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
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Stan techniczny większości z budynków gminnych oceniono jako niezadawalający.
Badanie stanu zastanego mieszkalnictwa wskazuje na konieczność przeprowadzenia
remontów kapitalnych i bieżących napraw w przypadku aż 50 - 60% budynków w gminie30. O
konieczności rewitalizacji świadczy także bardzo mała ilość remontów dokonywanych w
budynkach mieszkalnych w gminie w ostatnich latach. Z danych Banku Danych Lokalnych
wynika, iż w okresie 2011 - 2013 tylko w 25 mieszkaniach wymieniono bądź
zmodernizowano instalację, a w 17 dokonano remontu dachów (patrz: Tabela poniżej).

Tabela 17. Ilość dokonanych remontów gminnych budynków mieszkalnych w gminie
Międzylesie w latach 2011 - 2013
Roboty

remontowe

-

wymiana

instalacji
mieszkania

Roboty remontowe - remont dachu
mieszkania

2011

2013

2011

2013

15

10

16

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
www.bdl.stat.gov.pl z dnia 24.10.2016.

Z badania wynika, iż od jakości i standardu zasobów mieszkaniowych zależeć będzie
osiągnięcie założonych celów społecznych w gminie Międzylesie, a rewitalizacja
infrastruktury mieszkaniowej w poszczególnych miejscowościach przyczyni się do poprawy
integracji mieszkańców i rozwoju społeczno – kulturalno - gospodarczego.

6. Sfera przestrzenno – funkcjonalna. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną i
społeczną w gminie, poziom urbanizacji i komunikacji

W odniesieniu do struktury przestrzennej gminy, diagnoza wskazuje na zachowany
dawny układ urbanistyczny Międzylesia, która pochodzi z XVIII wieku. Łącznie gmina posiada
także wiele zabytków architektury min. 13 kościołów, 3 zespoły pałacowe i zamki, 6
dworków, drewniane domki tkaczy, sukiennice. Najstarsze kamienice datowane są na okres
30

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. Diagnoza
stanu Miasta i Gminy, Biuro Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu.
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1776 - 1840. Zabytkowy charakter miasta oddają także stare kamienice z XIX wieku na
ulicach Warszawskiej, Waryńskiego, Słowackiego, Sobieskiego czy Wojska Polskiego.
Ponadto, obecnie zabudowa Międzylesia została uzupełniona nowymi blokami na styku ulic
Wojska Polskiego i Sobieskiego oraz domami jednorodzinnymi czy parterowymi pawilonami
handlowymi31. Stara zabudowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych czy użyteczności
publicznej istnieje ponadto także w Domaszkowie (szczególnie na ulicy Kolejowej i
Międzyleskiej) oraz w Różance. Pozostałe miejscowości to wsie o zabudowie jednorodzinnej.
Ogółem sferę przestrzenno – funkcjonalną należy uznać za dostateczną; w gminie panuje
porządek w zabudowie zabytkowej i nowej z podziałem na centra (centrum Międzylesia i
Domaszkowa) oraz obszary peryferyjne (mniejsze miejscowości).
Gmina Międzylesie charakteryzuje się też dobrym położeniem geograficznym (przede
wszystkim przygranicznym z Republiką Czeską) i komunikacyjnym. Przez gminę przebiegają
dwa główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa 33 – relacji Kłodzko-Boboszów (przejście
graniczne) oraz linia kolejowa – o znaczeniu międzynarodowym Wrocław – Praga. Stan dróg
krajowych ocenia się jako zadowalający. Przez teren gminy przebiegają droga wojewódzka,
drogi powiatowe i gminne oraz droga krajowa 33 o średnim natężeniu ruchu.
Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Międzylesie32. W jego ramach sfera przestrzenno – funkcjonalna w gminie podlega zasadom,
w tym: zasadzie kształtowania zabudowy z uwzględnieniem istniejących walorów
krajobrazowych

oraz

skali,

formy

detalu

architektonicznego

i

materiałów

charakterystycznych dla regionalnego budownictwa; zasadzie zachowania zwartych układów
wsi i zasadzie dopuszczania nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia
dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Komunikację zapewniają stacje kolejowe w Międzylesiu, Domaszkowie i Roztokach,
są one również punktem przekraczania granicy wewnętrznej UE dla kolejowego transportu
towarowego. Obsługę komunikacyjną gminy w zakresie samochodowej komunikacji
masowej pełni PKS Kłodzko, które systematycznie wycofuje się z nierentownych kursów do

31

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, Biuro
Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu.
32
Uchwała rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/183/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie.
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miejscowości położonych na obszarach górskich. Na terenie gminy nie funkcjonują prywatni
przewoźnicy w ramach stałych przewozów komunikacyjnych.
W gminie Międzylesie występują w dostatecznej ilości miejsca parkingowe i chodniki,
szczególnie w centrum samego Międzylesia i Domaszkowa, w mniejszym zakresie w małych
miejscowościach. Problem w tym przypadku stanowi fakt, iż nie zawsze spełniają one
standardy bezpieczeństwa, to jest są położone bezpośrednio wzdłuż ruchliwych dróg lub nie
posiadają odpowiedniego wyznaczenie pomalowanych granic miejsc parkingowych.

Tabela 18. Wykaz dróg krajowych, powiatowych i gminnych na terenie gminy Międzylesie

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,
Międzylesie 2015.

Gmina Międzylesie jest dostatecznie wyposażona w infrastrukturę techniczną
związaną z energią do celów przemysłowych i konsumenckich. Gminny system ciepłowniczy
opary jest o zdecentralizowane źródła ciepła. Część budynków w mieście Międzylesie ma
zapewnione ciepło realizowane w oparciu o kotłownie zlokalizowane w budynkach oraz w
32
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kotły lub piece zlokalizowane w mieszkaniach. Dystrybucją gazu ziemnego dla odbiorców
indywidualnych i instytucjonalnych na terenie gminy zajmuje się Dolnośląska Spółka
Gazownictwa sp. z o.o. Dolnośląska Spółka Gazownictwa wchodzi w skład Grupy Kapitałowej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), lecz stanowi samodzielny podmiot
prawa handlowego. Koncesję na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na
omawianym terenie posiada EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Wałbrzychu.
Głównym sprzedawcą energii na terenie Gminy Międzylesie jest EnergiaPro Gigawat Sp. z
o.o. GRUPA TAURON S.A.33.
W ramach przeprowadzonej analizy na ogół pozytywnie ocenia się zasób
infrastruktury społecznej, choć problemy dotyczą stanu siedziby i wyposażenia niektórych
instytucji oraz przez to ograniczonego dostępu do świadczonych usług.
Na terenie gminy pomoc społeczna świadczona jest przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu. Instytucja ta ma siedzibę się w budynku dworca PKP przy ul.
Kolejowej i swoim zasięgiem działania obejmuje teren całej gminy. Na terenie Gminy istnieje
też placówka opiekuńczo - wychowawcza w postaci Domu Dziecka, umieszczonego w
Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15.
Na terenie gminy Międzylesie usługi medyczne są świadczone przez Praktykę Lekarza
Rodzinnego Kazimierz Juźwin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzylesiu oraz w
Domaszkowie. Funkcjonują gabinet zabiegowy i szczepień oraz gabinet lekarski i
stomatologiczny. Brakuje natomiast na terenie gminy dostępu do lekarzy specjalistów. Na
terenie Gminy działają też: jedna apteka i jeden punkt apteczny.
Instytucjami kultury w Gminie Międzylesie są: Gminna Biblioteka Publiczna w
Międzylesiu i jej filie w Domaszkowie, Goworowie i Długopolu Górnym oraz Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu z filią w Domaszkowie. Promocją kultury oraz
rozwoju lokalnego zajmują się także stowarzyszenia, takie jak: Przyjaciół Różanki, Serce dla
Domaszkowa, Aktywni dla Szklarni czy Przyjaciół Kamieńczyka. Ich aktywność jest jednak
symboliczna, brakuje środków finansowych na realizację projektów dla seniorów, dzieci i
młodzieży

czy

związanych

z

promocją

zatrudnienia,

kompetencjami

i

pomocą

psychologiczną.

33

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Międzylesie
2015.
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W gminie istnieje dostęp do aktywności fizycznej, np. poprzez aktywność klubów
sportowych, w tym: Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy MLKS Sudety Międzylesie,
Międzyleskie Towarzystwo Sportowe MTS Międzylesie, Ludowe Zespoły Sportowe LZS
Śnieżnik Domaszków. W części sal sportowych (jak w Zespole Szkolnym w Domaszkowie)
modernizacji i remontu wymagają budynki oraz brakuje dostatniego wyposażenia. W dużych
miejscowościach wiejskich brakuje poza tym infrastruktury dla wypoczynku i aktywności
dzieci (place zabaw, ogródki jordanowskie).

7. Sfera środowiskowa. Potencjał środowiska naturalnego i zagrożenia dla jego
utrzymania w gminie

Obszar gminy położony jest na wysokości do 1326,1 m n.p.m. w obrębie dwóch
makroregionów: Sudetów Wschodnich oraz Sudetów Środkowych, pomiędzy masywem Gór
Bystrzyckich (Czerniec 891 m n.p.m.) od zachodu i masywem Śnieżnika od wschodu (Mały
Śnieżnik 1326,1 m n.p.m.). Użytki rolne zajmują 62,9% całej powierzchni gminy. Największą
powierzchnię na omawianym terenie zajmują gleby brunatne kwaśne wietrzeniowe
wytworzone ze skał przeobrażonych i osadowych oraz gleby brunatne deluwialne, bielicowe
deluwialne, mady i torfy wysokie. Zachodnią część terenu gminy (Góry Bystrzyckie) budują
skały metamorficzne (prekambryjskie ortognejsy oraz łupki łuszczykowe). Obszar gminy
podzielony jest na dwie zlewnie rzek tj. Nysy Kłodzkiej i Łaby. Sieć rzeczna (rzeki: Nysa
Kłodzka z 15 dopływami i Dzika Orlica z dwoma dopływami) charakteryzuje się dużymi
spadkami i szybkimi przepływami. Główną rzeką gminy jest Nysa Kłodzka. Jej teren
źródliskowy znajduje się w rejonie wsi Potoczek, na południowo-zachodnich stokach gór
grupy Śnieżnika. Na terenie gminy usytuowanych jest 8 pomników przyrody ożywionej
(Boboszów – 1, Goworów – 1, Międzylesie – 3, Pisary – 2, Różanka – 1) i 3 przyrody
nieożywionej. 27 gatunków roślin objętych jest ochroną z tego 19 to gatunki objęte ochroną
ścisłą, a 7 ochroną częściową. Na terenie gminy od 2008 roku wyznaczony jest teren
chroniony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Powierzchnia lasów,
gruntów zadrzewionych i zakrzewionych w gminie Międzylesie wynosi 5429,54 ha na
terenach wiejskich i 771,79 ha w obrębie miasta Międzylesie, co stanowi 31,2% ogólnej
powierzchni gruntów. Na terenie gminy w jej północno-wschodniej części na powierzchni
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5294 ha znajduje się otulina Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. W otulinie położone są
miejscowości: Jaworek, Nowa wieś, Goworów, Jodłów, Potoczek34.
Gmina leży w strefie klimatów górskich i podgórskich o cechach chłodnego i
wilgotnego. Średnia roczna temperatura wynosi 4 – 8 0C, opady atmosferyczne kształtują się
na wysokim a nawet bardzo wysokim poziomie (800 – 1000 mm/rok, a nawet do 1300
mm/rok). Wilgotność powietrza waha się w granicach 81 – 85%35.
Pomimo dostatecznej jakości powietrza atmosferycznego i czystości wód i gleb w
gminie Międzylesie, istnieje tu problem zwiększonej emisji dwutlenku węgla i spalin,
pochodzących głównie z systemu ciepłowniczego. Na terenie Gminy Międzylesie nie
funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Budynki mieszkaniowe wyposażane są
głównie etażowe systemy grzewcze wyposażone w urządzenia grzewcze na paliwo stałe: w
piece kaflowe, „kozy”, charakteryzujące się niską sprawnością wartości systemu grzewczego
od 35% do 45%, (średnio o 38%) oraz wydajniejsze, bardziej uniwersalne kotły na węgiel,
drewno oraz dwufunkcyjne kotły najczęściej standardowe (na gaz ziemny, rzadziej olej lub
LPG), których średnia sprawność systemu grzewczego wynosi od 45 % do 70%. Istnieją duże
rezerwy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w istniejących systemach
grzewczych36.

34

Dane za: Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 – 2015.
Ibidem.
36
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Dolnośląska Agencje Energii i Środowiska, 2015.
35
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Tabela 19. Rodzaje instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminie Międzylesie
w 2015 roku

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Dolnośląska Agencje Energii i Środowiska, 2015.

Duża gęstość zaludnienia i rozwinięta siatka architektoniczna w Międzylesiu czy
Domaszkowie powodują zwiększoną emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Decyduje o
tym przede wszystkim przestarzała i niedostateczna technicznie instalacja grzewcza w
większości zabudowy mieszkalnej o charakterze wielorodzinnym. Łączną emisję, wraz z
procesami produkcyjnymi, przedstawia poniższa Tabela.
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Tabela 20. Łączna emisja związana z użytkowaniem budynków, energii i procesów
produkcyjnych w gminie Międzylesie

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Dolnośląska Agencje Energii i Środowiska, 2015.

W wyniku zużycia energii w gminie następuje emisja wynikająca z użytkowania nośników
energii: drewna, węgla, gazu, LPG, oleju opałowego oraz energii elektrycznej. Uwzględnienie
całkowitej emisji CO2 wymaga odniesienia do energii nieodnawialnej pierwotnej, ujmujące
całość energii związanej ze zużyciem danego nośnika energii.
Na terenie gminy prawie nie wykorzystuje się technologii odnawialnych źródeł
energii. Tymczasem wykorzystanie ciepła ziemi do celów energetycznych może być
zrealizowane przy wykorzystaniu wysokich parametrów energetycznych, umożliwiających
produkcję energii cieplnej, a nawet elektrycznej. Drugą opcję stanowi biomasa. W gminie
Międzylesie lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione stanowią 32% powierzchni gminy,
stanowi to duży potencjał zakumulowanej energii odnawialnej. Poniżej przedstawiono
strukturę terytorialną gminy. Na terenie gminy nie zlokalizowano też elektrowni wodnych. W
latach 2015-2020 nie przewiduje się budowy nowych elektrowni wodnych na terenie gminy.
Brakuje też działań informacyjno - uświadamiających w zakresie ochrony środowiska,
utylizacji odpadów czy systemów ogrzewania. Ponadto, za niewystarczające uznaje się
działania inwestycyjne, polegające na termomodernizacji budynków (szczególnie starej
zabudowy przed 1945 i 1989 rokiem) i zwiększania efektywności energetycznej a także
przechodzenia na odnawialne źródła energii. Ochronie środowiska nie sprzyja też spory
odsetek budynków pokrytych azbestem, a także powstawanie małych, dzikich wysypisk
śmieci w mniejszych miejscowościach.
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8. Analiza SWOT Gminy i Miasta Międzylesie

W przygotowaniu niniejszego Programu Rewitalizacji analiza SWOT została
wykorzystana do przeprowadzenia szczegółowej analizy potencjału gminy i miasta
Międzylesie oraz zidentyfikowanych problemów i słabości występujących na tym obszarze.
W ramach analizy SWOT określone zostały mocne i słabe strony gminy oraz szanse
i zagrożenia, dające podstawę dla tematyki proponowanych przedsięwzięć.

Mocne strony:

Słabe strony:

- położenie i walory przyrodnicze;

- szczupłe zasoby finansowe mieszkańców na

-

miasto

posiada

Miejscowy

Plan rozwój samodzielnej przedsiębiorczości;

Zagospodarowania Przestrzennego dla

- niski przyrost naturalny;

całego obszaru;

- stosunkowo wysoki poziom bezrobocia;

- tytuł GMINA FAIR PLAY w zakresach - brak rezerw mieszkań komunalnych;
certyfikowana lokalizacja inwestycji i

- brak inwestycji w zakresie

gmina turystyczna;

budownictwa

-

dostępność

źródeł

energii

i

mieszkalnego

(prywatnego

sieci i komunalnego);

Komunikacji;

- nie w pełni zadawalające środki finansowe

- dobra dostępność komunikacyjna;

na pomoc społeczną;

- brak uciążliwego przemysłu;

-

duża

ilość

rodzin

dysfunkcyjnych

- atrakcyjność kulturowa obszaru miasta wymagających pomocy;
(zabytki);
-

poczucie

- występowanie patologii społecznych;
bezpieczeństwa

Mieszkańców;

wśród - zły stan techniczny budynków;
- konieczność posiadania środków

- podłączenie do sieci kanalizacyjnej Miasta własnych
Międzylesie;

przy

realizacji

projektów

z funduszy krajowych i zagranicznych;

- liczny odsetek źródeł ogrzewania na paliwo - brak zbiorczego zasilania w energię cieplną.
stałe.

Szanse:

Zagrożenia:
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- lokalizacja gminy, w tym położenie - zwiększanie się bezrobocia w regionie;
przygraniczne;
-

- wysokie obciążenia podatkowe i ZUS;

zainteresowanie

mieszkańców

regionem

dużych

miast

przez - zbyt skomplikowane procedury realizacji
w

tym projektów rewitalizacyjnych;

cudzoziemców;

- zbyt wysokie oprocentowanie kredytów na

- wystarczająca przestrzeń inwestycyjna;

działalność gospodarczą;

-

możliwość

wykorzystania

środków - ubożenie społeczeństwa;

z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym - zwiększające się koszty usług komunalnych;
z UE na współfinansowanie projektów gminy - dekapitalizacja istniejącej infrastruktury
w zakresie infrastruktury;

technicznej.

- pozyskanie nowych inwestorów;
-

stabilizacja

krajowego,

regionalnego

i lokalnego rynku pracy;
-

zachowywanie

tradycji

rodzinnych,

kulturalnych, historycznych;
- budowa aktywnych postaw obywatelskich;
- rewitalizacja miasta, w tym głównie Rynku;
- utrzymanie dobrego stanu technicznego
infrastruktury komunalnej.

Rozdział II. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji dla gminy Międzylesie
1. Proces wytyczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego (wsparcia)

Z przeprowadzonej w Rozdziale I diagnozy społecznej, gospodarczej, technicznej,
przestrzenno - funkcjonalnej i środowiskowej wynika, iż w gminie Międzylesie występuje
koncentracja negatywnych zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej, w tym w postaci
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panującego ubóstwa i bezrobocia oraz braku aktywności społecznej, a także w sferze
technicznej (w postaci złego stanu technicznego większości gminnych budynków
mieszkalnych, prywatnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej). W
drugim przypadku problem stanowi ponadto słabe zaplecze infrastrukturalne i niska
efektywność energetyczna obiektów, co przekłada się finalnie na niski stopień jakości życia
mieszkańców gminy.
Rewitalizacji społeczno - technicznej powinny towarzyszyć także działania ze sfery
gospodarczej poprzez sprzyjanie rozwojowi lokalnych małych przedsiębiorstw w obszarze
handlu i usług. Tworzenie za ich pomocą nowych miejsc pracy i ułatwiony dostęp
konsumencki poprawią kondycję regionu i podniosą atrakcyjność Międzylesia czy innych
miejscowości. Ostatnią sferę kryzysową, którą należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu
Programu Rewitalizacji, stanowi ograniczony dostęp do części usług społecznych, jak
zaplecze sportowe i rekreacyjne czy brak centrów integracji społecznej lub gospodarczej w
całym regionie. Dlatego też, od koncentracji problemowej i komplementarności celów i
działań społecznych, techniczno - modernizacyjnych, gospodarczych i infrastrukturalnych
zależeć będzie powodzenie całego procesu rewitalizacji.
Jeden z kluczowych etapów w procesie przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy
Międzylesie na lata 2016 - 2020 stanowiło wyznaczenie tzw. obszaru zagrożonego oraz na
jego podstawie obszaru objętego wsparciem (obszaru rewitalizowanego). Kluczowe
znaczenie dla tworzenia i późniejszej realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji
odgrywa Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (zwana dalej Ustawą)37.
Zgodnie z Art. 1 określa ona zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji. Co ważne, w świetle przepisów rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z
własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji. Obszar obejmujący całość lub część obszaru
zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z
uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację,
wyznacza się jako obszar rewitalizacji38. Poza zapisami Ustawy, zasadniczą rolę w określeniu
obszaru rewitalizowanego pełnią Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach

37
38

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz. U. Poz. 1777, 2015 r.
Ibidem.
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operacyjnych na lata 2014-202039 (zwanych dalej Wytycznymi) Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju. Aktualnie obowiązujące Wytyczne Ministerstwa wskazują na właściwy dobór
narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru. Ponadto, istotą Gminnego
Programu Rewitalizacji jest zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno - funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej40. Ponadto, Program Rewitalizacji
Gminy Międzylesie przygotowano w oparciu o Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące
zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w
perspektywie finansowej 2014-202041 (zwane dalej Wytycznymi na poziomie wojewódzkim).
W świetle założeń Ustawy o rewitalizacji i Wytycznych Ministerstwa, obszar wsparcia
stanowi wyznaczone terytorium gminy znajdujące się w „stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości,

niskiego

poziomu

edukacji

lub

kapitału

społecznego,

a

także

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można
wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co
najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub
niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych
39

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 roku.
40
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 roku.
41
Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub
dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław 2015, http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rewitalizacja/dokumenty/ z dnia
20.04.2016.
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umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska”42.
W zgodzie z przepisami Ustawy każde z wymienionych kryteriów zostało opatrzone
określonymi wskaźnikami. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju
opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną
dynamikę spadku poziomu rozwoju43. Wskaźniki te, obrazujące stopień zdegradowania
obszaru, odnosi się do tzw. wartości referencyjnych dla obszaru całej gminy. Aby wybrane
wskaźniki odzwierciedlały zaproponowane w Ustawie i Wytycznych negatywne zjawiska, do
mierników należy zaliczyć co najmniej dwa w wymiarze społecznym, oraz co najmniej jeden
pozostały z obszaru środowiskowego, infrastrukturalnego, gospodarczego etc. Zgodnie
z Wytycznymi „ustalenia zasięgu przestrzennego obszaru lub obszarów rewitalizacji dokonuje
samorząd gminny, w oparciu o rozstrzygnięcia wynikające z innych dokumentów
strategicznych lub planistycznych gminy lub w oparciu o indywidualne kryteria (wraz
z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy)”44.
Kierując się powyższymi zasadami, Gmina Międzylesie zdecydowała o wyznaczeniu
pięciu kluczowych wskaźników wytyczenia obszaru wsparcia: trzech w przestrzeni społecznej
oraz jednym w przestrzeni gospodarczej i jednym w przestrzeni technicznej. Wskaźniki te
kształtują się następująco:
- Kryterium społeczne I: Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego
Wskaźnik: liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych na 1 tysiąc mieszkańców
w 2015 roku;
- Kryterium społeczne II: Wysoki poziom bezrobocia
Wskaźnik: liczba osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych) na 1 tysiąc
mieszkańców w 2015 roku;
- Kryterium społeczne III: Ujemne saldo demograficzne / zmniejszająca się liczba ludności
obszaru („wyludnianie” się obszaru gminy)
Wskaźnik: Stosunek liczby mieszkańców (zarejestrowanych na pobyt stały) w 2015 roku do
liczby mieszkańców w 2011 roku;
42

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz. U. Poz. 1777, 2015 r. oraz Wytyczne w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
3 lipca 2015 roku.
43
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 roku.
44
Ibidem.
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- Kryterium gospodarcze: Niski poziom przedsiębiorczości
Wskaźnik: Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw w latach 2012 – 2015 (ostatnich trzech
latach) w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw;
- Kryterium techniczne: Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i zabudowy gminnej
Wskaźnik: Liczba gminnych budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem na
1000 mieszkańców i/lub liczba gminnych budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989
rokiem na danej ulicy lub miejscowości w stosunku do średniej ilości takich budynków w
gminie.
Wybrane kryteria uwzględniają wskazane w Wytycznych sfery i zjawiska: społeczne,
gospodarcze oraz techniczne. Dobór wskaźników do wytyczenia obszaru rewitalizowanego
opiera się na wynikach przeprowadzonej kompleksowej diagnozy (w powyższej części
Programu). Wybór kryteriów społecznych – wysokiego poziomu ubóstwa i poziomu
bezrobocia wynika z danych statystycznych, zawartych w diagnozie, przedstawiających te
problemy jako dominujące w gminie Międzylesie w ostatnim okresie. W odniesieniu do
kryterium bezrobocia, za wyborem stoi przede wszystkim wysoki na tle całego powiatu
kłodzkiego i województwa dolnośląskiego stopień ilości osób długotrwale bezrobotnych.
Problemy te w połączeniu ze sobą decydują o degradacji większości terytorium gminy,
przyczyniając się do niskiego poziomu jakości życia mieszkańców, trwałego ubóstwa,
rozwijania się patologii społecznych i problemów alkoholowych.
Uzasadnienie wyboru kryterium demograficznego, zobrazowanego wskaźnikiem
liczby mieszkańców w 2015 roku w porównaniu do roku 2011 w Gminie Międzylesie w 2015
roku, wynika z zebranych danych statystycznych i na ich podstawie wniosków w diagnozie,
które wskazują na znaczące zmniejszanie się liczby ludności w badanym obszarze, co
negatywnie wpływa na rozwój lokalny i integrację społeczną regionu. Wskaźnik ten nie
sprzyja ponadto tworzeniu nowych miejsc pracy i aktywności społecznej, nie sprzyja też
poziomowi bezrobocia, w tym bezrobocia długookresowego oraz integracji całej Gminy. W
przypadku kryterium gospodarczego, wybór wskaźnika ilości nowopowstałych firm w
ostatnich trzech latach do ogólnej ich ilości wynika z chęci zaprezentowania rosnących
potrzeb w zakresie przedsiębiorczości, która na badanym obszarze wypada dużo gorzej w
odniesieniu do całości obszaru gminy czy powiatu. Diagnoza pokazuje, iż w wielu częściach
badanego obszaru nie tworzy się nowych firm, przez co nie powstają miejsca pracy a tereny
te tracą na atrakcyjności i często pozostają „biednymi enklawami” gminy.
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Ostatni, piąty wybrany wskaźnik to badanie stanu technicznego i dużego wieku
istniejących na terenie gminy budynków mieszkalnych. W analizie sprawdzono jak
przedstawia się liczba gminnych budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem
na 1000 mieszkańców i/lub liczba gminnych budynków mieszkalnych wybudowanych przed
1989 rokiem na danej ulicy lub miejscowości w stosunku do średniej ilości takich budynków
w gminie. W praktyce, istnienie kilkudziesięcioletnich, przestarzałych technologicznie
budynków z poprzedniego okresu komunizmu w Polsce na terenie części miejscowości i ulic
decyduje o zdegradowaniu technicznym obiektów mieszkalnych, cechujących się erozją
elewacji, dachów czy okien oraz wyposażonych w nieefektywne systemy cieplne czy wodno –
kanalizacyjne. To z kolei prowadzi do niskiej jakości życia mieszkańców tych budynków i
utracie atrakcyjności całej gminy.
Wybór aż pięciu kryteriów wynika przede wszystkim z kompleksowego podejścia do
programu rewitalizacji obszaru zdegradowanego, bazując na wzajemnym powiązaniu i
synergii projektów rewitalizacyjnych oraz zamiarze połączenia efektów modernizacji
infrastruktury, rozwoju gospodarczego z integracją społeczną i poprawą sytuacji na rynku
pracy. Traktując realizację programu jako proces długoterminowy i przemyślany, nie
pominięto aspektu społecznego, gospodarczego, ale też technicznego, dbając o zasadę
spójności całego programu i działań rewitalizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonej analizy danych źródłowych oraz potrzeb mieszkańców
zebrano informacje dotyczące stopnia osiągnięcia wskaźników na wszystkich ulicach i we
wszystkich miejscowościach na terenie gminy. Na tej podstawie wytyczono szeroki zakres
ulic i miejscowości o zidentyfikowanych negatywnych zjawiskach społecznych oraz
gospodarczych czy technicznych. Wszystkie zmierzone zestawem wskaźników ulice i
miejscowości odniesiono do wartości referencyjnej dla średniej całej gminy. Wartości
referencyjne w zaproponowanych kryteriach i wskaźnikach prezentują się następująco:
Nazwa kryterium

Nazwa wskaźnika

Wartość średniej
referencyjnej dla całej
gminy Międzylesie

Kryterium społeczne I:

Wskaźnik: liczba rodzin

Wysoki poziom ubóstwa i

korzystających z dodatków

11,2345

45

W gminie Międzylesie odnotowano w 2015 roku liczbę pobranych 84 dodatków mieszkaniowych na 7304
mieszkańców. Dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.
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wykluczenia społecznego

mieszkaniowych na 1 tysiąc
mieszkańców w 2015 roku

Kryterium społeczne II:

Wskaźnik: liczba osób długotrwale

Wysoki poziom bezrobocia

bezrobotnych (zarejestrowanych) na

48,6046

1 tysiąc mieszkańców w 2015 roku
Kryterium społeczne III:

Wskaźnik: Stosunek liczby

Ujemne saldo

mieszkańców (zarejestrowanych na

demograficzne /

pobyt stały) w 2015 roku do liczby

zmniejszająca się liczba

mieszkańców w 2011 roku

0,9647

ludności obszaru
(„wyludnianie” się obszaru
gminy)
Kryterium gospodarcze:

Wskaźnik: Liczba nowopowstałych

Niski poziom

przedsiębiorstw w latach 2012 –

przedsiębiorczości

2015 (ostatnich trzech latach) w

0,2348

stosunku do ogólnej liczby
przedsiębiorstw
Kryterium techniczne: Wiek

Wskaźnik: Liczba gminnych

10,1849 gminnych

i zły stan techniczny

budynków mieszkalnych

budynków na 1000

budynków mieszkalnych i

wybudowanych przed 1989 rokiem

mieszkańców i/lub

zabudowy gminnej

na 1000 mieszkańców i/lub liczba

1,4850 budynków

gminnych budynków mieszkalnych

średnio

wybudowanych przed 1989 rokiem

przypadających na

na danej ulicy lub miejscowości w

jedną ulicę lub

stosunku do średniej ilości takich

miejscowość w gminie

budynków w gminie.
46

W gminie Międzylesie odnotowano w 2015 roku 355 długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych) na 7304
mieszkańców. Dane własne Urzędu Gminy Międzylesie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
47
Ludność gminy w 2011 roku wynosiła 7593 a w 2015 roku 7304. Dane własne Urzędu Gminy Międzylesie.
48
W okresie 2012 – 2015 powstało 79 nowych przedsiębiorstw na 337 łącznie zarejestrowanych w gminie.
Dane własne Urzędu Gminy Międzylesie oraz rejestru REGON.
49
W gminie Międzylesie odnotowano w 2015 roku 74 gminne budynki (powstałe przed 1989) na 7304
mieszkańców. Dane własne Urzędu Gminy Międzylesie.
50
W gminie Międzylesie odnotowano 74 gminne budynki (powstałe przed 1989) na 50 miejscowości i ulic w
gminie. Dane własne Urzędu Gminy Międzylesie.
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Następnie, analiza wskaźnikowa pozwoliła na zidentyfikowanie tych ulic i
miejscowości, w których istnieje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz
gospodarczych czy technicznych, dzięki czemu wyznaczono obszar zdegradowany, który w
największym stopniu odbiega od wartości referencyjnych. Obszar ten charakteryzuje się
nasileniem negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i technicznych na tle całej
gminy oraz powiatu kłodzkiego.
Aby osiągnąć rzeczywisty obraz obszaru zdegradowanego o nasilonej koncentracji
zjawisk

społecznych

oraz

gospodarczych

czy

technicznych,

założono

możliwość

zakwalifikowania się danych ulic czy miejscowości do tego obszaru pod warunkiem
osiągnięcia (czyli przekroczenia poziomu średniej gminnej dla danego wskaźnika
negatywnego zjawiska) w co najmniej dwóch z trzech wybranych zjawiskach społecznych
(ponad 50%) oraz w co najmniej jednym z dwóch zjawisk poza społecznych, czyli
gospodarczego lub technicznego (50% zjawisk poza społecznych). Tak przyjęta metodologia
wyboru obszaru zdegradowanego w Programie uzasadnia „koncentrację negatywnych
zjawisk społecznych na danym obszarze”51. Ponadto, wybór mierników poziomu
przedsiębiorczości oraz stanu technicznego i wieku gminnych budynków mieszkalnych
decyduje o koncentracji problemów nie tylko społecznych, ale także związanych z tkanką
architektoniczną czy rozwojem gospodarczym regionu.

2. Zasięg obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego

Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie i Wytycznych, diagnoza i wybór obszaru
zdegradowanego obejmują cały obszar gminy Międzylesie, w podziale na miejscowości i
ulice. Pełne zestawienie przedstawiono poniżej:

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)

Ogólna liczba mieszkańców (osób
zameldowanych na pobyt stały) w 2015
roku
553
25

51

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz. U. Poz. 1777, 2015 r. oraz Wytyczne w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
3 lipca 2015 roku.
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Polna (Międzylesie)
Ludwika Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary

19
311
89
162
53
452
87
93
33
151
146
103
3
137
44
10
33
16
74
29
41
15
7
495
177
140
176
195
431
718
317
203
96
117
57
370
99
59
52
38
57
170
21
107
126
47
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Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem

17
193
187
7304

Źródło: opracowanie własne.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów rewitalizacji obszarem zdegradowania i
wsparcia objęto teren, który wymaga podjęcia kompleksowych i natychmiastowych działań
naprawczych. Najważniejszymi argumentami przemawiającymi za wyborem tego obszaru są:
- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego – na tym obszarze występuje bardzo
wysoki odsetek rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe;
- wysoki poziom bezrobocia długotrwałego wśród ludności – obszar charakteryzuje się
dużym bezrobociem;
- ujemne saldo demograficzne oznaczające zmniejszanie się liczby ludności, wyludnianie
poszczególnych części Miasta i Gminy Międzylesie w ostatnim okresie czasu;
- niski poziom przedsiębiorczości - na terenie tym występuje stosunkowo niewielka ilość
nowopowstałych przedsiębiorstw w ostatnich trzech latach;
- wiek i w konsekwencji zły stan techniczny gminnych budynków mieszkalnych – na terenie,
gdzie występują takie budynki istnieją potrzeby poprawy warunków życia mieszkańców
poprzez modernizację obiektów.

Po przebadaniu każdej ulicy i miejscowości w gminie, osiągnięto następujące wyniki
dla poszczególnych kryteriów:
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Tabela 21. Wskaźnik ilości rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych (kryterium ubóstwa) 52

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)

Ogólna liczba mieszkańców
(osób zameldowanych na
pobyt stały) w 2015 roku

Liczba rodzin
korzystających z
dodatków
mieszkaniowych w
2015 roku (ogółem)

Wskaźnik: liczba rodzin
korzystających z
dodatków
mieszkaniowych na 1000
mieszkańców

553
25
19
311
89
162
53
452
87
93
33
151
146
103
3
137
44
10
33
16

10
2
0
12
0
0
0
13
1
1
0
4
6
0
0
2
0
0
0
0

18,08
80,00
0,00
38,59
0,00
0,00
0,00
28,76
11,49
10,75
0,00
26,49
41,10
0,00
0,00
14,60
0,00
0,00
0,00
0,00

Odniesienie
wskaźnika do wartości
referencyjnej całej
gminy (11,23)
V
V
V

V
V

V
V

V

52

W Tabeli symbolem V wskazano te miejscowości i/lub ulice, które spełniają dane kryterium, to jest które cechują się wysoką wartością dla danego wskaźnika,
przekraczając średnią całej gminy.
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Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna

74
29
41
15
7
495
177
140
176
195
431
718
317
203
96
117
57
370
99
59
52
38
57
170
21
107
126
17
193

0
0
0
0
0
11
4
2
0
0
3
1
3
1
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,22
22,60
14,29
0,00
0,00
6,96
1,39
9,46
4,93
0,00
0,00
0,00
5,41
10,10
33,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,94
0,00
0,00

V
V
V

V
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Szklarnia
Razem (średnia wartość referencyjna dla całej
gminy)

187

0

0,00

7304

82

11,23

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 22. Wskaźnik ilości osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych) (kryterium bezrobocia)53

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)

Ogólna liczba mieszkańców
(osób zameldowanych na
pobyt stały) w 2015 roku

Liczba zarejestrowanych
osób długotrwale
bezrobotnych spośród
mieszkańców (stan na
31.12.2015 roku)

Wskaźnik: liczba
zarejestrowanych osób
długotrwale bezrobotnych
(spośród mieszkańców) na
1000 mieszkańców

553
25
19
311
89
162
53
452
87
93
33
151
146
103

23
2
2
26
4
13
2
22
4
7
1
8
12
1

41,59
80,00
105,26
83,60
44,94
80,25
37,74
48,67
45,98
75,27
30,30
52,98
82,19
9,71

Odniesienie do
wskaźnika średniej
referencyjnej dla
całej gminy (48,60)
V
V
V
V
V
V
V
V

53

W Tabeli symbolem V wskazano te miejscowości i/lub ulice, które spełniają dane kryterium, to jest które cechują się wysoką wartością dla danego wskaźnika,
przekraczając średnią całej gminy.
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Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice

3
137
44
10
33
16
74
29
41
15
7
495
177
140
176
195
431
718
317
203
96
117
57
370
99
59
52
38
57

0
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0
25
9
3
4
8
23
32
20
9
5
1
4
28
4
1
5
0
0

0,00
7,30
0,00
200,00
30,30
0,00
13,51
0,00
24,39
0,00
0,00
50,51
50,85
21,43
22,73
41,03
53,36
44,57
63,09
44,33
52,08
8,55
70,18
75,68
40,40
16,95
96,15
0,00
0,00

V

V
V

V
V
V
V
V

V
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Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem (średnia wartość referencyjna dla całej
gminy)

170
21
107
126
17
193
187

10
1
7
10
0
9
4

58,82
47,62
65,42
79,37
0,00
46,63
21,39

7304

355

48,60

V
V
V

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 23. Wskaźnik liczby mieszkańców (zarejestrowanych na pobyt stały) w 2015 roku względem liczby mieszkańców w 2011 roku54

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)

Ogólna liczba mieszkańców
(osób zameldowanych na
pobyt stały) w 2015 roku

Liczba mieszkańców
(osób zameldowanych
na pobyt stały) w 2011
roku

Wskaźnik: Stosunek liczby
mieszkańców w 2015 roku
do liczby w 2011 roku

553
25
19
311
89
162
53
452
87

606
28
17
329
87
174
58
489
87

0,91
0,89
1,12
0,95
1,02
0,93
0,91
0,92
1,00

Odniesienie do
wartości
referencyjnej
wskaźnika dla całej
gminy (0.96)
V
V
V
V
V
V

54

W Tabeli symbolem V wskazano te miejscowości i/lub ulice, które spełniają dane kryterium, to jest które cechują się wysoką niską dla danego wskaźnika, nie
przekraczającą średniej dla całej gminy.
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Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów

93
33
151
146
103
3
137
44
10
33
16
74
29
41
15
7
495
177
140
176
195
431
718
317
203
96
117
57
370

98
33
157
146
96
3
145
43
9
32
16
76
21
43
8
4
511
180
145
186
206
438
757
355
201
93
106
44
392

0,95
1,00
0,96
1,00
1,07
1,00
0,94
1,02
1,11
1,03
1,00
0,97
1,38
0,95
1,88
1,75
0,97
0,98
0,97
0,95
0,95
0,98
0,95
0,89
1,01
1,03
1,10
1,30
0,94

V
V

V

V

V
V
V
V

V
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Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem (średnia wartość referencyjna dla całej
gminy)

99
59
52
38
57
170
21
107
126
17
193
187

108
60
59
45
60
176
24
114
136
17
183
192

0,92
0,98
0,88
0,84
0,95
0,97
0,88
0,94
0,93
1,00
1,05
0,97

7304

7593

0,96

V
V
V
V
V
V
V

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 24. Wskaźnik ilości nowopowstałych przedsiębiorstw w ostatnich trzech latach (2012 – 2015) w stosunku do ogólnej ilości
przedsiębiorstw

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)

Liczba
Liczba przedsiębiorstw
zarejestrowanych
powstałych w ostatnich
przedsiębiorstw ogółem
trzech latach (2012 - 2015)
(stan na 2015 rok)

5
0
0

31
0
1

Wskaźnik: ilości
przedsiębiorstw
zarejestrowanych w latach
2012 - 2015 do ogółu
zarejestrowanych
przedsiębiorstw w gminie
Międzylesie
0,16
0,00
0,00

Odniesienie do
wskaźnika wartości
referencyjnej dla
całej gminy (0,23)
V
V
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Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne

1
1
2
0
14
4
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
7
3
2
0
3
1
3

7
8
6
0
56
7
2
0
12
7
3
0
10
5
2
1
0
7
0
4
0
0
24
13
7
3
7
10
19

0,14
0,13
0,33
0,00
0,25
0,57
0,00
0,00
0,00
0,29
0,67
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,25
0,00
0,00
0,29
0,23
0,29
0,00
0,43
0,10
0,16

V
V

V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
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Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem (średnia wartość referencyjna dla całej
gminy)

2
4
1
0
1
4
0
0
0
3
1
1
0
0
4
0
1
3

11
8
1
3
2
15
2
1
1
5
1
7
1
6
6
1
4
10

0,18
0,50
1,00
0,00
0,50
0,27
0,00
0,00
0,00
0,60
1,00
0,14
0,00
0,00
0,67
0,00
0,25
0,30

79

337

0,23

V

V

V
V
V

V
V
V
V

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 25. Wskaźnik ilości gminnych budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem na 1000 mieszkańców i/lub ilości gminnych
budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem na danej ulicy lub miejscowości w stosunku do średniej ilości takich budynków
przypadających na daną ulicę czy miejscowość w całej gminie

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)
Tysiąclecia Państwa Polskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)

Odniesienie do
wskaźnika wartości
referencyjnej dla
Liczba budynków
Wskaźnik: liczba budynków
całej gminy (10,13
Ogólna liczba mieszkańców mieszkalnych należących
mieszkalnych i mieszkań
dla liczby
(osób zameldowanych na
do Gminy
należących do Gminy
budynków na 1000
pobyt stały) w 2015 roku
wybudowanych przed
wybudowanych przed 1989
mieszkańców oraz
1989 rokiem
rokiem na 1000 mieszkańców
1,48 dla liczby
budynków na danej
ulicy / miejscowości
553
10
18,08
V
25
1
40,00
V
19
0
0,00
311
9
28,94
V
89
1
11,24
V
162
3
18,52
V
53
0
0,00
452
9
19,91
V
87
2
22,99
V
93
0
0,00
33
0
0,00
151
4
26,49
V
146
6
41,10
V
103
0
0,00
3
0
0,00
137
0
0,00
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Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)
Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów

44
10
33
16
74
29
41
15
7
495
177
140
176
195
431
718
317
203
96
117
57
370
99
59
52
38
57
170
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
1
0
0
3
4
5
1
0
0
1
2
1
1
0
2
0
1
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,06
22,60
7,14
0,00
0,00
6,96
5,57
15,77
4,93
0,00
0,00
17,54
5,41
10,10
16,95
0,00
52,63
0,00
5,88
0,00

V
V

V
V
V

V
V
V
V
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Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Smreczyna
Szklarnia
Razem (średnia wartość referencyjna dla całej
gminy)

107
126
17
193
187

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7304

74

10,13

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 26. Wykaz poziomu osiągnięcia wskaźników (kryteriów) w podziale na ulice obszaru zdegradowanego 55

nazwa ulicy

Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Polna (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)

Kryterium społeczne I
Kryterium techniczne Kryterium
- Wysoki poziom
Kryterium społeczne II Kryterium społeczne
wiek i zły stan
gospodarcze - niski
ubóstwa i
- Wysoki poziom
III - Ujemne saldo
techniczny
gminnych
poziom
wykluczenia
bezrobocia
demograficzne
budynków
przedsiębiorczości
społecznego
mieszkalnych
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Tysiąclecia Państwa Polskiego
(Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Kościelna (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Powstańców Śląskich (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Trzydziestolecia PRL (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Warszawska (Międzylesie)
Adama Mickiewicza (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Graniczna (Międzylesie)
Jesionowa (Międzylesie)
Osiedle (Międzylesie)

V
V
V
V

V
V

V

V
V
V

V

V

V

V
V

V

V

V

V
V
V
V

V
V

V
V
V
V

V
V

55

W Tabeli kolorem niebieskim zaznaczono te ulice, które spełniają poszczególne kryteria. Spełnienie wszystkich kryteriów oznacza objęcie danej ulicy czy miejscowości
zakresem obszaru zdegradowanego.
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Leśna (Międzylesie)
Pionierów (Międzylesie)
Słoneczna (Międzylesie)
Szarych Szeregów (Międzylesie)
Widokowa (Międzylesie)
Wiosenna (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Górna (Domaszków)
Polna (Domaszków)
Śnieżna (Domaszków)
Roztoki
Długopole Górne
Różanka
Boboszów
Dolnik
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek

V
V

V
V
V

V
V

V
V
V

V
V

V
V

V
V

V
V
V
V

V
V
V

V
V
V
V

V
V

V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V

V
V

V
V
V
V
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Smreczyna
Szklarnia
Razem
Źródło: opracowanie własne.
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Z powyższego zestawienia wynika, iż nie wszystkie wybrane miejscowości i ulice
spełniły założone w Programie wymagania, to jest wpisały się w minimum dwa z trzech
kryteriów ze sfery społecznej oraz minimum jednego z dwóch kryteriów gospodarczych i
technicznych. Z powyższego powodu, miejscowości i ulice te zostały wyłączone z obszaru
zdegradowanego. Pozostałe wchodzą w skład obszaru zdegradowanego (obszaru
zagrożonego). Obszar zdegradowany przedstawia następujące zestawienie:

Tabela 27. Zakres obszaru zdegradowanego w gminie Międzylesie
Wojska Polskiego (Międzylesie)
Władysława Syrokomli (Międzylesie)
Waryńskiego (Międzylesie)
Lipowa (Międzylesie)
Plac Wolności (Międzylesie)
Kolejowa (Międzylesie)
Jana Sobieskiego (Międzylesie)
Juliusza Słowackiego (Międzylesie)
Bolesława Chrobrego (Międzylesie)
Kolejowa (Domaszków)
Międzyleska (Domaszków)
Różanka
Goworów
Kamieńczyk
Nowa Wieś
Źródło: opracowanie własne.

Obszar zdegradowany charakteryzuje się w wysokim stopniu natężeniem
negatywnych zjawisk społecznych oraz stanem kryzysowym w sferze infrastruktury i
przedsiębiorczości. Wszystkie znajdujące się w nim ulice i miejscowości charakteryzują się
wysokim poziomem bezrobocia, ubóstwa oraz spadkiem ilości mieszkańców. Ponadto,
miejscowości i ulice te odbiegają od średniej gminy w zakresie tworzenia nowych
przedsiębiorstw i/lub ilości starych (utworzonych przed 1989 rokiem) i w złym stanie
technicznym budynków gminnych mieszkalnych.
Obszar rewitalizowany, zgodnie z zapisami Ustawy i Wytycznych, jest wyjątkową
formą obszaru zdegradowanego i cechować ma się tym, że „koncentracja negatywnych
zjawisk jest szczególna”. Aby spośród ulic i miejscowości zakwalifikowanych do terytorium
obszaru zdegradowanego wyselekcjonować te „szczególnie” agregujące negatywne zjawiska,
64
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w ramach niniejszej metodologii zdecydowano o przyjęciu w granice obszaru wsparcia te
ulice i miejscowości, które spełniają warunek przekroczenia wskaźników we wszystkich
trzech sferach społecznych i/lub we wszystkich poza społecznych (gospodarczej i
technicznej). W praktyce oznacza to uznanie każdego obszaru (ulicy bądź miejscowości) za
rewitalizowany przy założeniu o współwystępowaniu na jego terytorium co najmniej
czterech z pięciu kryteriów oceny. Analiza powyższych wskaźników wskazuje zatem, iż do
obszaru wsparcia nie kwalifikują się następujące ulice i miejscowości: ul. Chrobrego,
Słowackiego, Lipowa i Kolejowa w Międzylesiu oraz miejscowości Goworów, Nowa Wieś i
Kamieńczyk. Ponadto, za szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych
uznano w niniejszym dokumencie współwystępowanie łącznie dwóch kluczowych
negatywnych

zjawisk:

ubóstwa

(mierzonego

ilością

pobieranych

dodatków

mieszkaniowych) i bezrobocia (mierzonego ilością długotrwale bezrobotnych) w bardzo
wysokim stopniu. Z uwagi na fakt, iż założenia tego nie spełnia miejscowość Różanka (w
której kryterium ubóstwa i ilości pobieranych dodatków nie przekroczyło średniej dla całej
gminy), zdecydowano o wyłączeniu tego obszaru z zakresu rewitalizacji.
Druga z przesłanek wskazanych w Ustawie56 to „uznanie, że obszar ten ma istotne
znaczenie dla rozwoju gminy”. Dlatego też na jej podstawie zdecydowano się dołączyć do
obszaru rewitalizowanego ulicę Kolejową w Domaszkowie, która znalazła się w zakresie
wyznaczonego obszaru zdegradowanego i która ma strategiczne znaczenie dla powodzenia
całego Programu Rewitalizacji i rozwoju lokalnego gminy Międzylesie. Za włączeniem ulicy
Kolejowej w Domaszkowie do obszaru rewitalizacji przemawiają następujące argumenty:
a) (uzasadnienie w sferze potencjału i rozwoju lokalnego gminy): Ulica Kolejowa
decyduje o rozwoju i strategicznej pozycji całego Domaszkowa i gminy Międzylesie.
Obecnie jest dużą wsią rolniczo-przemysłową. We wsi znajduje się Dom Dziecka,
szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, ośrodek zdrowia, poczta i stacja
kolejowa na linii Międzylesie - Wrocław. Wieś posiada gospodarstwa agroturystyczne
dysponujące niewielką bazą noclegową. Działa we wsi Koło Gospodyń Wiejskich, klub
LZS "Śnieżnik" Domaszków (piłka nożna), filia Miejsko-Gminnego Domu Kultury w
Międzylesiu i filia Biblioteki Publicznej w Międzylesie. Dlatego też, z punktu widzenia
celowości Programu Rewitalizacji i założeń o komplementarności projektów
56

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji i Wytycznymi w zakresie rewitalizacji opracowanymi przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
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rewitalizacyjnych na rzecz poprawy w sferze społecznej, gospodarczej czy
technicznej, uznanie ul. Kolejowej za ważną w procesie rewitalizacji jest uzasadnione.

b) (uzasadnienie w sferze potencjału i rozwoju lokalnego gminy): Ulica Kolejowa wraz z
przylegającą do niej ulicą Międzyleską stanowią centrum i zdecydowaną większość
całej miejscowości Domaszków. O włączeniu ulicy Kolejowej do obszaru rewitalizacji
świadczy warunek koncentracji wybranych projektów rewitalizacyjnych, których
zasięg obejmie jak największą liczbę mieszkańców gminy oraz wspomoże rozwój
przedsiębiorczości i infrastruktury.
c) (uzasadnienie w sferze potencjału i rozwoju lokalnego gminy): Ulica Kolejowa w
Domaszkowie stanowi jeden z obszarów gminy o największych skupiskach
mieszkańców (ulica ta jest najbardziej zaludnioną w Domaszkowie – aż 495
mieszkańców i jedną z najliczniejszych w całej gminie). Decyduje to o konieczności
włączenia jej do rewitalizacji, aby cele i działania Programu objęły jak największą
grupę osób w sferze społecznej, gospodarczej czy technicznej.
d) (uzasadnienie w sferze społecznej i jakości życia mieszkańców): Ulica Kolejowa w
Domaszkowie przejawia wysoką koncentrację negatywnych zjawisk społecznych.
Diagnoza i analiza wskaźnikowa zaprezentowały wysoki stopień zdegradowania ulicy
Kolejowej oraz współwystępowania wielu negatywnych zjawisk i dużej koncentracji.
Na przedmiotowej ulicy występuje ubóstwo mieszkańców (wskaźnik ilości dodatków
mieszkaniowych na poziomie aż 22,22 na 1000 mieszkańców, prawie dwukrotnie
przewyższający średnią całej gminy). Mieszkańcy ulicy Kolejowej borykają się także z
problemem bezrobocia, w tym analizowanego bezrobocia długotrwałego (wartość
wskaźnika 50,51, przekraczająca średnią dla całej gminy wynoszącą 48,60). Pomimo
nie przekroczenia średniej dla całej gminy, na ulicy Kolejowej istnieje także problem
wyludniania się tego obszaru. Z uzyskanych danych wynika, iż z 511 w 2011 roku
wielkość tego obszaru zmniejszyła się do 495 w 2015 roku.
e) (uzasadnienie w sferze społecznej i jakości życia mieszkańców): Domaszków i ulica
Kolejowa mają strategiczne znaczenie w osiągnięciu założeń i celów Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024. Na
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terenie ulicy Kolejowej znajdują się kluczowe z punktu widzenia rozwoju społecznego
instytucje, jak Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum (Zespół Szkolno Przedszkolny) oraz Dom Dziecka i Filia Biblioteki Miejskiej. Dzięki aktywności tych
organizacji możliwe będzie osiągnięcie głównej Misji Strategii, jaką jest "wspólne
działanie osób, instytucji i organizacji w celu podniesienia jakości życia społeczności
lokalnej gminy Międzylesie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"57. Po drugie,
z punktu widzenia eliminowania negatywnych zjawisk społecznych, ulica Kolejowa
jest szczególnie ważna, bowiem obejmuje w sobie największą w całym Domaszkowie
liczbę mieszkańców, 495 osób. Prowadzenie projektów rewitalizacyjnych na tym
obszarze pozwoli na wykorzystanie placówek edukacyjnych i wychowawczych do
podnoszenia poziomu kompetencji uczniów, organizacji czasu wolnego, rozwojowi
nauki etc. Ponadto, wyniki diagnozy obrazujące koncentrację na ul. Kolejowej
negatywnych zjawisk, w tym ubóstwa czy wykluczenia społecznego oraz bezrobocia,
wpisują się w program działań naprawczych w Strategii, do którego należy tworzenie
nowych miejsc pracy, pomoc socjalna, przeciwdziałania przestępczości czy
patologiom i uzależnieniom alkoholowym.

f) (uzasadnienie w sferze technicznej i środowiskowej): Strategiczne znaczenie ulicy
Kolejowej i całego Domaszkowa wynika z zaplanowanych celów i działań w ramach
Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla
Gminy Międzylesie58. Wybrane obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej przy ulicy
Kolejowej zostały włączone w zakres działań inwestycyjnych w grupie priorytetowej
G1 G2. Należy do nich np. budynek Szkoły Podstawowej czy Przedszkola przy ulicy
Kolejowej59.
g) (uzasadnienie w sferze technicznej i środowiskowej): Wybór ulicy Kolejowej w
Domaszkowie warunkuje osiągnięcie przez Gminę Międzylesie celów zawartych w
Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla
Gminy Międzylesie. Na ulicy Kolejowej znajduje się duży odsetek budynków
57

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, 2016 r.
58
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Międzylesie,
Międzylesie 2011.
59
Ibidem, s. 202.
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mieszkalnych (aż 495 mieszkańców). Infrastruktura ta wznoszona była w
przeważającej większości (ponad 76% budynków) przed rokiem 1944, a więc w
technologiach odbiegających pod względem cieplnym od obecnie obowiązujących
standardów (przyjmuje się, że budynki wybudowane przed 1989, a nie docieplone do
tej pory, wymagają termomodernizacji). Na podstawie diagnozy stanu aktualnego
zasobów mieszkaniowych w Gminie można stwierdzić, że bardzo duży udział w
strukturze stanowią budynki charakteryzujące się często złym stanem technicznym
oraz niskim stopniem termomodernizacji, a częściowo brakiem instalacji centralnego
ogrzewania (ogrzewanie piecowe). Dlatego też, włączenie ulicy Kolejowej do obszaru
pomoże Gminie w osiągnięciu celu, jakim jest „poprawa efektywności wykorzystania
energii finalnej”60.

h) (uzasadnienie w sferze technicznej i środowiskowej): Budynki mieszkaniowe przy ulicy
Kolejowej znalazły się na liście priorytetowych planowanych działań inwestycyjnych
Gminy w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie61. Dla
budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej (w tym dla Przedszkola i
Szkoły Podstawowej) przedstawiono szczegółowy zakres działań, efekty energetyczne
oraz redukcje emisji CO2 (Tabela 48 i 49 w Planie). Tym samym, osiągnięcie założeń
Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wiąże się z rewitalizacją terenów o
największym zaludnieniu i zagęszczeniu urbanistycznym, co decyduje o konieczności
objęcia Programem ulicy Kolejowej i Domaszkowa.
i) (uzasadnienie w sferze technicznej i środowiskowej): Na ulicy Kolejowej w
Domaszkowie znajdują się aż trzy budynki gminne wybudowane przed 1989 rokiem o
wysokim stopniu zdegradowania, przez co przekracza ona średni wskaźnik ilości
budynków przed 1989 w gminie. Obiekty te są datowane na 1908 i 1891 rok, jedne z
najstarszych w całej gminie. Zgodnie z Założeniami do Planu, Gmina planuje do 2020
roku ścisłą modernizację techniczną i energetyczną (środowiskową) obszarów o
największym zaludnieniu i zagęszczonej siatce urbanistycznej, to jest Międzylesia oraz

60
61

Ibidem.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2015 r.
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Domaszkowa z ulicą Kolejową na czele. Dlatego też włączenie przedmiotowej ulicy
stanowi warunek kompleksowości przeprowadzonych działań.
j) (uzasadnienie w sferze technicznej i środowiskowej): Zgodnie z Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym Gminy Międzylesie na lata 2015 - 2023, na ulicy Kolejowej
zaplanowano wiele działań o charakterze inwestycyjnym. Należą do nich:
„termomodernizacja budynku Przedszkola i Gimnazjum przy Kolejowej, Rozbudowa
budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o salę gimnastyczną i dodatkowe klasy
nauczania, Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym czy budowa
zaplecza sportowego w Domaszkowie”62. Włączenie ulicy Kolejowej do obszaru
rewitalizacji umożliwiłoby Gminie osiągnięcie założonych celów i częściowe
współfinansowanie niektórych projektów infrastrukturalnych (remonty budynków,
szkoły) i społecznych (obiekty sportowe).

Biorąc pod uwagę powyższe, ulica Kolejowa (o dużym zagęszczeniu ludności i
zdegradowanych, starych budynków mieszkalnych) stanowi integralną część całego
podobszaru rewitalizowanego, jakim jest miejscowość Domaszków, a ponadto, wykazuje
szereg problemów i negatywnych zjawisk społecznych i technicznych, przez co wymaga
przeciwdziałania degradacji. Strategiczna rola Domaszkowa i ulicy Kolejowej wynika ponadto
z

celów,

planowanych

projektów

inwestycyjnych

czy

działań

środowiskowych

rekomendowanych do wdrożenia na tym obszarze w aktualnie obowiązujących
dokumentach strategicznych Gminy.

W efekcie obszar rewitalizowany obejmuje następujące miejscowości i ulice:
Tabela 28. Zakres obszaru wsparcia (obszaru rewitalizowanego)
Ogólna liczba mieszkańców
nazwa ulicy

(osób zameldowanych na
pobyt stały) w 2015 roku

Wojska Polskiego (Międzylesie)

553

Władysława Syrokomli (Międzylesie)

25

62

Uchwała z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Międzylesie na lata 2015 – 2023.
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Ludwika Waryńskiego (Międzylesie)

311

Plac Wolności (Międzylesie)

452

Jana Sobieskiego (Międzylesie)

151

Kolejowa (Domaszków)

495

Międzyleska (Domaszków)

177

Razem

2164

Źródło: opracowanie własne.

Średnie wartości każdego ze wskaźników w wytyczonym obszarze rewitalizowanym
zostały pozytywnie zweryfikowane względem wartości referencyjnych dla obszaru całej
gminy. Obszar wsparcia charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia, niskim
poziomem salda demograficznego oraz stosunkowo wysokim stopniem ubóstwa i
wykluczenia społecznego, mierzonych znaczącym względem średniej gminnej odsetkiem
osób korzystających z pomocy. Ponadto, obszar zdegradowany wykazuje rosnące potrzeby
w zakresie wzrostu przedsiębiorczości i tworzenia działalności gospodarczej, a także pomocy
w zakresie modernizacji starych budynków celem poprawy jakości życia mieszkańców.
Utworzony w Gminie Międzylesie obszar wsparcia osiągnął następujące wartości:
Nazwa wskaźnika

Wskaźnik: liczba rodzin

Wartość średniej

Wartość wskaźnika

referencyjnej dla całej

dla obszaru

gminy Międzylesie

rewitalizowanego

11,23

25,88

48,60

53,14

0,96

0,94

korzystających z dodatków
mieszkaniowych na 1 tysiąc
mieszkańców w 2015 roku
Wskaźnik: liczba osób długotrwale
bezrobotnych (zarejestrowanych) na
1 tysiąc mieszkańców w 2015 roku
Wskaźnik: Stosunek liczby
mieszkańców (zarejestrowanych na
pobyt stały) w 2015 roku do liczby
mieszkańców w 2011 roku
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Wskaźnik: Liczba nowopowstałych

0,23

0,21

10,18 gminnych

18,48 gminnych

budynków mieszkalnych

budynków na 1000

budynków na 1000

wybudowanych przed 1989 rokiem

mieszkańców i/lub

mieszkańców

na 1000 mieszkańców i/lub liczba

1,48 budynków

5,71 budynków

gminnych budynków mieszkalnych

średnio

średnio

wybudowanych przed 1989 rokiem

przypadających na

przypadających na

na danej ulicy lub miejscowości w

jedną ulicę lub

jedną ulicę lub

stosunku do średniej ilości takich

miejscowość w gminie

miejscowość w gminie

przedsiębiorstw w latach 2012 –
2015 (ostatnich trzech latach) w
stosunku do ogólnej liczby
przedsiębiorstw
Wskaźnik: Liczba gminnych

budynków w gminie.
Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem, wybrany obszar rewitalizowany cechuje się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk w odniesieniu do średnich dla terenu całej gminy. Obszar
ten osiągnął znacznie wyższy wskaźnik ilości rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe i
osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto, na obszarze zdegradowanym zdiagnozowano
większe od średniego zmniejszenie się liczby ludności w latach 2011 – 2015 oraz mniejszą
ilość powstałych w ostatnich latach przedsiębiorstw i zdecydowanie duży odsetek starych
budynków gminnych.
Wybór obszaru wsparcia wynika z diagnozy społeczno – gospodarczej i przestrzennej,
wskazującej na konkretne problemy i potrzeby gminy Międzylesie i jego mieszkańców,
w tym potrzebę zwiększenia zatrudnienia, modernizacji obiektów mieszkalnych czy integracji
społecznej. Ponadto, uwzględnienie w obszarze rewitalizowanym danych miejscowości i ulic
jest uzasadnione spełnieniem przez wszystkie ulice minimalnego poziomu kryteriów,
przedstawionych w powyższej części opracowania. Innymi słowy, znaczne przekroczenia
średnich wartości wskaźników na poziomie gminy oznaczają pilną rewitalizację całego
obszaru w sferze technicznej, gospodarczej, infrastrukturalnej i społecznej. Po trzecie,
wytyczenie obszaru do rewitalizacji wynika ze spójności przestrzennej objętego działaniami
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terenu, co dodatkowo potwierdza osiągnięcie kryterium funkcjonalno – przestrzennego,
zawartego w Wytycznych63 na poziomie ministerialnym. Obszar rewitalizacji spełnia warunek
nieprzekroczenia 20% ogólnego terytorium gminy oraz 30% ogólnej liczby mieszkańców 64.

Tabela 29. Spełnienie kryteriów wielkości i ilości mieszkańców obszaru rewitalizowanego
Kryterium

zawarte

Wytycznych

w Wymagana
wskaźnika

Kryterium wielkości obszaru mniej niż 20%

wartość Wartość

wskaźnika

dla

obszaru rewitalizowanego
1,04 %65

rewitalizowanego
Kryterium ilości mieszkańców mniej niż 30%

29,6%66

obszaru rewitalizowanego
Źródło: opracowanie własne.

Rozdział III. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej. Wyniki badań
ankietowych

Zgodnie z zasadą pełnej partycypacji społecznej na wszystkich etapach tworzenia
niniejszego Programu oraz jego dalszej realizacji, w procesie konsultacji społecznych , poza
możliwością zgłaszania wniosków przedsięwzięć rewitalizacyjnych i organizacji spotkań
informacyjnych, uwzględniono badanie potrzeb mieszkańców gminy Międzylesie. Podstawę
przeprowadzonej analizy stanowił przygotowany na potrzeby dokumentu scenariusz ankiety,
umieszczony w Programie w postaci Załącznika nr 2. Badanie objęło wszystkich mieszkańców
gminy, lokatorów i społeczność lokalną, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych czy reprezentantów instytucji szczebla lokalnego. Łącznie zebrano 86 ankiet
z udzielony odpowiedziami, co przełożyło się na znaczący i dający rzeczywiste odpowiedzi

63

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 roku.
64
Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji i Wytycznymi w zakresie rewitalizacji opracowanymi przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
65
Wielkość obszaru rewitalizacji to 1,96 km² (1,04% z 188,75 km²).
66
Wartość wskaźnika wynika ze stosunku ilości mieszkańców całej gminy (7304 mieszkańców) do ilości
mieszkańców obszaru rewitalizowanego (2164) w 2015 roku.
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wynik badawczy. Udzielone informacje w formie ankietowej pozwoliły zidentyfikować
najważniejsze problemy i negatywne zjawiska występujące w gminie Międzylesie, których
obecność uniemożliwia rozwój w sferze społecznej, infrastrukturalnej czy gospodarczej.
Obok przeprowadzonej diagnozy badanego obszaru oraz analizy tematycznej zgłoszonych
projektów, to właśnie wyniki badań ankietowych dotyczące potrzeb społeczności lokalnej
decydują o ostatecznym kształcie i treści Programu Rewitalizacji.
W świetle przeprowadzonych badań wyraźnie widać potrzebę odnowy gminy w co
najmniej kilku sferach. Na pytanie jakiego typu ożywienia potrzebuje gmina Międzylesie
w najbliższych latach, ankietowani mieszkańcy przede wszystkim wskazywali na konieczność
rozwoju sfery gospodarczej (aż 71 odpowiedzi), przestrzennej (46 odpowiedzi) oraz
społecznej (43 odpowiedzi, patrz: Diagram poniżej).

Wyniki badania uzasadniają zatem potrzebę kompleksowego podejścia do procesu
rewitalizacji, obejmującego nie tylko działania typowo techniczne, związane z remontami
budynków i dróg, ale także projekty z obszaru rozwoju społecznego, przeciwdziałaniu
bezrobociu czy zagospodarowania i atrakcyjności turystycznej obszaru.

W odpowiedzi na pytanie, które z problemów natury społecznej dominują w gminie
Międzylesie, najwięcej adresatów ankiety uznało bezrobocie oraz odpływ ludzi młodych
i dobrze wykształconych z terenu gminy (po 14% odpowiedzi). Do kluczowych negatywnych
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zjawisk w tym zakresie należą, zdaniem społeczności lokalnej, także brak zasobów
mieszkaniowych (11%), ubóstwo, apatia społeczna i przestępczość (po 9% odpowiedzi).

Diagram odpowiedzi na pytanie, które z negatywnych zjawisk ze sfery społecznej stanowią
największy problem w dalszym rozwoju gminy

Źródło: opracowanie własne.

Tym samym, w wyborze obszaru zdegradowanego, do podstawowych wskaźników
społecznych należy zaliczyć brak miejsc pracy i złą sytuację na rynku zatrudnienia oraz ogólny
poziom biedy i braku integracji mieszkańców.
Badanie jakości życia mieszkańców gminy pokazuje natomiast, iż do największych
słabości, poza niedostatecznie rozwiniętą bazą turystyczną (rozumianą bardziej jako brak
dostatecznego wykorzystania potencjału turystycznego), należy zły stan techniczny
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (8 oraz 9%), zły stan infrastruktury
otaczającej budynki (10%), a także niedostatecznie rozwinięta infrastruktura miejsko –
wiejska dla osób niepełnosprawnych i starszych (10%). Negatywna ocena stanu technicznego
wielu obszarów gminy przekłada się na uwzględnienie tego typu rewitalizacji w Programie.
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Diagram odpowiedzi na pytanie, które z negatywnych zjawisk związanych z jakością życia
stanowią największy problem w dalszym rozwoju gminy

Źródło: opracowanie własne.

Warto także zauważyć, iż w badaniach potrzeb mieszkańców, ważną rolę pełni sfera
gospodarcza, uznana za jeden z głównych stymulatorów rozwoju lokalnego w przyszłości.
W ocenie mieszkańców, problem stanowi jednak obecnie niski poziom atrakcyjności
inwestycyjnej na terenie gminy (14% odpowiedzi) oraz brak szerszego wsparcia sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (14% odpowiedzi, patrz Diagram poniżej).
W połączeniu z brakiem tworzonych miejsc pracy oraz słabością infrastruktury drogowej
i dostępności wielu usług, wymienione ograniczenia decydować będą o kompleksowym
i pogłębionym charakterze rewitalizacji.

75

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 79

Diagram odpowiedzi na pytanie, które z negatywnych zjawisk gospodarczych stanowią
największy problem w dalszym rozwoju gminy

Źródło: opracowanie własne.

Rozdział IV. Opis powiązań Programu Rewitalizacji z dokumentami
strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią
rozwiązywania problemów społecznych
Efektywnie prowadzony rozwój lokalny wymaga pełnej komplementarności
dokumentów programowych i strategicznych gminy z kierunkami działań wyznaczonymi na
poziomie

regionalnym

i

krajowym.

Dlatego

też

Program

Rewitalizacji

Gminy

Międzylesie na lata 2016 – 2020 został przygotowany i opracowany na zasadzie synergii z
celami i założeniami kluczowych planów rozwojowych na wszystkich szczeblach zarządzania
publicznego. Tym samym, na szczeblu unijnym i krajowym Program wpisuje się w ramy:
- Strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu;
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- Strategii Rozwoju Kraju 2020;
- Programowania perspektywy finansowej 2014 – 2020 (Umową Partnerstwa) oraz
poszczególnymi Programami Operacyjnymi.
Na szczeblu regionalnym i lokalnym niniejszy dokument wpisuje się w założenia:
- Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020;
- Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego;
- dokumentów strategicznych Miasta i Gminy Międzylesie.
Realizacja projektów w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata
2016 - 2020 odzwierciedla idee Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”, której zapisy wskazują przede
wszystkim na potrzebę zwiększenia liczby miejsc pracy oraz wzrost standardów życia
mieszkańców Europy, co wiąże się także z odpowiednim poziomem infrastruktury
mieszkaniowej, przestrzennej czy zaplecza społecznego67. Postulowane w niniejszym
Programie cele zostaną osiągnięte poprzez realizację priorytetów w zakresie rozwoju
inteligentnego (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji), zrównoważonego
(efektywne korzystanie z zasobów), a także pozytywnie wpływającego na spójność
terytorialną i społeczną.
Na szczeblu krajowym założenia GPR korespondują przede wszystkim ze Strategią
Rozwoju Kraju 202068, wiodącym dokumentem programowym na szczeblu centralnym.
Projekty rewitalizacyjne gminy Międzylesie stanowią lokalne odzwierciedlenie spójności
terytorialnej i poprawy jakości kapitału społecznego poprzez niwelowanie ubóstwa.
W Obszarze strategicznym III "Spójność społeczna i terytorialna", do głównych celów
Strategii należy integracja społeczna (w tym zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej
zagrożonych), wzmocnienie mechanizmów zrównoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna a także tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych,
subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich.
Z uwagi na prymat środków europejskich w finansowaniu zewnętrznym realizacji
niniejszego Programu Rewitalizacji, Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 67

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Komunikat Komisji KOM (2010) 2020, Bruksela 2010 r.
68 Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, Dokument przyjęty
uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku.
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2020 opracowano w zgodzie i na zasadach nowego programowania perspektywy finansowej
2014 – 2020 oraz Programów Operacyjnych Unii Europejskiej. Dlatego też cele i rodzaje
działań rewitalizacyjnych w gminie Międzylesie korespondują z kierunkami rozwoju
regionalnego, przyjętymi przez Radę Ministrów i UE w ramach tzw. Umowy Partnerstwa69.
Niniejszy dokument planistyczny o charakterze lokalnym wpisuje się w założenia Umowy,
nawiązując w swych postanowieniach do Celów tematycznych, takich jak: ochrona
środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym,
promowanie włączenia społecznego i integracji lokalnej oraz wzmacnianie zdolności
instytucjonalnych oraz sprawności administracji publicznej, w tym także na szczeblu
powiatowym i gminnym. Ponadto, poszczególne obszary interwencji, zdefiniowane w
Programie Rewitalizacji, odnoszą się do założeń i obszarów wsparcia w Programach
Operacyjnych, funkcjonujących

w obecnie wdrażanej perspektywie finansowej Unii w

latach 2014 - 2020. Tym samym, osiąganie wyznaczonych dla Gminy Międzylesie celów
uzasadnia możliwość i potrzebę korzystania ze wsparcia w ramach Programów
Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko (projekty infrastrukturalne o charakterze
inwestycyjnym) czy Wiedza Edukacja Rozwój („projekty miękkie”).
Na szczeblu regionalnym Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Międzylesie na lata
2016 – 2020 przyczynia się przede wszystkim do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 202070. Do podstawowych zadań, postawionych przed
samorządem, zaliczają się między innymi: rozwój gospodarczy i konkurencyjność
przedsiębiorstw, podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców, podnoszenie poziomu
edukacji oraz modernizacja infrastruktury i ochrona środowiska. Wdrożenie niniejszego GPR
umożliwia zatem osiągnięcie celów w ramach Obszaru Rozwój Obszarów Miejskich
i Wiejskich na szczeblu całego województwa dolnośląskiego, obejmującego przedsięwzięcia
takie jak: 2.4.2. Przeciwdziałanie degradacji urbanistycznej miast i ograniczanie rozlewania
się zabudowy, 2.4.3. Rewitalizacja

zdegradowanych

obszarów

miejskich, zwłaszcza

zwartych powierzchni o charakterze parkowym. Ponadto, niniejszy Gminny Program wpisuje
się tematycznie w obszar Społeczeństwo i Partnerstwo Strategii, korespondując

69

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
2015 r.
70 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, dokument uchwalony w dniu 28 lutego 2013 roku,
Wrocław 2013.
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z Priorytetem 7.1.6. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 7.1.9 Zapewnienie
równego dostępu do usług związanych z korzystaniem z zasobów71.
Niniejszy GPR pozytywnie odnosi się także do założeń i kierunków rozwoju
dokumentu wykonawczego względem Strategii Województwa w obszarze rewitalizacji
i polityki przestrzennej regionu, jakim jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 202072. Program dla gminy Międzylesie wpisuje
się w cele strategiczne Planu, w tym między innymi w:
- umocnienie wewnętrznej i zewnętrznej integracji przestrzennej, społeczno - gospodarczej
oraz infrastrukturalnej Dolnego Śląska w powiązaniu z sąsiednimi regionami Polski, Czech
i Niemiec;
- zintegrowaną ochronę i rewitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie
tożsamości i odrębności kulturowej regionu;
- harmonizowanie rozwoju przestrzennego i społeczno - gospodarczego i aktywne
przekształcanie pozostałych elementów systemu osadniczego województwa.
Za potrzebą realizacji Programu Rewitalizacji w gminie Międzylesie przemawia także
jego spójność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014
– 2020, będącego podstawą dla wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej
w ramach polityki spójności. GPR jest zgodny przede wszystkim z Celem Tematycznym pt.
"Zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej i poprawy jakości życia, w szczególności
ubogich społeczności"73. Kluczowym dla realizacji Programu Rewitalizacji priorytetem
inwestycyjnym jest 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". Uzasadnienie wdrożenia
w gminie Międzylesie niniejszego GPR wynika ze stanowiska przyjętego w Regionalnym
Programie Operacyjnym, zgodnie z którym "wobec widocznej wieloaspektowej degradacji
wielu obszarów miejskich i wiejskich, nasila się potrzeba ich trwałych przeobrażeń. Niezbędne
są zatem inwestycje w infrastrukturę, która będzie przede wszystkim służyć poprawie
warunków życia ubogich społeczności zamieszkujących ww. obszary". Program Rewitalizacji
Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020 odnosi się również do pozostałych działań RPO,
między innymi do Działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości - poprzez aktywizowanie
71

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, dokument uchwalony w dniu 28 lutego 2013 roku,
Wrocław 2013.
72
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020, Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. (opracowanie:
Instytut Rozwoju Terytorialnego), Wrocław 2014.
73
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020, Wrocław, grudzień 2014 r.
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i tworzenie warunków infrastrukturalnych dla powstawania przedsiębiorstw). Projekty
rewitalizacyjne na szczeblu lokalnym korespondują z Działaniem 3.3. Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (poprzez
projekty modernizacji obiektów mieszkaniowych na obszarze zdegradowanym w Gminie
Międzylesie) oraz Działaniem 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną (poprzez projekty na
rzecz integracji lokalnej)74.
Na szczeblu lokalnym wiodący dokument programowy stanowi Strategia Rozwoju
Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020, służąca do sprawnego planowania i zarządzania
rozwojem jednego z największych w województwie dolnośląskim powiatu75. Wśród
obszarów szczególnej koncentracji środków i działań, w Strategii znalazły się między innymi:
poprawa stanu nieruchomości na terenie całego powiatu oraz modernizacja dróg
i infrastruktury in towarzyszącej. Dlatego też, wybrane w niniejszym Programie Rewitalizacji
projekty nakierowane na zasoby mieszkaniowe czy elementy urbanistyczne gminy
Międzylesie odzwierciedlają kierunki rozwoju lokalnego w powiecie kłodzkim. Poza tym,
niwelowanie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wybranym
obszarze wsparcia w ramach niniejszego GPR odnosi się do Celów operacyjnych Strategii nr
4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, 5. Rozwój i modernizacja sieci dróg
powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu kłodzkiego oraz 12. Wzrost zatrudnienia
i zmniejszenie bezrobocia na terenie powiatu76.
Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020 pełni funkcję
kontynuacji zrealizowanej już Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 – 2015. W
analizie SWOT Strategii zdiagnozowano szereg poważnych słabości i zagrożeń dla rozwoju
lokalnego gminy Międzylesie. W sferze społecznej i gospodarczej znalazły się: „niestabilny
rynek zatrudnienia charakteryzujący się wrażliwością na wzrastanie bezrobocia, szczupłe
zasoby finansowe mieszkańców gminy na rozwój przedsiębiorczości, ubożenie społeczeństwa,
ucieczka z Gminy ludzi młodych (głównie w związku z brakiem ich zdaniem perspektyw)”.
Projekty rewitalizacyjne z listy B stanowić będą po raz pierwszy bezpośrednią reakcję na te
stany kryzysowe. Zakładana rewitalizacja techniczna odpowiadać będzie na słabe strony

74

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, wersja 5, Załącznik do uchwały nr 1701/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25
stycznia 2016 r., Wrocław, 25.01.2016 r.
75
Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 - 2020, Kłodzko 2016.
76
Ibidem.
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gminy w postaci: „brak inwestycji w zakresie budownictwa mieszkalnego (prywatnego i
komunalnego), zły stan nawierzchni głównie dróg powiatowych oraz części gminnych
(transportu rolnego), zły stan zagród i budynków, brak budownictwa komunalnego, brak w
dużych miejscowościach wiejskich infrastruktury dla wypoczynku”. Remonty klatek
schodowych, wymiany dachów czy modernizacje systemów grzewczych w najbardziej
„zniszczonych” mieszkaniach na terenie rewitalizowanym wpłyną nie tylko na poprawę
jakości życia materialnego ludności, ale także zwiększą ich aktywność i zintegrują środowisko
społeczne. Analiza SWOT Strategii wskazuje też na zagrożenia dla środowiska naturalnego
gminy.

Do

głównych

problemów

należy:

„zanieczyszczenie

środowiska:

wód

powierzchniowych, gruntowych i gleb na terenach wiejskich pozbawionych systemu
usuwania i unieszkodliwiania ścieków, niewystarczający poziom wiedzy i świadomości na
temat ochrony środowiska naturalnego szczególnie u dorosłej części społeczeństwa, znaczny
odsetek dachów pokrytych azbestem, powstawanie niekontrolowanych miejsc składowania
odpadów”. Rewitalizacja w ramach niniejszego Programu zadecyduje o częściowej eliminacji
tego stanu poprzez projekty szkoleń i cyklów spotkań z mieszkańcami na temat ekologii,
termomodernizację budynków emitujących wysoki poziom dwutlenku węgla do atmosfery
czy programy usuwania dzikich wysypisk.
Celem generalnym zawartym w Strategii była poprawa jakości przestrzeni gminy,
poziomu gospodarki i rynku pracy oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem standardu życia
społeczności77. Główne cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie sformułowano
następująco:
- I cel − Poprawa jakości życia w Gminie,
- II cel − Wzmocnienie tożsamości Gminy,
- III cel − Kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego,
- IV cel − Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy.
Celowi pierwszemu służyć będą te działania rewitalizacji, które odnoszą się do sfery
społecznej, w tym szkolenia i doradztwo na rzecz redukcji bezrobocia, tworzenie nowych
miejsc pracy poprzez stymulowanie mikroprzedsiębiorczości czy programy potencjalnego
centrum aktywności społecznej. Do realizacji celu III przyczynią się natomiast projekty
zakładające rewitalizację techniczną i środowiskową budynków mieszkalnych i użyteczności
77

Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie 2009 – 2015, http://www.miedzylesie.pl/3914/strategia-rozwojugminy-miedzylesie-na-lata-2009-2015.html z dnia 24.10.2016.
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publicznej. Dzięki termomodernizacji, remontom elewacji i wnętrz zaniedbanych i
zdegradowanych obiektów, istniejący ład przestrzenny i jakość infrastruktury poprawią się w
sposób znaczący. Projekty rewitalizacyjne o charakterze infrastrukturalnym, ujęte w GPR,
sprzyjać będą osiągnięciu celu operacyjnego Strategii pn. "Wzrost spójności komunikacyjnej
oraz powiązań z otoczeniem" (I.2), „Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskich"
(I.6) oraz "Infrastruktura komunalna" (I.7). Ponadto, zaplanowane działania na rzecz rozwoju
firm, doradztwa w ich zakładaniu czy pomocy w pozyskaniu dofinansowania dadzą realne
korzyści w ramach celu IV Strategii.
O zasadności wdrożenia Programu Rewitalizacji w gminie Międzylesie świadczy
włączenie do katalogu strategicznych działań dla gminy zadania pn. rewitalizacja miasta,
poprawa wizerunku miasta i gminy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej 78.
Realizacja zaproponowanych w Programie projektów obejmujących remonty zasobów
mieszkalnych jest komplementarna z zadaniami poprawy jakości infrastruktury w obszarach
wiejskich w Strategii.
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznych i realizacja projektów
rewitalizacyjnych o charakterze "miękkim" w niniejszym Programie Rewitalizacji
odpowiadają na zdiagnozowane kierunki rozwoju Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024. W analizie SWOT Strategii
zdiagnozowano wiele słabych stron, w tym "wysoki poziom bezrobocia wśród klientów
pomocy społecznej oraz marginalizacja spowodowana długotrwałym bezrobociem oraz
wzrost patologii spowodowanych brakiem pracy i środków do życia". Zagrożenie to koreluje z
diagnozą przyjętą w Programie Rewitalizacji (wskaźnik długotrwałego bezrobocia wśród
mieszkańców gminy), a działania rewitalizacyjne, w tym szkolenia dla osób bezrobotnych i
wsparcie w zakładaniu firm, pozwolą na eliminowanie problemu.
Strategia sygnalizuje także "niezdolność gospodarstw domowych do pokrywania
wydatków koniecznych związanych z podstawowymi potrzebami", co decyduje o braku
środków nie tylko na podstawowe zasoby, ale w dłuższej perspektywie uniemożliwia
podniesienie warunków mieszkaniowych. Dlatego zapisane w Programie remonty budynków
mieszkalnych pozwolą uzupełnić ofertę Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dodatków
mieszkaniowych (wskaźnik w niniejszym dokumencie), tym samym decydując o
78

Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie 2009 – 2015, http://www.miedzylesie.pl/3914/strategia-rozwojugminy-miedzylesie-na-lata-2009-2015.html z dnia 24.10.2016.
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komplementarności projektów i koncentracji problemowej. Dlatego też w GPR podkreślono
konieczność eliminowania zjawiska bezrobocia, co odzwierciedla Cel strategiczny 1 Strategii
pt. "Rozwój

systemów wspierających aktywność

zawodową mieszkańców gminy

Międzylesie". Projekty rewitalizacyjne przyczynią się także do uzyskania "zintegrowanego
systemu wsparcia rodzin i opieki nad dzieckiem" (Cel Strategiczny 2)79.
Niniejszy Program odpowiada również na problemy środowiskowe i energetyczne,
zdiagnozowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie. Obszar
zdegradowany i rewitalizacji charakteryzuję się niedostatecznym stanem technicznym
budynków oraz, co za tym idzie, wysoką emisją gazów do atmosfery. W świetle Planu
"budynki mieszkaniowe wyposażane są głównie etażowe systemy grzewcze wyposażone w
urządzenia grzewcze na paliwo stałe: w piece kaflowe, „kozy”, charakteryzujące się niską
sprawnością wartości systemu grzewczego od 35% do 45%"80. Ponadto, diagnoza wskazuje,
że "istnieją duże rezerwy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w istniejących
systemach grzewczych". Dlatego też, Plan zakłada szereg rekomendowanych w gminie
Międzylesie w okresie 2016 - 2020 działań, takich jak:
"- wymiany niskosprawnych pieców i kotłów, opalanych drewnem, węglem, gazem;
- oszczędności energii poprzez realizację częściowej lub głębokiej termomodernizacji
budynków;
− modernizacji lub zastępowania lokalnych kotłowni węglowych".
Tym samym cele i działania rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby środowiskowe i
techniczne gminy. Remonty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (w tym
wymiana okien, docieplenia elewacji oraz modernizacje systemów energetycznych) zawarte
na liście „B” w niniejszym Programie przyczynią się do osiągnięcia założonej wizji GPR. Dzięki
Programowi Rewitalizacji możliwe będzie osiągnięcie strategicznego celu na 2020 to jest:
redukcji emisji o 20% w stosunku do roku bazowego 2002 oraz poprawy efektywności
energetycznej o 20% w stosunku do roku bazowego 2002.
Na szczeblu lokalnym o efektywności w realizacji Programu Rewitalizacji decyduje
także jego spójność z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2024, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, Czerwiec 2016.
80
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2015.
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przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie81. Realizacja Programu stanowić będzie
fundament w zakresie komplementarności z celami dotychczasowego Planu, tak w obszarze
modernizacji budynków czy infrastruktury drogowo - ulicznej, jak również tych związanych z
gospodarką niskoemisyjną czy efektywnością energetyczną. Wdrożenie projektów
rewitalizacyjnych pozytywnie wpłynie na wskazywaną w dokumencie restrukturyzację
przestrzenną miasta i obszarów wiejskich w Gminie Międzylesie.

Rozdział V. Wizja, cel główny oraz cele operacyjne Programu Rewitalizacji

1. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Wytyczony w ramach diagnozy obszar zdegradowany, tożsamy z obszarem
rewitalizowanym, charakteryzuje się wyraźnym spiętrzeniem problemów w sferze
infrastrukturalnej, społecznej i gospodarczej. Wśród zidentyfikowanych negatywnych zjawisk
znajduje się postępująca degradacja zabudowy w postaci budynków mieszkalnych i obiektów
użyteczności publicznej. Analiza dowiodła też niezadowalającego stanu instalacji
technicznych i energetycznych kamienic, co wymusza podjęcie działań na rzecz zwiększenia
efektywności w sferze ciepłownictwa i elektryczności w zabudowie mieszkalnej.
W obszarze zdegradowanym zdiagnozowano ponadto niższy w stosunku do średniej
całej gminy Międzylesie poziom życia mieszkańców, zobrazowany wysokim poziomem
bezrobocia mieszkańców (w szczególności tzw. bezrobocia długotrwałego) czy relatywnie
znacznym wskaźnikiem ilości pobieranych świadczeń z pomocy społecznej. Towarzyszy temu
niskie tempo rozwoju przedsiębiorczości, brakuje klimatu i odpowiednich warunków (oraz
wsparcia) dla prowadzenia działalności gospodarczej, co przekłada się na zmniejszoną
atrakcyjność badanego obszaru. Rewitalizacji społeczno - technicznej powinny towarzyszyć
także działania ze sfery gospodarczej poprzez sprzyjanie rozwojowi lokalnych małych
przedsiębiorstw w obszarze handlu i usług. Tworzenie za ich pomocą nowych miejsc pracy i
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. Diagnoza
stanu Miasta i Gminy, Biuro Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu.
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ułatwiony dostęp konsumencki poprawią kondycję regionu i podniosą atrakcyjność
Międzylesia czy innych miejscowości.
W sferze przestrzennej ograniczony jest dostęp do części usług społecznych, jak
zaplecze sportowe i rekreacyjne czy brak centrów integracji społecznej lub gospodarczej w
całym regionie. Całość negatywnych zjawisk nie sprzyja estetyce i wizerunkowi Międzylesia i
Domaszkowa, co decyduje o zahamowaniu w rozwoju lokalnym na szczeblu całej gminy.
W związku z powyższym, podjęte w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji
działania i realizowane projekty mają w założeniu nie tylko przeciwdziałać koncentracji
zidentyfikowanych zjawisk, ale przede wszystkim doprowadzić do stanu docelowego, który
obrazuje wizja obszaru. Wizja obszaru wskazanego do rewitalizacji w gminie Międzylesie
stanowi podsumowanie przeprowadzonej diagnozy i wybranego obszaru wsparcia oraz
wskazań uczestników warsztatów i konsultacji przeprowadzonych w procesie rewitalizacji.
Główną wizję po procesie rewitalizacji stanowić będzie gmina Międzylesie jako terytorium
o wysokim poziomie jakości życia mieszkańców. Lokalna społeczność będzie miała
zapewniony dostatni poziom materialny i socjalny oraz odpowiednie i atrakcyjne miejsca
pracy. Mieszkańcy dysponować będą pełnym dostępem do usług kultury, integracji
społecznej. Obszar rewitalizowany i cała gmina Międzylesie charakteryzować się będzie
zmodernizowaną infrastrukturą budynków, czystym powietrzem i zadbanym środowiskiem
naturalnym oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Obszar wskazany do rewitalizacji
stanie się terenem o spójnym rozwoju we wszystkich sferach, gdzie będzie wysoki
standard mieszkania i pracy, powstanie bezpieczny obszar z rozwijającą się przestrzenią
publiczną i infrastrukturą sprzyjającą integracji i spędzania czasu wolnego.
Proces rewitalizacji w gminie Międzylesie doprowadzi zatem do ograniczenia skali
problemów społecznych (w tym spadku bezrobocia czy podniesienia poziomu życia
materialnego i zadowolenia mieszkańców), a tym samym także poprawy wizerunku i
integracji obywateli miasta i poszczególnych miejscowości. Dzięki zaprezentowanym
projektom mieszkańcy wzmocnią swoją tożsamość i zintegrują się w przestrzeni lokalnej.
Podniosą swoje kompetencje na rynku pracy poprzez szkolenia i programy dla bezrobotnych.
Żyjący w ubóstwie będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie informacji o dostępnych
środkach pomocowych i możliwości dodatkowego zatrudnienia. Nowo otwarte centra
integracji społecznej podniosą poziom dostępności do warsztatów dla najmłodszych i

85

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 89

seniorów, środków unijnych na projekty rozwojowe czy wydarzeń o charakterze kulturalnym
i sportowym.
W przestrzeni Międzylesia i Domaszkowa efekty stanowić będzie poprawa estetyki
przestrzennej i stanu technicznego obiektów poprzez remonty i modernizację elewacji
budynków, remonty wnętrz budynków, remonty i rozbudowę infrastruktury ulicznej,
drogowej, chodnikowej. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i wykorzystanie walorów
przyrodniczych na obszarze rewitalizowanym pozwoli na uzyskanie atrakcyjności turystycznej
i kulturowej całej gminy. Wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców i turystów odwiedzających
gminę Międzylesie. W celu zapewnienia mieszkańcom wyższego poziomu życia oraz
zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy, podjęte przedsięwzięcia rewitalizacyjne
doprowadzą do powstania na obszarze wsparcia lepszej infrastruktury. W przyszłości pojawią
się nowe punkty usługowe, miejsca odpoczynku i aktywnego spędzenia czasu, obiekty
kultury, świetlice i miejsca spotkań - zaspokajające potrzeby użytkowników. Dzięki tym
zabiegom, w mieście pojawią się inwestorzy i turyści, co przyczyni się do ożywienia
gospodarczego, tworzenia nowych podmiotów rynkowych i powstawania nowych miejsc
pracy (co w efekcie zredukuje poziom bezrobocia i ubóstwa). Ważną rolę pełnić będzie także
rewitalizacja w obszarze środowiskowym, polegająca na termomodernizacji budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej, ale także podnoszenia poziomu świadomości
obywateli na temat postaw ekologicznych. Pozwoli to na redukcję emisji dwutlenku węgla
czy wyrzucania odpadów do środowiska naturalnego, a docelowo sprawi, że Międzylesie
stanie się jedną z najczystszych gmin w całym regionie woj. dolnośląskiego.
Finalnie na wizję obszaru po procesie rewitalizacji składać się będzie ożywienie
społeczno-gospodarcze, poprawa bytu mieszkańców i integracja społeczna, uporządkowanie
„starej tkanki urbanistycznej”, uzyskanie ładu przestrzennego w Międzylesiu i Domaszkowie,
poprawa standardu budynków w całej gminie Międzylesie.
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2. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych zjawisk

Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020 stanowi, co już
wcześniej podkreślono, jeden z podstawowych dokumentów rozwojowych na szczeblu
lokalnym, a tym samym zawiera określony katalog celów i działań podejmowanych w ich
następstwie. Za nadrzędny cel w niniejszym Programie uznano uzyskanie stanu
kompleksowej i efektywnej rewitalizacji infrastruktury gminnej, pozwalającej na sprawne
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno – gospodarczym i wzmocnienie
spójności przestrzennej, technicznej i środowiskowej gminy Międzylesie. Proces
rewitalizacyjny obejmuje katalog celów operacyjnych, prowadzących do wymiernych
rezultatów.
W sferze społecznej i gospodarczej do celów operacyjnych dla gminy Międzylesie
zaliczono:
- Wysoki poziom integracji społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszaru zdegradowanego
(Cel operacyjny 1);
- Wysoki poziom dostępności do informacji i wsparcia dla mieszkańców w zakresie
pozyskiwania wiedzy i środków pomocowych na rozwój socjalny, zawodowy i gospodarczy w
regionie (Cel operacyjny 2);
- Wysoki poziom jakości życia mieszkańców w sferze społecznej poprzez zapewnienie bytu
materialnego (Cel operacyjny 3);
- Wysoki poziom życia mieszkańców poprzez zdobywanie miejsc pracy i podnoszenie
kwalifikacji na rynku pracy (Cel operacyjny 4);
- Rozwiniętą przedsiębiorczość lokalną wykorzystującą efekty modernizacji infrastrukturalnej
i przestrzennej (Cel operacyjny 5).
W sferze technicznej do celów operacyjnych dla gminy Międzylesie zaliczono:
- Modernizację oraz poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej (Cel operacyjny 6);
- Rewitalizację obiektów zabytkowych, historycznych i kulturowych na terenie gminy (Cel
operacyjny 7).
W sferze przestrzenno – funkcjonalnej i środowiskowej cele operacyjne obejmują:

87

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 91

- Polepszenie stanu technicznego i rozbudowa infrastruktury na terenie gminy (Cel
operacyjny 8);
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych (Cel operacyjny 9);
- Zwiększenie dostępu dla mieszkańców do usług rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych
czy edukacyjnych (Cel operacyjny 10);
- Modernizacja energetyczna obiektów zgodnie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej (Cel
operacyjny 11);
- Wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska
naturalnego i okolicznej przyrody (Cel operacyjny 12).

Tabela 30. Katalog celów operacyjnych w procesie rewitalizacji Gminy Międzylesie
Nazwa celu operacyjnego

Wysoki poziom integracji społecznej i

Sfera rewitalizacji,

Problemy i zjawiska

do której

kryzysowe, na które

przypisany jest Cel

odpowiada Cel

Społeczna

Niski poziom integracji

obywatelskiej mieszkańców obszaru

społecznej

zdegradowanego (Cel operacyjny 1)
Wysoki poziom dostępności do informacji

Społeczna,

Niedostateczny poziom

i wsparcia dla mieszkańców w zakresie

przestrzenno -

dostępności i wsparcia

pozyskiwania wiedzy i środków

funkcjonalna

mieszkańców w zakresie

pomocowych na rozwój socjalny,

rozwoju osobistego i

zawodowy i gospodarczy w regionie (Cel

zawodowego

operacyjny 2)
Wysoki poziom jakości życia mieszkańców

Społeczna

Wysoki poziom ubóstwa

Społeczna

Wysoki poziom

w sferze społecznej poprzez zapewnienie
bytu materialnego (Cel operacyjny 3)
Wysoki poziom życia mieszkańców
poprzez zdobywanie miejsc pracy i

bezrobocia, w tym

podnoszenie kwalifikacji na rynku pracy

bezrobocia długotrwałego

(Cel operacyjny 4)
Rozwinięta przedsiębiorczość lokalna

Gospodarcza

Niski poziom
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wykorzystująca efekty modernizacji

przedsiębiorczości, mały

infrastrukturalnej i przestrzennej (Cel

odsetek nowych firm

operacyjny 5)
Modernizacja oraz poprawę stanu

Techniczna

Zły stan techniczny

technicznego budynków mieszkalnych i

budynków mieszkalnych i

użyteczności publicznej (Cel operacyjny 6)

użyteczności publicznej /
niski poziom jakości życia
mieszkańców

Rewitalizacja obiektów zabytkowych,

Techniczna,

Zły stan budynków

historycznych i kulturowych na terenie

przestrzenno -

użyteczności publicznej /

gminy (Cel operacyjny 7)

funkcjonalna

niski poziom jakości życia
mieszkańców

Polepszenie stanu technicznego i

Przestrzenno -

Niedostateczny poziom

rozbudowa infrastruktury (Cel operacyjny

funkcjonalna

infrastruktury służącej

8)

mieszkańcom gminy

Zagospodarowanie zieleni miejskiej i

Przestrzenno -

Niedostateczny poziom

terenów rekreacyjnych (Cel operacyjny 9)

funkcjonalna

infrastruktury służącej
odpoczynkowi, rekreacji i
jakości życia mieszkańców

Zwiększenie dostępu dla mieszkańców do

Przestrzenno -

Niedostateczny poziom

usług rekreacyjnych, sportowych,

funkcjonalna

infrastruktury służącej

kulturalnych czy edukacyjnych (Cel

rekreacji i dostępu do

operacyjny 10)

usług dla mieszkańców

Modernizacja energetyczna obiektów

Środowiskowa,

Wysoki poziom emisji

zgodnie z zasadami gospodarki

techniczna

gazów i spalin do

niskoemisyjnej (Cel operacyjny 11)

atmosfery w gminie
spowodowany
przestarzałymi i
nieefektywnymi
energetycznie instalacjami
w budynkach
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mieszkalnych
Wysoki poziom świadomości ekologicznej

Środowiskowa

Niski poziom świadomości

mieszkańców w zakresie ochrony

mieszkańców na temat

środowiska naturalnego i okolicznej

ekologii i ochrony

przyrody (Cel operacyjny 12)

przyrody

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiony katalog celów operacyjnych stanowi wypadkową dokonanej
w niniejszym Programie diagnozy, wyników przeprowadzonych badań ankietowych i procesu
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy oraz założenia o komplementarności działań
społecznych, gospodarczych i infrastrukturalno – przestrzennych. Co ważne, treść i podział
celów determinują zestawienie kryteriów wyboru obszaru wsparcia, tak aby w maksymalnym
stopniu podkreślić spójność całego procesu rewitalizacji.

Rozdział
o

VI.

Opis

charakterze

przedsięwzięć

społecznym

oraz

rewitalizacyjnych,
gospodarczym,

w

szczególności

środowiskowym,

przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym
1. Charakterystyka przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przy opracowaniu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020
kluczowe znaczenie pełni wybór i odpowiednie zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
od wdrożenia których zależy osiągnięcie celów operacyjnych i uzyskanie zamierzonego stanu
rozwoju lokalnego. Projekty zostały wybrane spośród zgłoszonych w procesie konsultacji
społecznych wniosków z całego obszaru gminy. Łącznie do Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie wpłynęło 81 projektów. Przedstawione w niniejszym Programie przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, przypisane do określonych ulic i miejscowości w ramach obszaru
rewitalizowanego, odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby i negatywne zjawiska
społeczne, gospodarcze i przestrzenno - infrastrukturalne.
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Co ważne, zgłoszone i wybrane projekty odnoszą się bezpośrednio do celów
przedstawionych powyżej oraz odpowiadają na zdiagnozowane w części pierwszej GPR
zjawiska kryzysowe i problemy w gminie, w szczególności zaś na obszarze zdegradowanym i
rewitalizowanym.
Zgodnie z Wytycznymi programowymi IŻ RPO dotyczącymi zasad przygotowywania
lokalnych programów

rewitalizacji

(lub dokumentów równorzędnych)82, zgłoszone

przedsięwzięcia zestawiono w dwóch osobnych, ale ściśle ze sobą powiązanych
i komplementarnych tematycznie listach. Podział ten jest uwarunkowany po pierwsze chęcią
wyróżnienia projektów typowo infrastrukturalnych, środowiskowych i technicznych (tzw.
Lista A) oraz tych nastawionych na realizację celów społecznych i gospodarczych w
niniejszym Programie (Lista B). Po drugie, podział na listę A oraz B jest uwarunkowany
dostosowaniem do zapisów Wytycznych na poziomie wojewódzkim, według których należy
wskazać, które z przedsięwzięć będą mogły zostać dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w
ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, a które będą mogły otrzymać
zewnętrzną pomoc finansową z innych źródeł83. Co ważne, na listę projektów A lub B
zdecydowano wpisać wszystkie zgłoszone z tego obszaru projekty, gdyż są zgodne ze
zidentyfikowanymi potrzebami i celami działań rewitalizacyjnych.
W charakterystyce przedsięwzięć z Listy A (74 projekty) oraz B (12 projektów),
zaprezentowanej w poniższych Tabelach, odniesiono się do problemów, na które projekty
odpowiadają, celów i działań oraz spodziewanych efektów i rezultatów poszczególnych prac.
Tematyka przedsięwzięć uzupełnia się, a o końcowej efektywności całego procesu
rewitalizacji Gminy Międzylesie decyduje komplementarność i współrealizowanie projektów.
W przypadku Listy B projektów o charakterze społeczno – gospodarczym, poza samą
charakterystyką, ważne miejsce zajmuje kwestia oddziaływania planowanych przedsięwzięć,
oczekiwanych efektów ze względu na realizację celów oraz adresowaniu działań do całej
grupy docelowej84. Osobne zestawienie projektów społeczno – gospodarczych wynika z ich

82

Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub
dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław 2015, http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rewitalizacja/dokumenty/ z dnia
20.04.2016.
83
Więcej informacji na temat źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych znajduje się w Rozdziale VII.
84
Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub
dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa
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zakresu oddziaływania, obejmującego często cały obszar rewitalizowany, a nie tylko
poszczególne ulice czy miejscowości. Działania stymulujące zakładanie działalności
gospodarczej czy niwelowanie bezrobocia wpływać będą tak naprawdę na mieszkańców
całej gminy Międzylesie i decydować o rozwoju lokalnym.

Dolnośląskiego, Wrocław 2015, http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rewitalizacja/dokumenty/ z dnia
20.04.2016.
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Tabela 31. Lista A przedsięwzięć rewitalizacyjnych
L

NAZWA PROJEKTU

p

NAZWA

KRÓTKI OPIS

CEL / CELE

ZAKRES

MIEJSCE

SZACUNKOW

PROGNOZOWANE

WNIOSKODAWC

PROBLEMU

PROJEKTU

REALIZOWANYCH

REALIZACJI

A WARTOŚĆ

PRODUKTY I

ZADAŃ

PROJEKTU

PROJEKTU

REZULTATY /

Y

WSKAŹNIK
REZULTATU
1.

Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu oraz

Budynek przy Ul.

84 000

Rezultatem

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest podniesienie

remont i wymiana

Władysława

projektu będzie

Wł. Syrokomli 5,

Komunalnej i

zadaszenie

poziomu życia

drzwi.

Syrokomli 5

wyremontowany,

Międzylesie

Mieszkaniowej Pl.

budynku

mieszkańców

dach oraz

Wolności 16, 57-

wymaga

poprzez

wymienione drzwi.

530 Międzylesie

remontu, z uwagi

wyremontowanie

Dzięki temu

na stałe awarie

zadaszenia, a

zwiększy się

powierzchni

przez to

poziom życia

dachowej.

zmniejszenie

materialnego

Stan techniczny

awaryjności

mieszkańców i

drzwi –

powierzchni

poprawią warunki

wymaga

dachowej i

bytowe. / 1

konserwacji, z

poprawa

wyremontowany

uwagi na stopień

estetyczności

budynek

degradacji

poprzez renowację

materialnej.

drzwi.
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2.

3.

Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

24 000

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

istniejące

jest podniesienie

papowego.

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 2,

Komunalnej i

zadaszenie

poziomu życia

Pl. Wolności 2

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

mieszkańców

pokryty dach

Pl. Wolności 16,

wymaga

poprzez

papowy. Efekt

57-530

remontu, z uwagi

wyremontowanie

końcowy to

Międzylesie

na stałe awarie i

zadaszenia w

poprawa komfortu

nieszczelność

budynku, a także

i bezpieczeństwa

powierzchni

zmniejszenie

mieszkaniowego

dachowej.

awaryjności

lokatorów. / 1

powierzchni

wyremontowany

dachowej.

budynek
155 000

Rezultatem

Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny wygląd

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

elewacji budynku

jest poprawa

elewacji.

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 5,

Komunalnej i

oraz

bezpieczeństwa i

Pl. Wolności 5

odnowiony

Międzylesie

Mieszkaniowej,

zadaszenie

warunków życia

budynek i

Pl. Wolności 16,

budynku

lokatorów poprzez

wyremontowany

57-530

wymaga

modernizację

dach. Dzięki temu

Międzylesie

remontu, z uwagi

zadaszenia i

zwiększy się

na stałe awarie,

elewacji budynku,

poziom

nieszczelność

a przez to

bezpieczeństwa

powierzchni

zmniejszenie

mieszkańców. 1

dachowej.

awaryjności

wyremontowany

powierzchni

budynek
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dachowej.

4.

Remont dachu

Wspólnota

Obecny wygląd

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

papowego, remont

Mieszkaniowa

elewacji budynku

jest zwiększenie

papowego, remont

mieszkalno-

projektu będzie

elewacji, remont

przy Pl. Wolności

oraz

poziomu

elewacji, remont

usługowy -

modernizacja

klatki schodowej

7, Międzylesie

zadaszenie

bezpieczeństwa

klatki schodowej.

(Rynek) o pow.

elewacji budynku

budynku

lokatorów poprzez

użytk. 234,26 m²,

odnowiony dach i

wymaga

modernizację

5-lokalowy, 3

wyremontowana

remontu, z uwagi

zadaszenia i

kondygnacyjny z

klatka schodowa.

na stałe awarie,

elewacji budynku,

poddaszem

Finalnie przyczyni

nieszczelność

a przez to

użytkowym

się to do poprawy

powierzchni

zmniejszenie

komfortu życia

dachowej.

awaryjności

mieszkańców

Stan techniczny

powierzchni

kamienicy. 1

wnętrza budynku

dachowej.

wyremontowany

wymaga

150 000

Rezultatem

budynek

konserwacji, z
uwagi na stopień
degradacji
materialnej.
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5.

Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny wygląd

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

58 000

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

elewacji budynku

jest zwiększenie

elewacji

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 8,

Komunalnej i

oraz

efektywności

Pl. Wolności 8

odnowiony

Międzylesie

Mieszkaniowej,

zadaszenie

energetycznej

budynek i

Pl. Wolności 16,

budynku

budynku i

wyremontowany

57-530

wymaga

poprawa buty

dach. Dzięki temu

Międzylesie

remontu, z uwagi

materialnego

mieszkańcy

na stałe awarie,

mieszkańców

zaoszczędzą na

nieszczelność

poprzez

opłatach cieplnych

powierzchni

modernizację

i podniesie się ich

dachowej.

zadaszenia i

komfort życia. 1

elewacji budynku,

wyremontowany

a przez to

budynek

zmniejszenie
awaryjności
powierzchni
dachowej.
6.

Remont części

B.O.N. DOMINO

Obecny wygląd

Celem projektu

Remont klatki

Wspólnota

400 000

Rezultatem

Wspólnoty

E. Kostrzewa, Ul.

elewacji

jest modernizacja

schodowej z

Mieszkaniowa

projektu będzie

Mickiewicza 15,

budynku,

elewacji, wnętrz

wymianą instalacji

przy Pl. Wolności

odnowiony

57-500 Bystrzyca

wnętrza budynku

budynku w tym

elektrycznej,

9

budynek i oraz

Kłodzka

oraz system

klatki schodowej,

wodnej, gazowej,

wyremontowana

instalacji

podłóg oraz

schodowej, podłóg

instalacja

kanalizacyjnej,

wymiana drzwi

drewnianych,

elektryczna,
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wodnej i gazowej

oraz systemów

wymiana drzwi

wodna i gazowa.

wymaga

instalacji

wejściowych,

Wynikiem projektu

remontu, z uwagi

elektrycznej,

remont elewacji.

będzie także

na stałe awarie,

wodnej, gazowej

wyremontowanie

nieszczelność

budynku, a przez

klatki schodowej –

instalacji.

to zmniejszenie

wymalowanie

Stan techniczny

awaryjności, a

ścian i sufitów oraz

Podłóg i drzwi

także

renowacja podłóg i

wymaga

zapewnienie

wymiana drzwi / 1

konserwacji, z

mieszkańcom

wyremontowany

uwagi na wysoki

jakości i ciągłości

budynek

stopień

dostaw wody i

degradacji

odbioru ścieków.

materialnej.

7.

Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

28 500

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

zadaszenie

jest poprawa

papowego i

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 10,

Komunalnej i

budynku

jakości życia

wymiana drzwi.

Pl. Wolności 10

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

mieszkańców i

pokryty dach

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

bezpieczeństwa

papowy oraz

57-530

na stałe awarie,

poprzez

odnowione drzwi

Międzylesie

nieszczelność

modernizację

zewnętrznych.

powierzchni

zadaszenia

Dzięki

dachowej.

budynku, a przez

powyższemu,
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Stan techniczny

to zmniejszenie

zagwarantowane

drzwi wymaga

jego awaryjności

będzie

konserwacji, z

powierzchni

bezpieczeństwo i

uwagi na stopień

dachowej oraz

spokój lokatorów,

degradacji

renowacja drzwi

związane z

materialnej.

zewnętrznych.

ryzykiem awarii. /
1
wyremontowany
budynek

8.

Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

28 500

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

zadaszenie

jest podniesienie

papowego i

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 11,

Komunalnej i

budynku

poziomu komfortu

wymiana drzwi

Pl. Wolności 11

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

życia

pokryty dach

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

materialnego

papowy oraz

57-530

na stałe awarie,

lokatorów poprzez

odnowione drzwi

Międzylesie

nieszczelność

modernizację

zewnętrznych.

powierzchni

zadaszenia

Dzięki temu

dachowej.

budynku, a przez

zwiększy się

Stan techniczny

to zmniejszenie

poziom jakości

drzwi wymaga

jego awaryjności

życia lokatorów i

konserwacji, z

powierzchni

efektywność

uwagi na stopień

dachowej oraz

energetyczna

degradacji

renowacja drzwi

budynku. / 1

materialnej.

zewnętrznych.

wyremontowany
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budynek

9.

Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu –

Budynek

95 000

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

istniejące

jest podniesienie

dachówka

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 12,

Komunalnej i

zadaszenie oraz

poziomu życia

karpiówka oraz

Pl. Wolności 12

wyremontowany

Międzylesie

Mieszkaniowej,

elewacja

lokatorów poprzez

elewacji budynku

Pl. Wolności 16,

budynku

wyremontowanie

odnowiona

57-530

wymaga

zadaszenia

elewacja. / 1

Międzylesie

remontu, z uwagi

budynku i

wyremontowany

na stałe awarie i

modernizacja

budynek

nieszczelność

elewacji, a przez

powierzchni

to zmniejszenie

dachowej.

awaryjności

Degradacja

powierzchni

materialna

dachowej.

dach budynku oraz

elewacji wymaga
renowacji.
10. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny wygląd

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

28 000

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

elewacji budynku

jest poprawa

papowego i

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 13A,

Komunalnej i

oraz

jakości życia

elewacji budynku.

Pl. Wolności 13A

modernizacja

Międzylesie

Mieszkaniowej,

zadaszenie

mieszkańców i

elewacji budynku i

Pl. Wolności 16,

budynku

bezpieczeństwa

odnowiony,
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57-530

wymaga

poprzez

pokryty dach

Międzylesie

remontu, z uwagi

modernizację

papowy. Dzięki

na stałe awarie,

zadaszenia i

temu zwiększy się

nieszczelność

elewacji budynku,

potencjał

powierzchni

a przez to

materialny

dachowej.

zmniejszenie

mieszkańców i

Stan techniczny

awaryjności

bezpieczeństwo w

elewacji budynku

powierzchni

zakresie

wymaga

dachowej.

użytkowania

konserwacji, z

lokali. / 1

uwagi na stopień

wyremontowany

degradacji

budynek

materialnej.
11. Remont dachu,

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu,

Rej.zabytków

remont kominów,

Mieszkaniowa

istniejące

jest podniesienie

remont kominów,

2032 decyzją z

projektu będzie

remont elewacji oraz

przy Pl. Wolności

zadaszenie i

poziomu jakości

remont elewacji

dn.25.5.1972 r. ,

wyremontowany

remont klatki

15, Międzylesie

elewacja

życia

oraz remont klatki

budynek

dach budynku

budynku

materialnego

schodowej.

mieszkalno-użytk.,

mieszkalnego:

wymagają

lokatorów poprzez

4 lokale, 2-

nowe

remontu, z uwagi

wyremontowanie

kondygnacyjny z

obmurowanie

na stałe awarie i

zadaszenia

poddaszem użytk.,

kominów,

nieszczelność

budynku,

pow. uzytk.243,42

wykonanie robót

powierzchni

obudowa

m²,pow.

pokrywczych,

dachowej.

kominów oraz

zabytkowa 203

odnowiona

schodowej

300 000

Rezultatem
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12. Remont elewacji i
klatki schodowej

Degradacja

modernizacja

m²,kubatura

elewacja i klatka

murów

elewacji i

1678,04 m³, szer.

schodowa. Dzięki

kominowych

odnowienie klatki

11,40 dł 17.8 m

temu zwiększy się

obniża znacznie

schodowej, a przez

efektywność

efektywność

to zmniejszenie

energetyczna

energetyczną

awaryjności

budynku i poziom

budynku.

powierzchni

życia lokatorów. /

Degradacja

dachowej,

1

materialna klatki

podniesienie

wyremontowany

schodowej,

standardu lokalu

budynek

obniża komfort i

oraz efektywności

standard lokalu.

energetycznej.

Wspólnota

Obecny wygląd

Celem projektu

Remont elewacji

Rej.zabytków

Mieszkaniowa

elewacji budynku

jest zwiększenie

oraz klatki

2032 decyzją z

projektu będzie

przy Pl. Wolności

wymaga

efektywności

schodowej.

dn.25.5.1972 r.

zmodernizowana

16, Międzylesie

remontu, z uwagi

energetycznej

budynek

elewacja budynku

na stałe awarie.

budynku i większa

mieszkalno-użytk.,

i wyremontowana

Stan techniczny

opłacalność jego

5 lokale, 2-lokale

klatka schodowa.

klatki schodowej

użytkowania przez

użytk., 3-

Zwiększy się

wymaga

lokatorów.

kondygnacje z

poziom

konserwacji, z

Możliwe to będzie

poddaszem użytk.,

bezpieczeństwa i

uwagi na stopień

poprzez

pow.

komfort życia

degradacji

modernizację

zabytk.303m²,pow

mieszkańców. / 1

180 000

Rezultatem
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materialnej.

elewacji budynku

. użytk. 268,46.

wyremontowany

oraz odnowienie

budynek

klatki schodowej,
a przez to
podniesienie
standardu lokalu.
13. Remont i

ELPO Zarządzanie

Obecnie

Celem projektu

Remont z

Mała Wspólnota

300 000

Rezultatem

termodernizacja

Nieruchomościam

istniejący stan

jest ograniczenie

termodernizacją

Mieszkaniowa,

projektu będzie

elewacji oraz remont

i E.Potocka

techniczny

emisji dwutlenku

części

przy Pl. Wolności

wykonanie

dachu

Długopole Zdrój,

budynku

węgla i

nieruchomości od

17

niezbędnych

ul. Leśna 5/6

wymaga

efektywność

zaplecza

izolacji w tym

remontu

energetyczna

(dobudówki),remon

termomodernizacji

instalacji

budynku poprzez

t dachu w części

oraz gruntowne

termoizolayjnych

termomodernizacj

zabytkowej

wyremontowanie

, z uwagi na

ę elewacji

nieruchomości.

elewacji oraz

stałe awarie i

budynku oraz

zadaszenia

nieszczelność

gruntowne

budynku. Dzięki

budynku, wygląd

wyremontowanie

temu mieszkańcy

elewacji budynku

dachu, a przez to

będą mniej płacić

wymaga

zmniejszenie

za ogrzewania

remontu.

awaryjności

budynku i poprawi

Degradacja i

budynku i

się ich sytuacja

nieszczelność

zwiększenie jego

materialna. / 1

powierzchni

efektywności

wyremontowany
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dachowej

energetycznej.

budynek

wymaga
konserwacji.
14. Remont elewacji

ELPO Zarządzanie

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji

Wspólnota

300 000

Rezultatem

zewnętrznej i

Nieruchomościam

istniejący stan

jest, modernizacja

zewnętrznej:

Mieszkaniowa,

projektu będzie

instalacji

i E.Potocka

techniczny

instalacji

remont klatki

przy Pl. Wolności

odnowienie

wewnętrznych

Długopole Zdrój,

budynku

elektrycznej,

schodowej i ściany

19

instalacji

ul. Leśna 5/6

wymaga

gazowej oraz CO i

kominkowej,

wewnątrz oraz

remontu w tym

wykonanie

remont instalacji

wykonani instalacji

modernizacji

instalacji

elektrycznej oraz

odgromowej.

instalacji

odgromowej.

wykonanie instalacji

Efektem będzie

elektrycznej,

Gruntowne

odgromowej,

również

centralnego

wyremontowanie

remont instalacji

gruntowne

ogrzewania,

elewacji, w tym

gazowej wraz

wyremontowanie

gazowej oraz

wnętrza budynku:

modernizacją

elewacji budynku

wykonanie

klatki schodowej

ogrzewania.

oraz klatki

instalacji

poprawi jego

schodowej. Dzięki

odgromowej. Z

funkcjonalność i

temu mieszkańcy

uwagi na

zmniejszy

będą mniej płacić

degradację

awaryjność. W

za ogrzewania

materialną

efekcie celem jest

budynku i poprawi

remontu

poprawa komfortu

się ich sytuacja

wymaga

życia i zwiększenie

materialna. / 1
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elewacja

opłacalności

wyremontowany

budynku. Brak

mieszkaniowej dla

budynek

sprawnego

lokatorów.

centralnego
ogrzewania w
budynku
obniża znacznie
efektywność
termiczną lokalu.
15. Remont

ELPO Zarządzanie

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu z

Wspólnota

600 000

Rezultatem

nieruchomości -

Nieruchomościam

istniejący stan

jest zmniejszenie

ociepleniem,

Mieszkaniowa,

projektu będzie

termodernizacja i

i E.Potocka

techniczny

emisji dwutlenku

remont

przy Pl. Wolności

wykonanie

modernizacja

Długopole Zdrój,

budynku

węgla przez

elewacji z

26

niezbędnych

ogrzewania

ul. Leśna 5/6

wymaga

budynek i

ociepleniem ścian

izolacji w tym

remontu

poprawa

budynku, budowa

termomodernizacji

instalacji

opłacalności

kotłowni gazowej

oraz gruntowne

termoizolacyjnyc

użytkowania dla

wraz z

wyremontowanie

h i modernizacji

lokatorów poprzez

modernizacją

CO. Dzięki temu

centralnego

termomodernizacj

instalacji

mieszkańcy będą

ogrzewania z

ę budynku oraz

centralnego

mniej płacić za

uwagi na stałe

gruntowne

ogrzewania.

ogrzewania

awarie i

wyremontowanie

budynku i poprawi

nieszczelność

instalacji CO, a

się ich sytuacja

budynku.

przez to

materialna. / 1
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zwiększenie jego

wyremontowany

efektywności

budynek

energetycznej.

16. Remont generalny

ELPO Zarządzanie

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu i

Wspólnota

400 000

Rezultatem

nieruchomości

Nieruchomościam

istniejący stan

jest poprawa

kominów, remont

Mieszkaniowa,

projektu będzie

i E.Potocka

techniczny

jakości życia

elewacji

przy Pl. Wolności

odnowienie

Długopole Zdrój,

budynku

obywateli poprzez

zabytkowej,

27

instalacji

ul. Leśna 5/6

wymaga

modernizację

remont-

wewnątrz budynku

generalnego

instalacji w

modernizacja

oraz

remontu w tym

budynku i

instalacji

zainstalowane

modernizacji

wykonanie

elektrycznej,

domofony.

instalacji

instalacji

kanalizacyjnej,

Efektem projektu

elektrycznej,

domofonowej.

gazowej, wykonanie

będzie również

kanalizacyjnej,

Gruntowne

instalacji

gruntowne

gazowej i

wyremontowanie

domofonowej,

wyremontowanie

wykonanie

elewacji, w tym

remont klatki

elewacji budynku

instalacji

wnętrza budynku:

schodowej.

oraz klatki

domofonowej.

klatki schodowej

schodowej i

Z uwagi na

poprawi jego

zadaszenia. Dzięki

degradację

funkcjonalność.

temu zwiększy się

materialną

Modernizacja

bezpieczeństwo

remontu

powierzchni

lokatorów. / 1

wymaga

dachowej,

wyremontowany
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zabytkowa

podniesie

elewacja

efektywności

budynku i klatka

energetyczną

schodowa.

budynku.

budynek

Obecnie
istniejące
zadaszenie i
elewacja
budynku
wymagają
remontu, z uwagi
na stałe awarie i
nieszczelność
powierzchni
dachowej.

17. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Elewacja budynku.

Budynek

35 000

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

techniczny

jest

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 28,

Komunalnej i

elewacji budynku

zagwarantowanie

Pl. Wolności 28

zmodernizowana

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

lokatorom

elewacja budynku.

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

lepszych

Dzięki temu

57-530

stopień

warunków

poprawi się

Międzylesie

degradacji

bytowych poprzez

komfort życia

materialnej.

modernizację

obywateli,
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elewacji budynku,

polepszy

a przez to

wizerunek

podniesienie

społeczny i

standardu lokalu.

przestrzenny
kamienicy i być
może w przyszłości
powstaną tu nowe
firmy czy lokale
usługowe. / 1
wyremontowany
budynek

18. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Elewacja budynku i

Budynek

41 000

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

techniczny

jest zwiększenie

wymiana drzwi.

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 29,

Komunalnej i

elewacji budynku

poziomu jakości

Pl. Wolności 29

odnowiony

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

życia lokatorów i

budynek i

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

mieszkańców całej

wymienione drzwi.

57-530

stopień

gminy poprzez

Dzięki temu

Międzylesie

degradacji

modernizację

lokatorzy poczują

materialnej.

elewacji budynku i

się bardziej

Drzwi również

wymiana drzwi, a

docenieni

wymagają

przez to

społecznie i będą

wymiany.

zwiększenie

się bardziej

poziomy estetyki

integrować nowym

budynku.

otoczeniu. / 1
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wyremontowany
budynek

19. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Elewacja budynku i

Budynek

54 500

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

techniczny

jest poprawa

wymiana drzwi.

mieszkalny przy

projektu będzie

Wolności 30A,

Komunalnej i

elewacji budynku

jakości życia

Pl. Wolności 30A

odnowiony

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

obywateli poprzez

budynek i

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

modernizację

wymienione drzwi.

57-530

stopień

elewacji budynku i

Zwiększy to

Międzylesie

degradacji

wymiana drzwi, a

poziom

materialnej.

przez to

bezpieczeństwa i

Drzwi również

zwiększenie

poprawi sytuację

wymagają

poziomy estetyki

osób starszych i

wymiany.

budynku.

chorych
korzystających z
budynku. / 1
wyremontowany
budynek

20. Remont budynku -

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont dachu-

Budynek

59 500

Rezultatem

Pl. Wolności 37,

Gospodarki

techniczny

jest modernizacja

wymiana blachy,

mieszkalny przy

projektu będzie

Międzylesie

Komunalnej i

elewacji budynku

elewacji budynku i

wykonanie.

Pl. Wolności 37

zmodernizowana

Mieszkaniowej,

wymaga

wymiana drzwi, a

Elewacja budynku i

elewacja budynku,

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

przez to

wymiana drzwi.

wyremontowany
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57-530

stopień

zwiększenie

dach z nowa

Międzylesie

degradacji

poziomy estetyki

blachą i

materialnej.

budynku.

wymienione drzwi.

Drzwi również

Gruntowne

Dzięki temu

wymagają

wyremontowanie

zwiększy się

wymiany.

dachu i wymiana

poziom jakości

Istniejące

blachy

życia mieszkańców

zadaszenie

zwiększą jego

oraz ułatwi to

budynku w tym

efektywność

korzystanie z

stan techniczny

energetyczną. Cel

budynku osobom

blachy wymagają

główny to zatem

starszym. / 1

modernizacji, z

ochrona

wyremontowany

uwagi na stałe

środowiska w

budynek

awarie i

gminie i poprawa

nieszczelność

jakości życia

powierzchni

mieszkańców.

dachowej.
21. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Wymiana drzwi.

Budynek

6 000

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

techniczny

jest wymiana

mieszkalny przy

projektu będą

Wolności 40,

Komunalnej i

drzwi wymaga

drzwi, a przez to

Pl. Wolności 40

wymienione drzwi.

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymiany, z

pośrednio

Efekt to poprawa

Pl. Wolności 16,

uwagi stopień

zwiększenie

bytu mieszkańców

57-530

degradacji

efektywności

poprzez

Międzylesie

materialnej.

energetycznej

podniesienie
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22. Remont Wspólnoty

klatki schodowej.

poziomu

Dzięki temu

bezpieczeństwa i

zmniejszą się

zmniejszenie opłat

opłaty na

za system

korzystanie z

grzewczy w

budynku przez

budynku. / 1

lokatorów

wyremontowany

(poprawa bytu).

budynek

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont dachu –

Budynek

53 000

Rezultatem

mieszkaniowej - Pl.

Gospodarki

techniczny dachu

jest podniesienie

dachówka i

mieszkalny przy

projektu będą

Wolności 41,

Komunalnej i

i drzwi wymaga

poziomu życia

wymiana drzwi.

Pl. Wolności 41

wymienione drzwi

Międzylesie

Mieszkaniowej,

remontu i

mieszkańców i

oraz

Pl. Wolności 16,

wymiany, z

ochrona

wyremontowany

57-530

uwagi stopień

środowiska

dach z nowa

Międzylesie

degradacji

poprzez wymianę

dachówką. Dzięki

materialnej i

drzwi i gruntowne

temu lokatorzy

nieszczelność

wyremontowanie

zapłacą mniej za

powierzchni

dachu oraz

ogrzewanie

dachowej.

wymiana

budynku i poprawi

dachówki by

się ich sytuacja

zwiększyć

materialna. / 1

efektywność

wyremontowany

energetyczną

budynek

budynku.
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23. Remont elewacji z

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Remont –

Budynek

150 000

Rezultatem

dociepleniem i

Mieszkaniowa

zewnętrzna

jest poprawa

docieplenie

mieszkalny o pow.

projektu będzie

remont klatki

przy ul.

powierzchnia

warunków

elewacji i remont

278,52 m², – 4

docieplona i

schodowej

Sobieskiego 19,

budynku

bytowych

klatki schodowej.

lokale, 3

wyremontowana

Międzylesie

wymaga

lokatorów poprzez

kondygnacyjny

elewacja budynku,

gruntownego

docieplenie i

a także

remontu i

remont elewacji

kompleksowa

docieplenia, z

budynku, a także

modernizacja

uwagi na

Odnowienie

klatki schodowej.

nieszczelność i

wnętrza obiektu w

Dzięki temu w

utratę komfortu

tym klatki

budynku

termicznego dla

schodowej.

mieszkańcy będą

mieszkańców.

mieli ciepłe

Istniejący stan

pomieszczenia i

techniczny klatki

zwiększy się

schodowej

komfort ich życia. /

wymaga również

1

modernizacji.

wyremontowany
budynek

24. Remont elewacji i
klatki schodowej

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji i

Budynek

125 000

Rezultatem

Mieszkaniowa

zewnętrzna

jest poprawa

remont klatki

mieszkalny o pow.

projektu będzie

przy ul.

powierzchnia

warunków życia

schodowej.

użytk. 321,06m²,

docieplona i

Sobieskiego 1,

budynku

mieszkańców

– 5 lokali, 3

wyremontowana

Międzylesie

wymaga

poprzez

kondygnacyjny

elewacja budynku,
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gruntownego

docieplenie i

a także

remontu i

remont elewacji

kompleksowa

docieplenia, z

budynku, a także

modernizacja

uwagi na

Odnowienie

klatki schodowej. /

nieszczelność i

wnętrza obiektu w

1

utratę komfortu

tym klatki

wyremontowany

termicznego dla

schodowej.

budynek

mieszkańców.
Istniejący stan
techniczny klatki
schodowej
wymaga również
modernizacji.
25. Remont budynku

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont elewacji i

Budynek

46 000

Rezultatem

Wspólnoty

Gospodarki

techniczny

jest zwiększenie

wymiana drzwi.

mieszkalny przy

projektu będzie

mieszkaniowej - ul.

Komunalnej i

elewacji budynku

komfortu życia i

ul. Sobieskiego 15

odnowiony

Sobieskiego 15,

Mieszkaniowej,

wymaga

ciepła dla

budynek i

Międzylesie

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

mieszkańców

wymienione drzwi.

57-530

stopień

poprzez

Zwiększy to

Międzylesie

degradacji

modernizację

komfort życia i

materialnej.

elewacji budynku i

obniży opłaty dla

Drzwi również

wymiana drzwi, a

mieszkańców. / 1

wymagają

przez to

wyremontowany

renowacji.

zwiększenie

budynek
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poziomy estetyki
budynku.

26. Remont części

B.O.N. DOMINO

Obecny stan

Celem projektu

Wymiana instalacji

Wspólnota

250 000

Rezultatem

wspólnoty

E. Kostrzewa, Ul.

techniczny dachu

jest popraa

elektrycznej ,

mieszkaniowa

projektu będzie

Mickiewicza 15,

i kominów oraz

efektywności

wodnej ,

przy ul.

odnowiony i

57-500 Bystrzyca

wnętrza budynku

energetycznej i

kanalizacyjnej,

Sobieskiego 7

docieplony

Kłodzka

w tym systemu

komfortu życia

remont klatki

budynek,

instalacji

poprzez remont

schodowej, ścian,

wyremontowana

kanalizacyjnej,

zadaszenia i

schodów,

instalacja

wodnej i gazowej

renowacja

docieplenie ścian

elektryczna,

wymaga

kominów, wnętrz

budynku

wodna i gazowa,

remontu, z uwagi

budynku w tym

styropianem i

zmodernizowane

na stałe awarie i

klatki schodowej

wykonanie tynków,

zadaszenie i

nieszczelność

oraz wymiana

remont dachu i

kominy oraz

instalacji.

systemów

kominów.

renowacja klatki

Wygląd elewacji

instalacji

schodowej. / 1

budynku i

elektrycznej,

wyremontowany

związana z tym

wodnej, gazowej

budynek

utrata komfortu

budynku, a przez

termicznego

to zmniejszenie

wymaga

awaryjności, a

konserwacji i

także
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docieplenia, z

zapewnienie

uwagi na wysoki

mieszkańcom

stopień

jakości i ciągłości

degradacji

dostaw wody i

materialnej.

odbioru ścieków.
Modernizacja i
docieplenie
elewacji budynku
zwiększy poziom
komfortu
termicznego.

27. Remont elewacji i

ELPO Zarządzanie

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji i

Wspólnota

400 000

Rezultatem

odwodnienie

Nieruchomościam

istniejące

jest poprawa

nieruchomości,

mieszkaniowa

projektu będzie

nieruchomości

i E.Potocka

zadaszenie

wizerunku

wykonanie

przy ul. Wojska

wyremontowana

Długopole Zdrój,

budynku

kamienicy i

odwodnienia i

Polskiego 49

fasada budynku

ul. Leśna 5/6

wymaga

komfortu

izolacji pionowej.

remontu, z uwagi

mieszkańców

izolacji pionowej

na stałe awarie i

poprzez

wraz drenażem.

nieszczelność

wyremontowanie

Dzięki temu w

powierzchni

elewacji i izolacji

budynku lokatorzy

dachowej.

budynku, a przez

będą mieli

Zewnętrzna

to poprawę

cieplejsze

powierzchnia

estetyki i

pomieszczenia i

budynku

zmniejszenie jego

poprawi się

oraz powstanie
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wymaga

zawilgocenia.

wizerunek okolicy.

remontu i

/1

zamontowania

wyremontowany

izolacji pionowej,

budynek

z uwagi na
częste
zawilgocenia i
odpadający tynk.

28. Rewitalizacja pola

Międzyzakładowy

Obecnie

Celem projektu

Wykonanie

-

80 000

Rezultatem

namiotowego na ul.

Ludowy Klub

istniejący stan

jest ułatwienie

pokrytego (bardzo

projektu będzie

Wojska Polskiego

Sportowy

techniczny pola

dostępu do

gładkiego) asfaltem

zmodernizowane

„Sudety” W

namiotowego

infrastruktury i

placu

pole namiotowe w

Międzylesiu, ul. J.

przy ul. Wojska

usług dla

przeznaczonego do

tym wykonanie

Sobieskiego 2

Polskiego

mieszkańców i

jazdy na wrotkach –

nawierzchni

wymaga

turystów poprzez

rolkach, rowerkach

asfaltowej z

gruntownego

modernizację

dziecięcych,

przeznaczeniem na

remontu,

infrastruktury

wymiary 30x30m.

sport i rekreację.

szczególnie

turystycznej na

Dzięki temu

niezbędna jest

terenie pola

mieszkańcy i

modernizacja

namiotowego, a

turyści będą mogli

placu w okolicy,

przez to

odwiedzać gminę i

w tym

przyczynienie się

korzystać z
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wykonania

do zwiększenia

walorów przyrody,

nawierzchni

atrakcyjności

co przyczyni się do

asfaltowej z

turystycznej

atrakcyjności

przeznaczeniem

miejscowości.

regionu. / 1

na sport i

utworzone miejsce

rekreację.

dostępu do usług
społecznych dla
mieszkańców

29. Remont elewacji i
klatki schodowej

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji,

Budynek

80 000

Rezultatem

Mieszkaniowa

zewnętrzna

jest poprawa

malowanie klatki

mieszkalny o pow.

projektu będzie

„MANHATAN”

powierzchnia

jakości życia

schodowej.

użytk. 547,25m²,

kompleksowo

przy ul. Wojska

budynku

mieszkańców

– 11 lokali w tym 1

zmodernizowana

Polskiego 1,

wymaga

poprzez remont

użytkowy

elewacja budynku,

Międzylesie

gruntownego

elewacji budynku,

a także odnowiona

remontu i

a także

klatka schodowa.

malowania, z

odnowienie

Dzięki temu

uwagi na wysoki

wnętrza obiektu w

zwiększy się

stopień

tym klatki

komfort

degradacji

schodowej.

mieszkaniowy

materialnej.

lokatorów. / 1

Istniejący stan

wyremontowany

techniczny klatki

budynek

schodowej
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wymaga również
modernizacji.

30. Remont budynku

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

120 000

Rezultatem

Wspólnoty

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

elewacji budynku.

mieszkalny ul.

projektu będzie

mieszkaniowej - ul.

Komunalnej i

zadaszenie

warunków

Wojska Polskiego

wyremontowany i

Wojska Polskiego 3,

Mieszkaniowej,

budynku

bytowych poprzez

3, Międzylesie

pokryty dach oraz

Międzylesie

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

elewacji i

budynek.

Międzylesie

na stałe awarie i

zadaszenia

Pozytywnie

nieszczelność

budynku,

wpłynie to na

powierzchni

a przez to

wizerunek

dachowej.

zmniejszenie

kamienicy i jej

Stopień

awaryjności

mieszkańców.

degradacji

powierzchni

Efektem będzie

elewacji budynku

dachowej i

zapobieganie

wymaga również

poprawa estetyki

marginalizacji i

modernizacji.

lokalu.

wykluczenia
społecznego. / 1
wyremontowany
budynek
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31. Remont dachu i

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

elewacji budynku -

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

papowego i

mieszkalny ul.

będzie

ul. Wojska Polskiego

Komunalnej i

zadaszenie

jakości życia

elewacji budynku

Wojska Polskiego

wyremontowany i

7, Międzylesie

Mieszkaniowej,

papowe budynku

poprzez

7, Międzylesie

pokryty dach

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

papowy oraz

57-530

remontu, z uwagi

elewacji i

odnowiony

Międzylesie

na stałe awarie i

zadaszenia

budynek. / 1

nieszczelność

budynku,

wyremontowany

powierzchni

a przez to

budynek

dachowej.

zmniejszenie

Stopień

awaryjności

degradacji

powierzchni

elewacji budynku

dachowej i

wymaga również

poprawa estetyki

modernizacji.

lokalu

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest zwiększenie

elewacji budynku.

mieszkalny ul.

projektu będzie

Wojska Polskiego 9,

Komunalnej i

zadaszenie

efektywności

Wojska Polskiego

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

energetycznej dla

9, Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

lokatorów poprzez

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

wyremontowanie

budynek. Zwiększy

Międzylesie

na stałe awarie i

elewacji i

się opłacalność

nieszczelność

zadaszenia

mieszkaniowa

powierzchni

budynku,

lokatorów i

32. Remont Wspólnoty

28 000

58 000

Wynikiem projektu

Rezultatem
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dachowej.

a przez to

poprawi wizerunek

Stopień

zmniejszenie

kamienicy. / 1

degradacji

awaryjności

wyremontowany

elewacji budynku

powierzchni

budynek

wymaga również

dachowej i

modernizacji.

poprawa estetyki
lokalu.

33. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Wymiana instalacji

Budynek

16 000

Rezultatem

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

techniczny

jest podniesienie

wodnej i

mieszkalny ul.

projektu będzie

Wojska Polskiego 10,

Komunalnej i

instalacji

standardu życia

kanalizacyjnej.

Wojska Polskiego

wymieniony

Międzylesie

Mieszkaniowej,

kanalizacyjnej i

lokatorów poprzez

10, Międzylesie

system instalacji

Pl. Wolności 16,

wodnej wymaga

wymianę

wodno-

57-530

wymiany i

systemów

kanalizacyjnej.

Międzylesie

remontu, z uwagi

instalacji wodno-

Dzięki temu

na stałe awarie i

kanalizacyjnej, a

mieszkańcy będą

nieszczelność

przez to

godnie żyć i

instalacji.

zapewnienie

zmniejszy się ich

mieszkańcom

marginalizacja

jakości i ciągłości

społeczna w

dostaw wody i

gminie. / 1

odbioru ścieków.

wyremontowany
budynek

119

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 123

34. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

elewacji budynku.

mieszkalny ul.

projektu będzie

Wojska Polskiego 22,

Komunalnej i

zadaszenie

warunków

Wojska Polskiego

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

bytowych poprzez

22, Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

elewacji i

budynek. Zapewni

Międzylesie

na stałe awarie i

zadaszenia

to poprawę

nieszczelność

budynku,

komfortu

powierzchni

a przez to

mieszkańców i

dachowej.

zmniejszenie

integrację

Stopień

awaryjności

społeczną. / 1

degradacji

powierzchni

wyremontowany

elewacji budynku

dachowej i

budynek

wymaga również

poprawa estetyki

modernizacji.

lokalu.

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest podniesienie

elewacji budynku.

mieszkalny ul.

będzie

Wojska Polskiego 24,

Komunalnej i

zadaszenie

poziomy życia

Wojska Polskiego

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

lokatorów poprzez

24, Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

elewacji i

budynek. Sprawi

Międzylesie

na stałe awarie i

zadaszenia

to, że mieszkańcy

nieszczelność

budynku,

będą korzystać z

powierzchni

a przez to

warunków

35. Remont Wspólnoty

52 000

52 000

Rezultatem

Wynikiem projektu
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dachowej.

zmniejszenie

mieszkaniowych

Stopień

awaryjności

właściwych dla

degradacji

powierzchni

całej gminy. / 1

elewacji budynku

dachowej i

wyremontowany

wymaga również

poprawa estetyki

budynek

modernizacji.

lokalu.

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont elewacji i

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

techniczny

jest integracja

wymiana drzwi.

mieszkalny ul.

projektu będzie

Wojska Polskiego 48,

Komunalnej i

elewacji budynku

społeczna poprzez

Wojska Polskiego

odnowiona

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

modernizację

48, Międzylesie

elewacja budynku

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

elewacji budynku i

i wymienione

57-530

stopień

wymiana drzwi, a

drzwi. / 1

Międzylesie

degradacji

przez to

wyremontowany

materialnej.

zwiększenie

budynek

Drzwi również

poziomy estetyki

wymagają

budynku.

36. Remont Wspólnoty

95 000

Rezultatem

renowacji.

37. Remont elewacji
wraz z dociepleniem

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Odbicie starych

Kamienica

119 343,72

Efektem projektu

Mieszkaniowa

zewnętrzna

jest podniesienie

tynków,

położona przy ul.

będzie

przy ul.

powierzchnia

warunków

zdemontowanie

Waryńskiego22,

wyremontowana

Waryńskiego22,

budynku

bytowych poprzez

starych parapetów,

Międzylesie, skł.

elewacja budynku,
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Międzylesie

wymaga

wyremontowanie

wykonanie

się z 11 lokali

docieplenie i

remontu i

elewacji i

docieplenia ścian

renowacja wnętrza

docieplenia, z

gruntowna

styropianem,

lokalu. / 1

uwagi na brak

modernizacja

licowanie cokołu

wyremontowany

komfortu

wnętrza budynku,

ścian płytkami,

budynek

termicznego,

a przez to

zamontowanie

częste

poprawa

nowych parapetów,

zawilgocenia i

funkcjonalności i

pomalowanie

odpadający tynk.

zwiększenie

elewacji.

Wysoki stopień

poziomu estetyki

degradacji

budynku.

wnętrza budynku
w tym ścian i
parapetów
wymaga
modernizacji.

38. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji i

Budynek

55 000

Wynikiem projektu

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

dachu.

mieszkalny ul.

będzie

Waryńskiego 20,

Komunalnej i

zadaszenie

jakości życia

Waryńskiego 20,

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

mieszkańców

Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

elewacji i

budynek. / 1

Międzylesie

na stałe awarie i

zadaszenia

wyremontowany
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nieszczelność

budynku,

powierzchni

a przez to

dachowej.

zmniejszenie

Stopień

awaryjności

degradacji

powierzchni

elewacji budynku

dachowej i

wymaga również

poprawa estetyki

modernizacji.

lokalu.

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Ocieplenie budynku

Budynek

wraz z

Mieszkaniowa

istniejący stan

jest poprawa

do gr. 10 cm

mieszkalny ul.

będzie odnowiona

termomodernizacją

przy ul.

techniczny

jakości życia

styropianu – ściana

Waryńskiego 18,

i ocieplona

budynku wspólnoty

Waryńskiego18,

elewacji budynku

mieszkańców

tylnia i elewacja

Międzylesie

elewacja budynku.

Międzylesie

wymaga

poprzez

budynku – ściana

Dzięki temu

remontu, z uwagi

wyremontowanie

przednia i tylnia.

mieszkańcy

na wysoki

elewacji i

poczują się

stopień

docieplenie

dowartościowani i

degradacji. Brak

budynku,

zmniejszy się ich

ocieplenia

a przez to

marginalizacja

budynku obniża

zwiększenie

społeczna. / 1

znacznie

komfortu

wyremontowany

efektywność

termicznego.

budynek

39. Remont elewacji

budynek

15 000

Efektem projektu

energetyczną
lokalu.
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40. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

59 000

Rezultatem

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

techniczny

jest poprawa

papowego na

mieszkalny ul.

projektu będzie

Waryńskiego 19,

Komunalnej i

elewacji budynku

warunków

blachę i elewacji

Waryńskiego 19,

zmodernizowana

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

życiowych

dachu.

Międzylesie

elewacja budynku,

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

lokatorów poprzez

wyremontowany

57-530

stopień

modernizację

dach z nowa

Międzylesie

degradacji

elewacji budynku i

blachą. Poprawi to

materialnej.

gruntowne

komfort życia i

Istniejący dach

wyremontowanie

integrację

papowy budynku

zadaszenia i

społeczną

w tym stan

wymiana na

mieszkańców. / 1

wymagają

blachę, przez co

wyremontowany

modernizacji

zwiększy się

budynek

wymiany

efektywność

powierzchni

energetyczna

dachowej na

lokalu.

blachę, z uwagi
na stałe awarie i
nieszczelność
zadaszenia.

124

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 128

41. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Wykonanie elewacji

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejący stan

jest poprawa

i wymiana drzwi.

mieszkalny ul.

projektu będzie

Waryńskiego 17,

Komunalnej i

techniczny

ocieplenia i

Waryńskiego 17,

odnowiona

Międzylesie

Mieszkaniowej,

elewacji budynku

komfortu życia

Międzylesie

elewacja budynku

Pl. Wolności 16,

wymaga

lokatorów poprzez

i wymienione

57-530

remontu, z uwagi

wyremontowanie

drzwi. Mieszkańcy

Międzylesie

na stałe awarie i

elewacji i

otrzymają lepsze

wysoki stopień

wymiana drzwi,

warunki bytowe i

degradacji

a przez to

zmniejszy się

materialnej.

poprawę estetyki

poziom ich

Drzwi również

lokalu.

ubóstwa. / 1

42. Remont Wspólnoty

26 500

Rezultatem

wymagają

wyremontowany

wymiany.

budynek

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

45 000

Wynikiem projektu

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest podniesienie

papowego i

mieszkalny ul.

będzie

Waryńskiego 16,

Komunalnej i

zadaszenie

poziomu

elewacji budynku.

Waryńskiego 16,

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

warunków

Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

bytowych poprzez

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

wyremontowanie

budynek.

Międzylesie

na stałe awarie i

elewacji i dachu

Ograniczy to

nieszczelność

papowego

ubóstwo

powierzchni

budynku,

mieszkańców. / 1

dachowej.

a przez to

wyremontowany
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Stopień

zmniejszenie

degradacji

awaryjności

elewacji budynku

powierzchni

wymaga również

dachowej i

modernizacji.

poprawę estetyki

budynek

lokalu.

43. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

48 000

Rezultatem

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

papowego i

mieszkalny ul.

projektu będzie

Waryńskiego 14,

Komunalnej i

zadaszenie

jakości życia

elewacji budynku.

Waryńskiego 14,

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

materialnego

Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

lokatorów poprzez

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

wyremontowanie

budynek. / 1

Międzylesie

na stałe awarie i

elewacji i dachu

wyremontowany

nieszczelność

papowego

budynek

powierzchni

budynku,

dachowej.

a przez to

Stopień

zmniejszenie

degradacji

awaryjności

elewacji budynku

powierzchni

wymaga również

dachowej i

modernizacji.

poprawę estetyki
lokalu.
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44. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

140 000

Rezultatem

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

techniczny

jest obniżenie

eternit na blachę,

mieszkalny ul.

projektu będzie

Waryńskiego 13,

Komunalnej i

elewacji budynku

poziomu biedy i

elewacja budynku.

Waryńskiego 13,

zmodernizowana

Międzylesie

Mieszkaniowej,

wymaga

zapewnienie

Międzylesie

elewacja budynku,

Pl. Wolności 16,

remontu, z uwagi

cieplejszych

wyremontowany

57-530

stopień

warunków

dach z

Międzylesie

degradacji

bytowych poprzez

blachodachówką.

materialnej.

modernizację

Mieszkańcy nie

Istniejące

elewacji budynku i

będą marznąć i

zadaszenie

gruntowne

będą mniej płacić

budynku

wyremontowanie

za ogrzewanie co

wymaga

zadaszenia i

poprawi ich

modernizacji i

wymiana na

sytuację

wymiany eternitu

blachę, przez co

materialną. / 1

na

zwiększy się

wyremontowany

blachodachówkę,

efektywność

budynek

z uwagi na stałe

energetyczna

awarie i

lokalu.

nieszczelność
zadaszenia.
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45. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

papowego i

mieszkalny ul.

będzie

Waryńskiego 12,

Komunalnej i

zadaszenie

jakości życia

elewacji budynku

Waryńskiego 12,

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

poprzez

Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

elewacji i dachu

budynek.

Międzylesie

na stałe awarie i

papowego

Mieszkańcy nie

nieszczelność

budynku,

będą marznąć i

powierzchni

a przez to

będą mniej płacić

dachowej.

zmniejszenie

za ogrzewanie co

Stopień

awaryjności

poprawi ich

degradacji

powierzchni

sytuację

elewacji budynku

dachowej i

materialną. / 1

wymaga również

poprawę estetyki

wyremontowany

modernizacji.

lokalu.

budynek

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest zwiększenie

papowego i

mieszkalny ul.

projektu będzie

Waryńskiego 10,

Komunalnej i

zadaszenie

komfortu życia

elewacji budynku.

Waryńskiego 10,

wyremontowany i

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

lokatorów poprzez

Międzylesie

pokryty dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

odnowiony

57-530

remontu, z uwagi

elewacji i dachu

budynek. Zwiększy

Międzylesie

na stałe awarie i

papowego

to integrację

nieszczelność

budynku,

społeczną i obniży

powierzchni

a przez to

marginalizację z

46. Remont Wspólnoty

39 000

59 000

Efektem projektu

Rezultatem
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dachowej.

zmniejszenie

powodu

Stopień

awaryjności

zdewastowanej

degradacji

powierzchni

okolicy. / 1

elewacji budynku

dachowej i

wyremontowany

wymaga również

poprawę estetyki

budynek

modernizacji.

lokalu.

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu i

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

elewacji budynku.

mieszkalny ul.

projektu będzie

Waryńskiego 9,

Komunalnej i

zadaszenie

warunków

Waryńskiego 9,

wyremontowany,

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

bytowych i

Międzylesie

dach oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

ograniczenie

zmodernizowana

57-530

remontu, z uwagi

ubóstwa poprzez

elewacja budynku.

Międzylesie

na stałe awarie

wyremontowanie

Ograniczy to

powierzchni

zadaszenia, a

ubóstwo i

dachowej.

przez to

wykluczenie

Stan techniczny

zmniejszenie

społeczne

elewacji budynku

awaryjności

mieszkańców. / 1

wymaga

powierzchni

wyremontowany

konserwacji, z

dachowej i

budynek

uwagi na stopień

poprawa

degradacji

estetyczności

materialnej.

poprzez

47. Remont Wspólnoty

130 000

Rezultatem
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modernizację
elewacji.

48. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu

Budynek

33 000

Rezultatem

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejące

jest poprawa

papowego i

mieszkalny ul.

projektu będzie

Waryńskiego 5,

Komunalnej i

zadaszenie

warunków

wymiana drzwi.

Waryńskiego 5,

wyremontowany,

Międzylesie

Mieszkaniowej,

budynku

życiowych poprzez

Międzylesie

dach papowy oraz

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie i

odnowione drzwi.

57-530

remontu, z uwagi

pokrycie dachu

Zwiększy się

Międzylesie

na stałe awarie

papowego, a przez

poziom życia

powierzchni

to zmniejszenie

mieszkańców. / 1

dachowej.

awaryjności

wyremontowany

Stan techniczny

powierzchni

budynek

drzwi –

dachowej i

wymaga

poprawa

konserwacji, z

estetyczności

uwagi na stopień

poprzez wymianę

degradacji

drzwi.

materialnej.
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49. Remont elewacji -

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji -

Budynek

160 000

Rezultatem

docieplenie, remont

Mieszkaniowa

istniejące

jest

docieplenie,

mieszkalny ul.

projektu będzie

klatki schodowej,

przy ul.

zadaszenie

zagwarantowanie

remont klatki

Waryńskiego 4,

wyremontowany,

remont dachu

Waryńskiego 4,

budynku

mieszkańcom

schodowej, remont

pow. uzytk.

dach oraz

Międzylesie

wymaga

ciepła w okresie

dachu.

211,04 m², 4-

zmodernizowana i

remontu, z uwagi

zimowym i

lokale, 3

ocieplona elewacja

na stałe awarie

zmniejszenie

kondygnacyjny

budynku oraz

powierzchni

poczucia ubóstwa

odnowiona klatka

dachowej.

poprzez

schodowa.

Stan techniczny

modernizację

Mieszkańcy

wnętrza budynku

zadaszenia, a

otrzymają ciepłe

wymaga

przez to

lokale i podniesie

konserwacji z

zmniejszenie

się komfort ich

uwagi na wysoki

awaryjności

życia. / 1

stopień

powierzchni

wyremontowany

degradacji

dachowej, a także

budynek

materialnej, a

wyremontowanie

brak ocieplenia

elewacji i

budynku obniża

docieplenie

jego

budynku,

efektywność

a przez to

energetyczną.

zwiększenie
komfortu
termicznego
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lokalu.
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50. Remont generalny

ELPO Zarządzanie

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu,

Wspólnota

350 000 - 400

Rezultatem

nieruchomości

Nieruchomościam

istniejący stan

jest poprawa

elewacji, wymiana

mieszkaniowa

000

projektu będzie

i E.Potocka

techniczny

warunków życia

bramy, remont

przy ul. L.

odnowienie

Długopole Zdrój,

budynku

poprzez

instalacji

Waryńskiego 1

instalacji

ul. Leśna 5/6

wymaga

modernizację

elektrycznej ,

wewnątrz budynku

generalnego

instalacji w

wodociągowej,

oraz

remontu w tym

budynku i

kanalizacyjnej,

zainstalowane

modernizacji

wykonanie

wykonanie instalacji

domofony.

zadaszenia,

instalacji

domofonowej,

Efektem projektu

instalacji

domofonowej.

remont klatki

będzie również

elektrycznej,

Wymiana bramy i

schodowej,

gruntowne

kanalizacyjnej i

remont zadaszenia

wymiana posadzki

wyremontowanie

wykonania

i elewacji budynku

parteru.

elewacji budynku,

instalacji

poprawi jego

klatki schodowej i

domofonowej.

funkcjonalność i

zadaszenia oraz

Z uwagi na

zmniejszy

wymiana bramy. /

degradację

awaryjność i

1

materialną

nieszczelność

wyremontowany

renowacji

lokalu,

budynek

wymaga także
elewacja
budynku, brama i
klatka schodowa,
w tym wymiana
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posadzki na
klatce
schodowej.

51. Rewitalizacja sali b.

Międzyzakładowy

Obecny stan

Celem projektu

Przebudowa Sali

ul. L. Waryńskiego

250 000

Efektem projektu

kina z

Ludowy Klub

techniczny kina

jest oferowanie

dawnego kina na

9, Międzylesie

przeznaczeniem na

Sportowy

nie pozwala na

dostępu do

salę sportową,

wyremontowana

salę sportową

„Sudety” W

użytkowanie

rekreacji dla

wypoziomowanie,

instalacja CO,

Międzylesiu, ul. J.

zgodne z

mieszkańców

reanimacja co.

zmodernizowany i

Sobieskiego 2

przeznaczeniem

poprzez

przebudowany

obiektu, ze

modernizację

obiekt z

względu na

instalacji i

przeznaczeniem na

wysoki

przebudowa sali

lokal rekreacyjno-

stopień

kinowej z

sportowy.

będzie
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degradacji

przeznaczeniem

Mieszkańcy

materialnej i

na stworzenie

dostaną dostęp do

niezbędną

obiektu

usług sportowych

modernizację

rekreacyjno-

o rekreacji w

instalacji CO.

sportowego.

gminie. / / 1

Modyfikacja i

wyremontowany

remont obiektu

budynek / 1 nowe

wpłynie na rozwój

miejsce dostępu

bazy sportowej i

do usług

dostosowanie jej

społecznych dla

dla potrzeb

mieszkanców

mieszkańców.
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52. Remont budynku

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont dachu –

Budynek

111 000

Rezultatem

mieszkalnego - ul.

Gospodarki

techniczny

jest zmniejszenie

eternit na blachę,

mieszkalny ul.

projektu będzie

Kolejowa 47,

Komunalnej i

Elewacji i

ubóstwa i

kanalizacja w

Kolejowa 47,

zmodernizowana

Domaszków

Mieszkaniowej,

instalacji

poprawa

budynku, elewacja

Domaszków

elewacja budynku,

Pl. Wolności 16,

kanalizacyjnych

efektywności

budynku

57-530

budynku

energetycznej

instalacja wodno-

Międzylesie

wymaga

poprzez

kanalizacyjna oraz

remontu, z uwagi

modernizację

wyremontowany

stopień

elewacji budynku,

dach z blacho

degradacji

wymiana

dachówką. / 1

materialnej.

kanalizacji i

wyremontowany

Istniejące

gruntowne

budynek

zadaszenie

wyremontowanie

obiektu wymaga

zadaszenia, w tym

modernizacji i

wymiana na

wymiany eternitu

blachę, przez co

na

zwiększy się

blachodachówkę,

efektywność

z uwagi na stałe

energetyczna

awarie i

lokalu.

wymieniona

nieszczelność
zadaszenia.
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53. Kompleksowa

Spółdzielnia

Obecnie

Celem projektu

Ocieplenie

Budynki

995 000

Efektem projektu

termomodernizacja

Mieszkaniowo-

istniejący stan

jest ograniczenie

budynków do gr.10

mieszkalne ul.

będzie wykonanie

budynków

własnościowa

techniczny

emisji spalin do

cm styropianu,

Kolejowa 5.6.7.8.9

niezbędnego

spółdzielczych

„Osiedle

budynku

atmosfery i

modernizacja

+ budynek

ocieplenia

Domaszków w

wymaga

ochrona

kotłowni i linii

kotłowni i sieć

budynku oraz

Domaszkowie, ul.

remontu

środowiska

ciepłowniczej,

ciepłownictwa

gruntowne

Kolejowa 9a

instalacji

poprzez ocieplenie

modernizacja linii

wyremontowanie

ciepłowniczej i

budynku oraz

energetycznej wew.

kotłowni i

energetycznej, z

gruntowne

instalacji

uwagi na stałe

wyremontowanie

ciepłowniczej, a

awarie i

instalacji

także instalacji

nieszczelność

ciepłowniczej i

energetycznej.

budynku.

energetycznej, a

Zwiększy to

Elewacja

przez to

poziom czystości

budynku

zmniejszenie

powietrza w

wymaga

awaryjności

gminie i zapewni

remontu

budynku i

ochronę przyrody.

docieplenia, ze

zwiększenie jego

/1

względu na niski

efektywności

wyremontowany

poziom komfortu

energetycznej.

budynek

termicznego.
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54. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecny stan

Celem projektu

Remont elewacji

Budynek

76 000

Rezultatem

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

techniczny

jest poprawa

budynku i wymiana

mieszkalny ul.

projektu będzie

Kolejowa 62,

Komunalnej i

elewacji budynku

warunków

drzwi

Kolejowa 62,

wyremontowana

Domaszków

Mieszkaniowej,

oraz drzwi

bytowych poprzez

Domaszków

elewacja i

Pl. Wolności 16,

wymagają

modernizację

odnowione drzwi.

57-530

remontu, z uwagi

elewacji budynku

Zwiększy to

Międzylesie

na wysoki

oraz wymiana

poziom

stopień

drzwi, a przez to

bezpieczeństwa i

degradacji

zmniejszenie jego

komfortu życia

materialnej.

awaryjności i

obywateli. / 1

poprawa

wyremontowany

estetyczności

budynek

obiektu.
55. Remont Wspólnoty

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji

Budynek

53 000

Efektem projektu

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejący stan

jest obniżenie

budynku i instalacji

mieszkalny ul.

będzie wykonanie

Międzyleska 22,

Komunalnej i

techniczny

poziomu biedy

wodno-

Międzyleska 22,

niezbędnego

Domaszków

Mieszkaniowej,

elewacji budynku

poprzez

kanalizacyjnej

Domaszków

remontu elewacji

Pl. Wolności 16,

i instalacji

modernizację

budynku i

57-530

wodno-

elewacji budynku

modernizacja

Międzylesie

kanalizacyjnej

oraz remont

instalacji wodno-

wymaga

instalacji wodno-

kanalizacyjnej. / 1

gruntownego

kanalizacyjnej, a

wyremontowany

remontu, ze

przez to

budynek

względu na

zapewnienie
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awarie i wysoki

mieszkańcom

stopień

jakości i ciągłości

degradacji

dostaw wody i

materialnej.

odbioru ścieków.

Zakład

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji

Budynek

mieszkaniowej - ul.

Gospodarki

istniejący stan

jest poprawa

budynku

mieszkalny ul.

będzie odnowiona

Międzyleska 20,

Komunalnej i

techniczny

warunków

Międzyleska 20,

elewacja budynku.

Domaszków

Mieszkaniowej,

elewacji budynku

bytowych poprzez

Domaszków

Zwiększy się

Pl. Wolności 16,

wymaga

wyremontowanie

integracja

57-530

remontu, z uwagi

elewacji, a przez

społeczna i

Międzylesie

na wysoki

to podniesienie

zmniejszy poziom

stopień

poziomu jakości i

wykluczenia

degradacji.

poprawa

mieszkańców

estetyczności

kamienicy. / 1

obiektu.

wyremontowany

56. Remont Wspólnoty

90 000

Efektem projektu

budynek

57. Remont elewacji

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Remont dachu wraz

Budynek

130 000

Wynikiem

wraz z dociepleniem

Mieszkaniowa

istniejący stan

jest ograniczenie

z remontem

mieszkalny, pow.

projektu będzie

i remont dachu

przy ul. ul.

techniczny

ubóstwa i emisji

kominów, remont

użytk. 325,08 m²,

wyremontowany

Międzyleska 27,

budynku, w tym

spalin poprzez

elewacji -

5-rodzinny, 3

dach i nowe

Domaszków

zadaszenia i

wyremontowanie i

docieplenie

kondygnacyjny z

obmurowanie

kominów oraz

ocieplenie

poddaszem

kominów oraz
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stopień

elewacji, a przez

użytk.-

ocieplona elewacja

degradacji

to zwiększenie

mieszkalnym

budynku. / 1

elewacji obiektu

efektywności

wyremontowany

wymaga

energetycznej

budynek

gruntownej

lokalu. Renowacja

modernizacji.

zadaszenia i
kominów uszczelni
powierzchnię
dachową a także
podniesie poziomu
bezpieczeństwa
antyspalinowego.

58. Remont elewacji

Wspólnota

Obecnie

Celem projektu

Remont elewacji -

Budynek

120 000

Wynikiem

wraz z dociepleniem

Mieszkaniowa

istniejący stan

jest poprawa

docieplenie,

mieszkalny, pow.

projektu będzie

i remont dachu

przy ul. ul.

techniczny

ciepła dla

remont klatki

użytk. 292,91 m²,

wyremontowana

Międzyleska 25,

budynku

mieszkańców

schodowej

5-lokali, 3

klatka schodowa i

Domaszków

wymaga

poprzez

kondygnacyjny z

ocieplona elewacja

wyremontowani

modernizację

poddaszem

budynku.

a elewacji

klatki schodowej

użytk.-

Mieszkańcom da

budynku, w tym

oraz ocieplenie

to większy komfort

ocieplenia, z

elewacji budynku,

życia i obniży ich

uwagi na niski

a przez to

opłaty za

poziom

zwiększenie

korzystanie z

efektywności

poziomu komfortu

budynku. / 1
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energetycznej

termicznego

wyremontowany

lokalu.

obiektu.

budynek

Degradacja
materialna
wnętrza budynku
wymaga
modernizacja
klatki schodowej.
59. Remont dwóch

Gmina

Obecnie

Cel projektu

Prace w zakresie:

Budynki przy ulicy

Międzylesie

istniejący stan

stanowi poprawa

- Odtworzenie

J. Sobieskiego nr 2

projektu będzie

ulicy J. Sobieskiego

techniczny

warunków

pokrycia dachów z

i nr 4 w

wyremontowana

nr 2 i nr 4 w

Budynków

bytowych poprzez

gontu drewnianego.

Międzylesiu

elewacja

Międzylesiu

wymaga

modernizacja

- Odtworzenie

budynków oraz

wyremontowani

poszyć dachowych

zewnętrznych i

dachy Domów. / 2

a elewacji i

budynków oraz

wewnętrznych

wyremontowane

dachów.

remont

wypraw ścian, przy

budynki

zniszczonych

użyciu

elewacji z

odpowiednich

zamiarem

materiałów, celem

zachowania

zachowania

wartości

wartości

historycznych

historycznych

(zabytkowych)

obiektów.

budynków

- Rekonstrukcja

Domów Tkaczy przy

586 000

Wynikiem
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stolarki okiennej i
drzwiowej,
odpowiednio do
stanu technicznego.
- Wymiana
wewnętrznych
instalacji i drenażu.
- Renowacja podłóg
i posadzek.
- Zapewnienie
bezpieczeństwa
komunikacji
poprzez
odpowiednią
rekonstrukcję
schodów
wewnętrznych.
60. Rewitalizacja

Gmina

Budynek dawniej

Cel projektu

Prace w zakresie:

ul. L.

Międzylesie

istniejącego kina

stanowi remont

- remont i

Waryńskiego 9

sale widowiskową

podlega obecnie

dawnego kina w

przebudowa

w Międzylesiu

oraz centrum

degradacji i jest

Międzylesiu z

budynku dawnego

nowego centrum

aktywności

niewykorzystany.

przeznaczeniem

kina;

kulturalnego, w

kulturalnej

Decyduje o

na salę

- zaadoptowanie

którym odbywać

obniżeniu

widowiskową oraz

budynku na salę

się będą

dawnego kina na

200 000,00 zł.

Efektem projektu
będzie powstanie
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wartości nie

centrum

widowiskową wraz

wydarzenia

Tylku kulturalnej

aktywności

z wyposażeniem;

lokalne. Ponadto,

gminy, ale także

kulturalnej w

nowa sala

estetycznej.

mieście. Cel

widowiskowa

stanowi zatem

pozwoli na

zwiększenie

organizację

dostępu do

koncertów i

instytucji kultury i

wydarzeń

rekreacji dla

kulturalnych, co

mieszkańców.

zagwarantuje
poprawę integracji
społecznej
obywateli. / 1
nowe miejsce
dostępu do usług
społecznych dla
mieszkańców

61. Doposażenie

Gmina

Obecnie Ośrodek

Celem jest

Realizacja w

Międzylesie

cierpi na braki w

zapewnienie

zakresie:

będzie posiadanie

Miejsko -Gminnego

podstawowej

Ośrodkowi

- Zakup urządzeń

przez Ośrodek

Ośrodka Kultury w

infrastrukturze

odpowiednich

komputerowych i

odpowiedniej

Międzylesiu

technicznej.

urządzeń i sprzętu

multimedialnych;

infrastruktury

technicznego do

- Zakup sprzętu

technicznej. Gmina

realizacji zadań.

trwałego;

i mieszkańcy

infrastruktury

Plac Wolności 15

70 000

Efektem projektu
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Cel główny to

- Zakup

otrzymają nowe

udostępnienie

wyposażenia

usługi społeczne,

mieszkańcom

biurowego.

kulturalne czy

nowych usług

rekreacyjne. / 1

społecznych i

nowe miejsce

spędzania

dostępu do usług

wolnego czasu.

społecznych dla
mieszkańców

62. Budowa hali

Gmina

Aktualnie

Cel projektu

Prace w zakresie:

ul. Kościelna w

Międzylesie

Międzylesie nie

stanowi

- Budowa hali

Międzylesiu

zapleczem sportowo-

posiada osobnej

zwiększenie

sportowej z

aktywność

rekreacyjnym w

hali sportowej,

poziomu usług

zapleczem

rekreacji i kultury

Międzylesiu

czego brakuje

społecznych

sportowo-

fizycznej w gminie

mieszkańcom

poprzez budowę

rekreacyjnym w

Międzylesie. / 1

gminy.

hali sportowej z

Międzylesiu dz.

nowe miejsce

zapleczem

412/1 i 411/1.

dostępu do usług

sportowej z

3 500 000

Efektem projektu
będzie zwiększona

rekreacyjnym na

społecznych dla

terenie

mieszkańców

zdegradowanym z
zamiarem
inicjowania
aktywności i
kultury fizycznej
mieszkańców.
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63. Rozbudowa

Gmina

Problem stanowi

Celem projektu

Prace w zakresie:

dz. nr 413,

Międzylesie

degradacja

jest nowe

Urządzenie bieżni

ul. Kościelna.

stadionu im.

techniczna

wykorzystanie

tartanowej,

aktywność fizyczna

Skowrona w

stadionu oraz

zdegradowanego

ziemnego kortu

mieszkańców i

Międzylesiu

brak

obiektu w postaci

tenisowego, boiska

zagospodarowanie

bezpieczeństwa

stadionu. Cel

treningowego,

zdegradowanego

w jego okolicach.

stanowi

budowa oświetlenia

terenu. / 1 nowe

zapewnienie

stadionu,

miejsce dostępu

mieszkańcom

wykonanie przejścia

do usług

lepszej

bezpiecznego dla

społecznych dla

infrastruktury w

zawodników i

mieszkańców

postaci miejsc

sędziów, wymiana

parkingowych czy

bramek na

miejsca spędzania

aluminiowe lub

wolnego czasu.

plastikowe

/modernizacja

64. Budowa parkingu

4 000 000

Efektem projektu
będzie zwiększona

Gmina

Problem to brak

Celem projektu

Prace w zakresie:

dz. nr 413,

Międzylesie

miejsc

jest ofiarowanie

- budowa miejsc

ul. Kościelna.

Skowrona w

parkingowych i

mieszkańcom

parkingowych przy

korzystania z

Międzylesiu

infrastruktury

lepszej

stadionie.

obiektu stadionu

otaczającej

infrastruktury

przez turystów i

stadion w

poprzez

mieszkańców oraz

Międzylesiu

stworzenie sieci

zagospodarowanie

miejsc

zdegradowanego

parkingowych

terenu. / 1 nowe

przy stadionie im.

200 000

Efektem będzie
zwiększenie
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wokół stadionu w

miejsce dostępu

Międzylesiu aby

do usług

zachęcić turystów i

infrastrukturalnyc

mieszkańców do

h i funkcjonalnych

korzystania z

dla mieszkańców

terenu.
65. Remont i

Gmina

Obecnie siedziba

Cel projektu

Działania w

Ul. Plac Wolności

Międzylesie

UMIG w

stanowi ochrona

zakresie:

1

budynku

Międzylesiu

środowiska

Remont i

techniczny

administracyjnego

podlega

naturalnego i

termomodernizacja

budynku oraz

UMiG Międzylesie

degradacji

lepsze

budynku

wysoka

technicznej i jest

wykorzystanie

administracyjnego

efektywność

nieefektywna

energii poprzez

UMiG Międzylesie

energetyczna i

energetycznie, co

wyremontowanie i

cieplna budynku. /

decyduje o

zmodernizowanie

1

wysokich

energetyczne

wyremontowany

kosztach

budynków.

budynek

termomodernizacja

1 500 000

Efektem będzie
dobry stan

utrzymania
budynku oraz
niskiej wartości
estetycznej i złym
stanie obiektów.
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66. Rozbudowa budynku

Gmina

Problem stanowi

Cel stanowi

Działania w

Międzylesie

zły stan

poprawa jakości

zakresie:

zwiększona

o w Międzylesiu

techniczny

infrastrukturalnej

Rozbudowa

powierzchnia

przy ul. Lipowej 25

budynku wraz z

budynku i

budynku

mieszkalna i

koniecznością

estetycznej

wielomieszkalnego

poprawa

zwiększenia

okolicy.

wielomieszkanioweg

Ul. Lipowa 25.

250 000

Efekt stanowi

warunków życia

powierzchni

mieszkańców. 1

użytkowej.

wyremontowany
budynek

67. Budowa kortu

Gmina

Problem stanowi

Celem jest

Budowa kortu

Międzylesie

brak miejsc do

budowa kortu

tenisowego i boiska

Polskiego, dz. nr

zwiększona

do koszykówki i

rekreacji i

tenisowego i

do koszykówki i

327/31

aktywność fizyczna

siatkówki –

wychowania

boiska do

siatkówki –

mieszkańców. / 1

Międzylesie

fizycznego w

koszykówki i

Międzylesie

nowe miejsce

Międzylesiu.

siatkówki –

dostępu do usług

Międzylesie.

społecznych dla

Zagwarantuje to

mieszkańców

tenisowego i boiska

ul. Wojska

90 000

Efekt to

mieszkańcom
lepszy dostęp do
rekreacji i
miejskiej
infrastruktury.
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68. Doposażenie pola
biwakowego w

Gmina

Problem stanowi

Celem jest

Doposażenie pola

dz. nr 355/3 ul.

Międzylesie

niewykorzystanie

doposażenie pola

biwakowego w

Wojska Polskiego

oferta pola

pola

biwakowego.

urządzenia

w Międzylesiu

biwakowego w

biwakowego

Przysłuży się to

rekreacyjne min.

Międzylesiu.

oraz jego zły stan

realizacji celów ze

urządzenie rynny

Korzystać z niej

techniczny.

sfery przestrzenno

dla rolek i

będą mieszkańcy

– funkcjonalnej.

deskorolek

w wolnym czasie i

Międzylesiu

500 000

Efekt to atrakcyjna

turyści. / 1 nowe
miejsce dostępu
do usług
społecznych dla
mieszkańców
69. Urządzenie terenu

Gmina

Problemem jest

Celem jest

- odwodnienie

dz. nr 917 w

Międzylesie

brak terenu do

stworzenie

terenu

Domaszkowie

wypoczynkowego na

rekreacji w

miejsca rekreacji

- urządzenie 2-ch

aktywności

dz. nr 917 w

Domaszkowie.

w Domaszkowie.

boisk do piłki

fizycznej

Cel stanowi zatem

siatkowej i tenisa

mieszkańców

zwiększenie

ziemnego

Domaszkowa. / 1

poziomu

- wykonanie i

nowe miejsce

dostępności usług

montaż wiaty

dostępu do usług

społecznych w

drewnianej

społecznych dla

sferze

zadaszonej

mieszkańców

przestrzenno –

- wykonanie i

funkcjonalnej.

montaż ławek

rekreacyjno-

Domaszkowie

100 000

Efektem będzie
zwiększenie
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drewnianych
- podniesienie
nawierzchni płyt
boisk
- usunięcie drzew i
krzewów w ramach
cięć sanitarnych
- budowa
kamiennego
paleniska
- urządzenie 2
miejsc do
gromadzenia śmieci
- utwardzenie
nawierzchni drogi
gminnej nr 921 na
dł.50 mb
70. Zagospodarowanie

Gmina

Problem stanowi

Celem jest

Zagospodarowanie

dz. nr 724/76 w

Międzylesie

brak miejsca

zagospodarowani

placu w centrum

Domaszkowie

pod usługi kultury i

rekreacji i

e placu w centrum

wsi, jako miejsca

aktywność lokalna

edukacji publicznej w

aktywności

wsi, jako miejsca

aktywizacji i

mieszkańców i

Domaszkowie

kulturalnej w

aktywizacji i

integracji ludności

integracja w

Domaszkowie.

integracji ludności

wiejskiej, służące

Domaszkowie. / 1

wiejskiej, służące

organizacji różnego

nowe miejsce

terenu dz. nr 724/76

900 000

Efektem projektu
będzie zwiększona
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organizacji

rodzaju imprez i

dostępu do usług

różnego rodzaju

spotkań.

społecznych dla

imprez i spotkań.

71. Rozbudowa budynku

mieszkańców

Gmina

Problemem jest

Celem jest

Prace: rozbudowa

Terem ZSP w

Międzylesie

za mała ilość

rozbudowa

budynku Zespołu

Domaszkowie

Przedszkolnego o

miejsca i brak

budynku Zespołu

Szkolno-

warunków

salę gimnastyczną i

możliwości

Szkolno-

Przedszkolnego o

edukacyjnych dla

dodatkowe klasy

rozwoju oferty

Przedszkolnego o

salę gimnastyczną i

mieszkańców wsi.

nauczania w

ZSP w

salę gimnastyczną

dodatkowe klasy

/1

Domaszkowie

Domaszkowie.

i dodatkowe klasy

nauczania w

wyremontowany

nauczania w

Domaszkowie

budynek / 1 nowe

Zespołu Szkolno-

72. Termomodernizacja

1 000 000

Efekt stanowić
będzie poprawa

Domaszkowie.

miejsce dostępu

Zagwarantuje to

do usług

lepszy dostęp do

społecznych dla

edukacji w gminie.

mieszkańców

Gmina

Problem to niska

Celem jest

Termomodernizacja

Teren ZSP w

Międzylesie

efektywność

zmodernizowanie

budynku

Domaszkowie

i budynku

energetyczna ZSP

energetyczne

Przedszkola i

warunków

Gimnazjum Zespołu

i przez to gorsze

obiektu. Zmniejszy

budynku

edukacyjnych dla

Szkolno-

warunki dla

to poziom

Gimnazjum Zespołu

mieszkańców wsi.

Przedszkolnego

edukacji.

negatywnego

Szkolno-

/1

oddziaływania na

Przedszkolnego

wyremontowany

budynku Przedszkola

środowisko i

300 000

Efekt stanowić
będzie poprawa

budynek
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zwiększy
opłacalność
termiczną
budynku.
73. Remont budynku

Wspólnota

Obecnie budynek

Cel stanowi

Odnowienie

ul. Wojska

przy ul. Wojska

Mieszkaniowa

podlega

podniesienie

budynku:

Polskiego 42,

poprawa jakości

Polskiego 42 w

przy ul. Wojska

degradacji i jest

poziomu życia

wykonanie nowych

Międzylesie,

życia mieszkańców

Międzylesiu

Polskiego nr 42 w

w bardzo złym

lokatorów poprzez

schodów,

Budynek Wojska

budynku i dobry

Międzylesiu

stanie

kompleksowy

malowanie ścian,

Polskiego 42 w

stan techniczny

technicznym, co

remont budynku

sufitów na klatce

Międzylesiu

kamienicy. / 1

ponadto obniża

przy ul. Wojska

schodowej,

wyremontowany

wartość

Polskiego 42 w

wymiana drzwi

budynek

estetyczną

Międzylesiu.

zewnętrznych,

okolicy i decyduje

wykonanie

o słabej jakości

domofonu, nowe

życia

pokrycie dachu,

mieszkańców.

ocieplenie i

150 000

Efektem będzie

wykonanie nowej
elewacji na trzech
ścianach, wymiana
sieci elektrycznej na
korytarzu, nowe
schody zewnętrzne
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74. Dobro - Nasze
Wspólne

Wspólnota

Obecnie budynek

Cel stanowi

Remont korytarza

Mieszkaniowa ul.

podlega

poprawa

głównego wraz z

poprawa jakości

Waryńskiego 7 w

degradacji i jest

warunków

bocznym, Zrobienie

życia mieszkańców

Międzylesiu

w bardzo złym

bytowych poprzez

nowej elewacji

budynku i dobry

stanie

kompleksowy

budynków,

stan techniczny

technicznym, co

remont budynku

poprawianie dachu

kamienicy. / 1

ponadto obniża

przy Waryńskiego

na części

wyremontowany

wartość

7 w Międzylesiu.

gospodarczej, zbicie

budynek

estetyczną

starego tynku i

okolicy i decyduje

zrobienie nowego,

o słabej jakości

remont elewacji z

życia

przodu i tyłu

mieszkańców.

budynku, wymiana

Ul. Waryńskiego 7

150 000

Efektem będzie

papy dachowej.
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 32. Lista B przedsięwzięć rewitalizacyjnych
LP.

Nazwa projektu

Nazwa

Krótki

wnioskodawcy

problemu

opis

Cel / cele projektu

Zakres realizowanych

Miejsce

Szacunkowa

Prognozowane produkty

zadań

realizacji

wartość projektu

i rezultaty

10 000,00zł

Rezultatem projektu

projektu
1. Utworzenie placu

Wspólnota

Obecnie brak jest

Celem projektu

Wykonanie placu

Działka nr

zabaw i oferty

mieszkaniowa

miejsca rekreacji

jest stworzenie

zabawa na terenie

185/74 (ul.

będzie miejsce rekreacji,

edukacyjnej dla

przy ul. L.

i wypoczynku dla

miejsca do

działek: 185/74 (ul.

Waryńskiego)

wypoczynku i zabaw dla

dzieci na działce

Waryńskiego 18

dzieci.

wypoczynku i zabawy

Waryńskiego) lub

lub działka

dzieci uczęszczających do
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185/74 (ul.

Teren

dla

działce 184/3 ul.

184/3 ul.

szkoły i przedszkola oraz

Waryńskiego) lub

wyznaczony pod

dzieci uczęszczających

Syrokomli)

Syrokomli)

innych dzieci

działce 184/3 ul.

urządzenia placu

do szkoły i przedszkola

stanowiących

mieszkańców

Syrokomli)

zabaw ze

oraz innych dzieci

własność gminy

miejscowości

względu na

mieszkańców

składającego się z

Międzylesie. Ponadto,

lokalizację i

miejscowości

następujących

efekt stanowić będzie

otoczenie

Międzylesie.

urządzeń:

cykliczne organizowanie

idealnie

- zestaw zabawowy

warsztatów

wpasowuje się

wielofunkcyjny,

edukacyjnych i zabaw w

na tego typu

- huśtawka ważka,

plenerze dla dzieci z

inwestycje.

- huśtawka

gminy Międzylesie.

łańcuchowa,

Liczba placów zabaw: 1 /

- konik sprężynowy,

liczba warsztatów

- ławka 2 szt.

edukacyjnych: 4

2. Utworzenie

w Międzylesiu

Gmina

Istnieje potrzeba

Celem projektu jest

Wdrożenie programu

Wojska

Międzylesie

dalszej

aktywizacja i

szkoleniowego i

Polskiego, W.

przystosowanych do

Aktywności

aktywizacji

integracja społeczna

doradczego

Syrokomli,

zakładania i rozwijania

Społecznej

społecznej, w

oraz pomoc

wspierającego

Waryńskiego, pl.

działalności NGO i grup

tym rozwoju

potrzebującym

inicjatywy lokalne

Wolności, Jana

nieformalnych: 1,

społeczeństwa

poprzez zwiększenie

mieszkańców,

Sobieskiego w

Liczba programów

obywatelskiego.

ilości i

organizacji

Międzylesiu oraz

szkoleniowych i

Organizacje

profesjonalizacja

pozarządowych i grup

Kolejowa i

doradczych: 10

Centrum

350 000,00 zł

Liczba obiektów
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społeczne

organizacji

nieformalnych.

Międzyleska w

Liczba zarejestrowanych

potrzebują

społecznych oraz grup

Domaszkowie

organizacji: 4

wsparcia

nieformalnych

Liczba projektów

szkoleniowego i

działających na rzecz

realizowanych przez

doradczego przy

rozwiązywania

NGO oraz grupy

profesjonalizacji

problemów lokalnych.

nieformalne: 5

działań.

Centrum ma pomagać
w profesjonalizacji
działań organizacji
pozarządowych, w
tym w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych
na działania społeczne
i budowaniu
partnerstw
międzysektorowych.

3. Wsparcie osób

Gmina

Z diagnozy

Cel stanowi

Realizacja polega na

Cały obszar

Międzylesie

wynika, iż

podniesienie poziomu

organizacji cyklu

rewitalizacji

jednego cyklu: 20 / liczba

ubóstwie poprzez

istnieje potrzeba

samooceny i

ośmiu warsztatów

gminy

wszystkich uczestników

pomoc

wspierania osób

kompetencji osób

(składających się z

Międzylesie.

warsztatów: 160.

psychologiczną i

ubogich, często

pozostających w

jednego szkolenia

szkolenia rozwoju

wykluczonych

ubóstwie i

grupowego i jednego

osobistego

społecznie i

wykluczonych

dnia doradztwa

pozostających

społecznie.

indywidualnego)

pozostających w

100 000 zł

Liczba uczestników
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bez pracy.

prowadzonych przez
wykwalifikowanych
psychologów i
trenerów rozwoju
osobistego,
obejmujących
tematykę:
- radzenia sobie ze
stresem, integracji
społecznej,
podnoszenia poziomu
wartości, podnoszenia
poziomu kwalifikacji
zawodowych,
umiejętności radzenia
sobie z budżetem
domowym.

4. Program

Gmina

Problem stanowi

Cel programu stanowi

Rewitalizacja polegać

Cały obszar

Międzylesie

wysoki procent

poprawa warunków

będzie na

rewitalizacji w

dotacji: 20 / liczba rodzin

dotacji celowych

ubogich na

bytowych

dofinansowaniu w

gminie

objętych programem: 20.

dla osób

terenie

mieszkańców poprzez

ramach dotacji 5 000

Międzylesie

pozostających w

rewitalizowanym

wsparcie finansowe

zł na wyposażenie

szczególnie trudnej

, którzy

na wyposażenie

mieszkalne: sprzętu

sytuacji materialnej

pobierają

mieszkań dla rodzin o

AGD, kuchni, łazienki

jednorazowych

100 000 zł

Liczba otrzymanych
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dodatki

szczególnie trudnej

czy pomieszczeń dla

mieszkaniowe i

sytuacji

dzieci.

żyją w ubóstwie.

mieszkaniowej (w tym
rodzin
wielodzietnych).

5. Organizacja

Gmina

Problem stanowi

Cel stanowi

Realizacja projektu

Cały obszar

Międzylesie

niski poziom

wzmocnienie

obejmuje organizację

rewitalizacji w

wydarzeń na rzecz

integracji

powiązań społecznych

dwóch wydarzeń –

gminie

integracji

społecznej,

w gminie poprzez

imprez dla

Międzylesie

społecznej i

wynikający z

organizację wydarzeń

mieszkańców gminy

rozwoju lokalnego

poziomu

o charakterze

Międzylesie

ubóstwa,

rekreacyjnym i

promujących proces

degradacji

edukacyjnym.

rewitalizacji i zmiany

lokalnych

infrastruktury i

społeczne.

zróżnicowania

Wydarzenia te

przestrzennego

obejmą:

w gminie.

- Występy lokalnych

60 000 zł

Liczba zorganizowanych
imprez lokalnych: 2

zespołów i organizacji
ludowych; koncerty w
plenerze, pokazy i
prezentacje
rewitalizowanych
budynków, promocję
oferty kulturalnej i

156

Id: ENDEX-RBWSK-WBUBT-LLVGM-EHVUO. Uchwalony

Strona 160

rekreacyjnej gminy;
warsztaty dla
mieszkańców w
zakresie rozwoju
osobistego i
zawodowego.
6. Utworzenie

Gmina

Znaczna część

Cel to stworzenie

Uruchomienie

Wojska

Międzylesie

młodych ludzi

dogodnych warunków

programu doradczego

Polskiego, W.

Centrów Aktywności

Aktywności

wyjeżdża do

do rozwoju aktywności

wspierającego w

Syrokomli,

Gospodarczej : 1,

Gospodarczej

większych

gospodarczej i

zakładaniu i

Waryńskiego, pl.

Liczba zarejestrowanych

ośrodków

powstawania mikro i

prowadzeniu biznesu,

Wolności, Jana

firm: 10,

miejskich.

małych

szczególnie w okresie

Sobieskiego w

liczba osób i firm

Występuje

przedsiębiorstw.

inkubacji; oferującego

Międzylesiu oraz

korzystających z

stosunkowo niski

wsparcie techniczne

Kolejowa i

oferowanego wsparcia:

wskaźnik

(możliwość rejestracji

Międzyleska w

10.

aktywności

w posiadanym lokalu,

Domaszkowie

gospodarczej.

wspólny sekretariat,

Znaczna część

podstawowy sprzęt

firm, która

biurowy) i

powstaje jest

merytoryczne

zamykana w

(doradztwo

ciągu 2 lat od

strategiczne w

powstania.

zakresie prowadzenia

Centrum

500 000,00 zł

Liczba utworzonych

działalności
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gospodarczej,
informacja nt.
funduszy UE),
współpraca z
jednostkami powiatu i
UMWD w zakresie
promocji
gospodarczej.
7. Organizacja

Gmina

Występuje

Cel stanowi

Organizacja cyklu

Cały obszar

Międzylesie

stosunkowo niski

zwiększenie poziomu

czterech warsztatów

rewitalizacji

jednego warsztatu: 20 /

osób bezrobotnych

wskaźnik

przedsiębiorczości

szkoleniowych dla

gminy

liczba wszystkich

i chcących założyć

aktywności

poprzez dokształcenie

chętnych i

Międzylesie

uczestników: 20.

działalność

gospodarczej.

i pomoc mieszkańcom

bezrobotnych

gospodarczą

Znaczna część

w założeniu

obejmujących

firm, która

działalności

tematykę:

powstaje jest

gospodarczej.

- przygotowanie

warsztatów dla

zamykana w

biznesplanu firmy;

ciągu 2 lat od

- aspekty prawne i

powstania.

finansowe

Ponadto,

prowadzenia

diagnoza

działalności;

pokazuje wysoki

- praktyka rejestracji

odsetek osób

przedsiębiorstwa;

bezrobotnych w

- prowadzenie firmy i

50 000 zł

Liczba uczestników
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gminie i na

elementy

obszarze

rachunkowości.

rewitalizacji.
8. Projekt edukacji

Gmina

Na terenie gminy

Wzrost świadomości

Szkolenia, seminaria,

Wojska

Międzylesie

i miasta

ekologicznej

prelekcje, akcje

Polskiego, W.

edukacyjnych : 4, liczba

szczególnym

występuje

mieszkańców,

społeczne (w tym

Syrokomli,

godzin

uwzględnieniem

problem niskiej

długofalowe

konkursy)

Waryńskiego, pl.

szkoleń/prelekcji/semina

tematyki niskiej

emisji, związanej

ograniczenie niskiej

uświadamiające

Wolności, Jana

riów, wzrost wiedzy dot.

emisji

z

emisji.

problematykę niskiej

Sobieskiego w

szkodliwego wpływu

emisji.

Międzylesiu oraz

niskiej emisji na zdrowie:

paliw kopalnych

Kolejowa i

20, wzrost umiejętności

do celów

Międzyleska w

prawidłowej obsługi

grzewczych, w

Domaszkowie,

źródeł ciepła,

ekologicznej ze

wykorzystaniem

350 000,00 zł

Liczba programów

tym spalanie ich

zwiększenie

w kotłach

zainteresowania

starego typu, o

wymianą źródeł ciepła.

niskiej
sprawności
energetycznej.
Problem
potęguje niski
poziom
świadomości
ekologicznej u
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części
mieszkańców i
spalanie różnego
rodzaju
odpadów
komunalnych, w
tym np. PET.
9. Organizacja szkoleń

Gmina

W gminie, w

Podniesienie lub

Programy doradztwa

Wojska

Międzylesie

szczególności zaś

zmiana kwalifikacji

zawodowego,

Polskiego, W.

doradztwem

bezrobotnych i

na obszarze

zawodowych w

opracowane

Syrokomli,

zawodowym: 100, Liczba

pracujących

rewitalizowanym

kierunkach

indywidualne plany

Waryńskiego, pl.

osób biorących udział w

zainteresowanych

istnieje wciąż

pożądanych przez

rozwoju, szkolenia,

Wolności, Jana

szkoleniach i kursach

przekwalifikowanie

stosunkowo duży

pracodawców,

seminaria, kursy

Sobieskiego w

zawodowych: 100, liczba

m (we współpracy

poziom

zwiększenie

zawodowe, egzaminy

Międzylesiu oraz

uzyskanych kwalifikacji

z lokalnymi

bezrobocia, a z

zatrudnienia,

potwierdzające

Kolejowa i

zawodowych: 100, liczba

pracodawcami, z

drugiej strony

ograniczenie

posiadanie

Międzyleska w

uzyskanych certyfikatów:

uwzględnieniem

pracodawcy

niedoboru

kwalifikacji

Domaszkowie.

100.

ich aktualnych i

narzekają na

wykwalifikowanej

zawodowych.

prognozowanych

ograniczone

kadry pracowniczej.

potrzeb)

zasoby

dla osób

1 500 000,00 zł

Liczba osób objętych

wykwalifikowane
j kadry
pracowniczej.
10. Program dotacji dla

Gmina

Problem stanowi

Cel stanowi powstanie

Realizacja zakłada

Cały obszar

200 000 zł

Liczba dotacji na
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osób bezrobotnych

Międzylesie

duża ilość osób

nowych miejsc pracy i

dofinansowanie

rewitalizacji w

zakładane działalności

planujących

bezrobotnych w

redukcja bezrobocia

infrastruktury nowych

gminie

gospodarcze:10.

założenie

gminie ( w tym

poprzez zachęcanie i

działalności

Międzylesie

działalności

długotrwale

wspieranie

gospodarczych

gospodarczej

bezrobotnych)

bezrobotnych do

zakładanych przez

oraz bardzo niski

zakładania

bezrobotnych z

odsetek nowo

działalności

regionu rewitalizacji.

powstających

gospodarczej.

Wysokość

firm na terenie

dofinansowania

zdegradowanym.

będzie wynosiła
20 000 zł.

11. Projekt wymiany

Gmina

Na terenie gminy

Ograniczenie niskiej

Projektowanie

Wojska

Międzylesie

i miasta

emisji poprzez

nowych źródeł ciepła,

Polskiego, W.

źródeł ciepła: 20.

źródła

występuje

modernizację i/lub

demontaż starych i

Syrokomli,

Ograniczenie zjawiska

niskoemisyjne

problem niskiej

wymianę źródeł ciepła

instalacja nowych

Waryńskiego, pl.

niskiej emisji: o 20%.

emisji, związanej

na wysokosprawne, w

źródeł ciepła.

Wolności, Jana

z

tym wykorzystujące

Sobieskiego w

wykorzystaniem

OZE.

Międzylesiu oraz

źródeł ciepła na

paliw kopalnych

Kolejowa i

do celów

Międzyleska w

grzewczych, w

Domaszkowie

1 500 000,00 zł

Liczba wymienionych

tym spalanie ich
w kotłach
starego typu, o
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niskiej
sprawności
energetycznej.
12. Aktywna integracja

Gmina

Osoby

Wspieranie

Szkolenia i doradztwo

Wojska

Międzylesie

niepełnosprawne

powstawania i

w zakresie zakładania

Polskiego, W.

spółdzielni

niepełnosprawnych

mają trudności w

prowadzenia

i prowadzenia

Syrokomli,

socjalnych/punktu

poprzez wsparcie

integracji i

spółdzielni socjalnych

spółdzielni,

Waryńskiego, pl.

doradztwa dla osób

tworzenia i

odnalezieniu się

prowadzonych przez

prowadzenia

Wolności, Jana

niepełnosprawnych: 1,

prowadzenia

na rynku pracy

osoby

działalności

Sobieskiego w

wdrożenie programu

spółdzielni

ze względu na

niepełnosprawne,

gospodarczej, zadania

Międzylesiu oraz

szkoleniowo-doradczego

socjalnych

liczne bariery i

ułatwienie im

inwestycyjne,

Kolejowa i

w zakresie planowania,

stereotypy

osiągnięcia

związane z

Międzyleska w

zakładania i

występujące po

samodzielności

przygotowaniem

Domaszkowie

prowadzenia spółdzielni :

stronie

finansowej

infrastruktury

1 , przygotowanie

inkubatora/zaplecza

zaplecza technicznego

spółdzielni.

ułatwiającego

osób

pracodawców.

1 000 000,00 zł

Utworzenie inkubatora

zakładanie spółdzielni,
powstanie i
funkcjonowanie
spółdzielni socjalnych.
Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie projekty, zaprezentowane w powyższym zestawieniu, będą potencjalnie
realizowane zgodnie z przepisami prawa na poziomie krajowym i lokalnym oraz normami
bezpieczeństwa. Wdrażane w ramach niniejszego GPR działania uwzględniać będą
wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)85 ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich parametrów
dróg pożarowych oraz ilości, rodzaju i sposobu rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych
przeciwpożarowych na sieci wodociągowej. Ponadto, w podejmowanych pracach
rewitalizacyjnych każdorazowemu rozpatrywaniu podlegać będą Zalecenia Decyzji Nr
PZ.5585.04.04.2015

z

dnia

31

sierpnia

2015

roku

w

zakresie

zapewnienia

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla jednostek
osadniczych z terenu gminy Międzylesie o liczbie mieszkańców powyżej 100 osób86. Dzięki
zastosowaniu się do powyższych wymagań Rozporządzenia oraz zaleceń Decyzji, obszar
rewitalizowany wraz z poszczególnymi budynkami zostanie prawidłowo przygotowany do
prowadzenia potencjalnej akcji ratowniczo - gaśniczej.
Ponadto, projekty na obszarze rewitalizowanym, obejmujące prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, prowadzone będą zgodnie
z odpowiednimi przepisami oraz za pozwoleniem konserwatorskim w formie decyzji
administracyjnej, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami87. W każdym projekcie pod uwagę brane będą także dodatkowe
zalecenia i opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
Należy podkreślić, iż w realizacji projektów Programu Rewitalizacji uwzględnione
zostaną cele i zadania wpisane do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego "Perspektywa 2020"88, aby umożliwić szereg planowanych przedsięwzięć i

85

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030.
86
Decyzja nr PZ.5585.04.04.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w zakresie zapewnienia przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla jednostek osadniczych z terenu gminy Międzylesie o
liczbie mieszkańców powyżej 100 osób.
87
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568.
88
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020, Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. (opracowanie:
Instytut Rozwoju Terytorialnego), Wrocław 2014.
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inwestycji, bezpośrednio dotyczących wytyczonego obszaru rewitalizowanego w gminie
Międzylesie89.

2. Wskaźniki produktu i rezultatu

Wymienione

powyżej

projekty

rewitalizacyjne

odpowiadają

wyznaczonym

w niniejszym Programie celom, dlatego od efektów ich potencjalnej realizacji zależy
skuteczność całego procesu odnowy społecznej, gospodarczej i infrastrukturalno –
przestrzennej gminy Międzylesie.
Dokładne zasady zarządzania i monitorowania postępów rewitalizacji przedstawiono
w poniższej części dokumentu, jednakże na etapie charakterystyki przedsięwzięć ważną rolę
pełni katalog wskaźników produktu i rezultatu, służących do mierzenia postępów nad
realizacją GPR. Podczas realizacji programu oraz po jego zakończeniu możliwe będzie
oszacowanie efektów rewitalizacji w stosunku do stanu aktualnego.

Tabela 33. Wskaźniki produktu i rezultatu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na
lata 2016 - 2020 dot. projektów z Listy „A”
Numer

Wskaźnik produktu

Wskaźnika
Wskaźnik nr 1

Jednostka miary /
wskaźnik rezultatu

Ilość rewitalizowanych (wyremontowanych /

65 sztuk

zmodernizowanych / rozbudowanych) budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej
Wskaźnik nr 2

Ilość nowych miejsc dostępu do usług

11 sztuk

społecznych (kulturalnych, rekreacyjnych,
edukacyjnych, sportowych) i infrastrukturalnych
(miejsca parkingowe) dla mieszkańców
Wskaźnik nr 3

Ilość stworzonych lub zmodernizowanych

5 sztuk

(zaadaptowanych) terenów rekreacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

89

W ramach realizacji projektów ujętych w GPR uwzględnione zostaną m. in. przedsięwzięcia w ramach Planu:
Modernizacja linii CE59, Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci
szkieletowej, utworzenie postulowanej drogi ekspresowej S-5.
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Tabela 34. Wskaźniki produktu i rezultatu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na
lata 2016 – 2020 dot. Listy „B”
Numer

Wskaźnik produktu

Jednostka miary / wskaźnik rezultatu

wskaźnika
Wskaźnik nr 4

Utworzenie placu zabaw i oferty Liczba placów zabaw: 1 / liczba
edukacyjnej dla dzieci

Wskaźnik nr 5

warsztatów edukacyjnych: 4.

Utworzenie Centrum Aktywności Liczba obiektów przystosowanych do
Społecznej

zakładania i rozwijania działalności
NGO i grup nieformalnych: 1,
Liczba programów szkoleniowych i
doradczych: 10
Liczba zarejestrowanych organizacji: 4
Liczba projektów realizowanych przez
NGO oraz grupy nieformalne: 5.

Wskaźnik nr 6

Wsparcie osób pozostających w Liczba uczestników jednego cyklu: 20
ubóstwie

poprzez

psychologiczną

i

pomoc /

liczba

wszystkich

uczestników

szkolenia warsztatów: 160.

rozwoju osobistego
Wskaźnik nr 7

Program jednorazowych dotacji Liczba otrzymanych dotacji: 20 /
celowych dla osób pozostających liczba rodzin objętych programem:
w szczególnie trudnej sytuacji 20.
materialnej

Wskaźnik nr 8

Organizacja lokalnych wydarzeń Liczba

zorganizowanych

imprez

na rzecz integracji społecznej i lokalnych: 2.
rozwoju lokalnego
Wskaźnik nr 9

Utworzenie Centrum Aktywności Liczba
Gospodarczej

utworzonych

Centrów

Aktywności Gospodarczej : 1,
Liczba zarejestrowanych firm: 10,
liczba osób i firm korzystających z
oferowanego wsparcia: 10.
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Wskaźnik nr 10

Organizacja warsztatów dla osób Liczba

uczestników

jednego

bezrobotnych i chcących założyć warsztatu: 20 / liczba wszystkich
działalność gospodarczą
Wskaźnik nr 11

uczestników: 20.

Projekt edukacji ekologicznej ze Liczba programów edukacyjnych : 4,
szczególnym

uwzględnieniem liczba

tematyki niskiej emisji

godzin

szkoleń/prelekcji/seminariów, wzrost
wiedzy dot. szkodliwego wpływu
niskiej emisji na zdrowie: 20.

Wskaźnik nr 12

Organizacja szkoleń dla osób Liczba osób objętych doradztwem
bezrobotnych

i

pracujących zawodowym:

100,

Liczba

osób

zainteresowanych

biorących udział w szkoleniach i

przekwalifikowaniem

kursach zawodowych: 100, liczba
uzyskanych kwalifikacji zawodowych:
100, liczba uzyskanych certyfikatów:
100.

Wskaźnik nr 13

Program

dotacji

dla

osób Liczba

dotacji

na

zakładane

bezrobotnych

planujących działalności gospodarcze: 10.

założenie

działalności

gospodarczej
Wskaźnik nr 14

Aktywna

integracja

niepełnosprawnych

osób Utworzenie

inkubatora

poprzez socjalnych/punktu

spółdzielni

doradztwa

dla

wsparcie tworzenia i prowadzenia osób niepełnosprawnych: 1,
spółdzielni socjalnych

wdrożenie programu szkoleniowodoradczego w zakresie planowania,
zakładania i prowadzenia spółdzielni :
1.

Źródło: opracowanie własne.

Osiągnięcie określonych wskaźników produktu odzwierciedli postępy prac nad
modernizacją infrastruktury zdegradowanych budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej. Prowadzone prace przyczynią się do poprawy walorów estetycznych całego
obszaru, ale także wpłyną pozytywnie na stan techniczny elewacji, dachów czy klatek
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schodowych i wartości energetycznych w obiektach. Ponadto, monitorowane za pomocą
wskaźników będą także przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałaniu problemom bezrobocia,
ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Wskaźniki rezultatu pozwolą natomiast na ocenę postępów w ogólnej rewitalizacji
gminy w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Ocenie podlegać będzie między innymi
aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru, programy tworzenia nowych miejsc pracy
i walki z bezrobociem długotrwałym czy wspieranie zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej.

Rozdział VII. Integralność, komplementarność i źródła finansowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
1. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W tworzeniu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 – 2020
zastosowane mechanizmy integrowania działań, kierując się przede wszystkim zasadą
komplementarności wewnętrznej (spójności działań i zarządzania Programem), jak
i zewnętrznej (spójności Programu wobec innych dokumentów strategicznych czy środków
finansowych z innych źródeł niż UE).
Kluczowym narzędziem integralności jest powiązanie działań rewitalizacyjnych ze
strategicznymi decyzjami gminy w przestrzeni rozwoju lokalnego, gwarantując koordynację
tematyczną

(tzw.

komplementarność

problemowa)90.

Drugi

mechanizm

stanowi

przedstawiony w niniejszym Programie proces partycypacji społecznej przy tworzeniu
i wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przygotowaniu systemu zarządzania
i harmonogramu realizacji projektów w jego ramach. Wpisuje się on w idee tzw.
komplementarności proceduralnej i instytucjonalnej.
O integralności świadczy także zastosowany mechanizm komplementarności
niniejszego Programu Rewitalizacji z poprzednim właściwym dla tego obszaru dokumentem
gminy to jest Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2009 – 2020.
90

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo
Rozwoju, Warszawa 2016
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Idąc dalej, w kompozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i celów kierowano się
doświadczeniami i kierunkami rozwoju Gminy Międzylesie z tymi założonymi w poprzedniej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej, przede wszystkim w latach 2007 - 2013. Dzięki
takiemu rodzajowi integralności międzyokresowej, możliwe będzie uzupełnienie a nie
powielanie przedsięwzięć, ale także skierowanie projektów na ulice i miejscowości
dotychczas pomijane, gdzie występuje szczególna degradacja.
Wyznaczenie obszaru wsparcia, charakteryzującego się szczególną koncentracją
problemów społecznych, gospodarczych i techniczno – infrastrukturalnych potwierdza
kierowanie się zasadą komplementarności przestrzennej. Projekty rewitalizacyjne będą
prowadzone na wyznaczonym terenie, uzupełniając się i tworząc jedną, spójną „platformę
przestrzenną” dla procesu odnowy wspólnoty lokalnej.
Z punktu widzenia realizacji Programu, istotne znaczenie pełni też komplementarność
problemowa. W niniejszym GPR zapewniono wysoki poziom komplementarności
problemowej. Wyznaczone cele strategiczne dla obszaru rewitalizacji odnoszą się do wielu
stref życia mieszkańców takich jak: poprawa jakości życia na obszarze rewitalizowanym,
podniesienie poziomu materialnego i redukcja ubóstwa, aktywizacja społeczna grup
wykluczonych, stworzenie miejsc pracy i ograniczanie długotrwałego bezrobocia,
promowanie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Komplementarność problemowa
polegać będzie na synergii i nowej wartości dodanej poprzez realizację równolegle wielu
projektów ze sfery społecznej i sfer poza społecznych. W przypadku Programu w gminie
Międzylesie komplementarność zapewnia powiązanie wyników przeprowadzonej diagnozy z
wizją i celami operacyjnymi oraz następnie tematyką działań – projektów rewitalizacyjnych.
Do głównych zjawisk kryzysowych zaliczono wysoki poziom ubóstwa i bezrobocia, problem
wyludniania się społeczeństwa, niskie tempo powstawania nowych przedsiębiorstw w
ostatnich kilku latach oraz zły stan techniczny starych kamienic mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej czy wysoki poziom emisji gazów do atmosfery wynikający z
przestarzałych i nieefektywnych energetycznie systemów ogrzewania w gminie. Na te
problemy nakłada się jeszcze niedostatek w dostępie do niektórych usług społecznych (jak
rekreacja czy sport) oraz brak odpowiedniej infrastruktury dedykowanej mieszkańcom.
Problemy te powiązano ściśle z celami, które odpowiadają na wymienione powyżej
zjawiska i zakładają ich całkowitą, lub choćby znaczącą eliminację. Kluczowe znaczenie w
sferze społecznej mają w tym przypadku między innymi: wysoki poziom integracji społecznej
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i obywatelskiej mieszkańców obszaru zdegradowanego (Cel operacyjny 1) czy wysoki poziom
jakości życia mieszkańców w sferze społecznej poprzez zapewnienie bytu materialnego (Cel
operacyjny 3). Problemowi małej ilości firm w obszarze zdegradowanym odpowiada
założenie o rozwiniętej przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej efekty modernizacji
infrastrukturalnej i przestrzennej (Cel operacyjny 5). Nie uda się jednak spełnić powyższych
celów bez odpowiedniej modernizacji oraz poprawy stanu technicznego budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej (Cel operacyjny 6) czy zwiększenia dostępu dla
mieszkańców do usług rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych (Cel
operacyjny 10). Równolegle, należy rozwiązać problem środowiskowy, czemu służyć ma
modernizacja energetyczna obiektów zgodnie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej (Cel
operacyjny 11).
Komplementarność problemową najlepiej jednak widać na poziomie samych działań
czyli projektów z Listy „A” i „B” Programu. Z założenia GPR musi być kompleksowy, to znaczy
zawierać w sobie wzajemnie oddziaływujące przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze,
techniczne, przestrzenne i środowiskowe. Dlatego też w przypadku gminy Międzylesie, w
doborze tematyki projektów kierowano się przede wszystkim zależnością od istniejących
problemów i nadanym im celom oraz typowaniu takich działań, które sprzyjają procesowi
rewitalizacji nie tylko w jednej, ale w kilku sferach. Przyjęte projekty zakładają jednocześnie:
- obniżenie poziomu ubóstwa poprzez zagwarantowanie dostatnich warunków
mieszkaniowych;
- obniżenie opłat za korzystanie z mieszkań w wyniku działań remontowych na rzecz
docieplenia budynków, zwiększenie efektywności energetycznej etc. - dzięki temu zmniejszy
się poziom ubóstwa mieszkańców
- poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remonty dachów, elewacji
czy klatek schodowych będących w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu lokatorów;
- poprawę jakości życia osób starszych, chorych czy posiadających małe dzieci poprzez
remonty i dostosowanie warunków mieszkaniowych do standardów i bezpieczeństwa
użytkowania;
- poprawę poczucia tożsamości z gminą i otrzymania opieki od gminy poprzez
zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (nowe elewacje budynków,
nowe drzwi);
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- zmniejszenie poczucia marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez polepszenie
warunków mieszkaniowych i przez to bytowych lokatorów.
- zwiększenie atrakcyjności budynków, co stworzy możliwości dla rozwoju
przedsiębiorczości w okolicy i zagwarantuje nowe miejsca pracy dla mieszkańców;
- zmniejszenie czy ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych negatywnie
wpływających na środowisko spalin do atmosfery poprzez termomodernizację budynków;
- zwiększenie poziomu dostępności usług społecznych: rekreacji, kultury, sportu dla
mieszkańców (poprzez tworzenie miejsc rekreacji, pól biwakowych, wyposażenia ośrodka
kultury, etc.).

2. Szacunkowe

ramy

finansowe

gminnego

programu

rewitalizacji

wraz

z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych
i prywatnych

Wśród głównych źródeł finansowania przedsięwzięć zaliczają się środki własne
w ramach budżetu Gminy i Miasta Międzylesie oraz środki pomocowe na poziomie krajowym
(programy krajowe) oraz europejskim w formie współfinansowania z funduszy i działań
strukturalnych Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą dodatkowości i subsydiarności Unii
Europejskiej (a tym samym również komplementarności źródeł finansowania), poszczególne
przedsięwzięcia w ramach niniejszego Programu realizowane będą przede wszystkim przy
wykorzystaniu środków zewnętrznych (głównie w ramach funduszy i działań strukturalnych
Unii Europejskiej), ale także przy udziale środków własnych gminy oraz środków poza
publicznych (np. w przypadku termomodernizacji budynków czy projektów o charakterze
integracyjnym i społecznym). Realizację projektów w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji umożliwią środki z następujących źródeł:
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 –
planowane w programie inwestycje mogą być dofinansowane ze środków RPO: Oś
Priorytetowa

6

Infrastruktura

spójności

społecznej,

Działanie

6.3.

Rewitalizacja

zdegradowanych obszarów (projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020);
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- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 – działania i konkursy
w obszarze modernizacji budynków, efektywności energetycznej czy niskoemisyjności oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego (w szczególności: Oś priorytetowa I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury);
- Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zadania
z zakresu termomodernizacji (obejmujące ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej);
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – w ramach naboru na dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego;
- Budżet gminy Międzylesie – w ramach realizacji zadań własnych i udziałów w programach
unijnych przy zabezpieczeniu wkładu własnego.
W oparciu o analizę perspektywicznych źródeł finansowania, przewiduje się ponadto
możliwość skorzystania z następujących źródeł finansowania:
- Subwencje z budżetu państwa (np. część "drogowa" rezerwy subwencji ogólnej).
- Środki Unii Europejskiej w ramach innych niż wyżej wymienione Programów Operacyjnych.
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm
Finansowy.
Spośród środków z funduszy i działań na poziomie Unii Europejskiej wiodące
znaczenie będą miały dotacje pochodzące z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pierwszy z nich
obejmuje wspieranie inwestycji infrastrukturalnych (o charakterze przemysłowym,
energetycznym i środowiskowym, mieszkalnym, społecznym czy zdrowotnym), Fundusz
Społeczny natomiast współfinansuje te działania i projekty, które dotyczą rozwoju
osobistego i zawodowego ludności, pomocy społecznej, rynku pracy czy częściowo także
przedsiębiorczości. W przypadku niniejszego Programu, kluczowe znaczenie pełni
komplementarność źródeł finansowania, dlatego w realizacji projektów rewitalizacyjnych
partycypować będą oba Fundusze jednocześnie, co umożliwi maksymalne wykorzystanie
możliwości dotacyjnych. Kluczową podstawę programową w źródłach finansowania pełnić
będzie wspomniany już Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014
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– 2020. W jego ramach przedsięwzięcia o charakterze modernizacyjnym

technicznym

(remonty budynków) dotowane będą w ramach Osi priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności
społecznej” (źródło: EFRR). Z drugiej strony rozwojowi przedsiębiorczości towarzyszyć będą
projekty z zakresu Osi 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” (źródło: EFRR), a redukcji emisji
gazów i termomodernizacji budynków w gminie Międzylesie konkursy w ramach Osi 3
„Gospodarka niskoemisyjna”. Przedsięwzięcia z Listy „B” GPR mające na celu redukcję
bezrobocia opierać się będą mogły na współfinansowaniu z Osi 8 „Rynek pracy” (źródło: EFS),
a dzięki Osi 9 „Włączenie społeczne” możliwe będzie wspieranie inicjatyw ograniczających
ubóstwo i wykluczenie społeczne mieszkańców gminy (w tym przypadku źródłem także
będzie Europejski Fundusz Społeczny). Szczegółowe, proponowane źródła finansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zaprezentowano w poniższej Tabeli.

Tabela 35. Przykładowe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Rodzaj Osi

Przykładowe działania

Priorytetowej

Źródło
finansowania

Oś priorytetowa 1

Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości,

Przedsiębiorstwa i

Działanie 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

EFRR

innowacje
Oś priorytetowa 3

Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze

Gospodarka

źródeł odnawialnych

niskoemisyjna

3.1.A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję

EFRR

energii elektrycznej i/lub cieplnej
3.1.B. Budowa, modernizacja sieci
elektroenergetycznej
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP
Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym
Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja
3.5.A. Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub
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odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i
trigeneracji
3.5.B. Rozbudowa i/lub modernizacja sieci
ciepłowniczych.
Oś priorytetowa 4

Działanie 4.1. Gospodarka odpadami

Środowisko i zasoby

Działanie 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa

EFRR

Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe
Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów
przyrodniczych
Oś priorytetowa 6

Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Infrastruktura

6.1 A Budowę, remont, przebudowę, rozbudowę ,

spójności społecznej

nadbudowę, wyposażenie infrastruktury społecznej

EFRR

powiązanej z procesem integracji społecznej,
aktywizacji społeczno-zawodowej i
deinstytucjonalizacji usług
6.1 D Remont, przebudowa i wyposażenie
infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich
adaptacji na mieszkania o charakterze
wspomaganym
6.1 E Remont, przebudowa i wyposażenie
infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich
adaptacji na mieszkania socjalne
Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów
6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
wyposażenie istniejących zdegradowanych
budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i
przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie
przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji
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społecznych, kulturalnych, gospodarczych,
edukacyjnych lub rekreacyjnych
6.3.B Remont, odnowa części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma
możliwości budowy nowych obiektów).
Oś priorytetowa 8

Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy

Rynek pracy EFS

8.2.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące

EFS

indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej
8.2.B. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane
do osób, u których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i
kompetencji
Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość
oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego
Działanie 8.6. Zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP
Oś priorytetowa 9

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Włączenie

kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy

społeczne

Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy

EFS

Rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji
2) projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej,
Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych
9.2.B. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
9.2.C. Mieszkania chronione i wspomagane:
Oś priorytetowa 10

Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i

Edukacja

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

EFS

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, wersja 22 z maja 2017 roku.
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Indykatywne ramy finansowe wszystkich przedsięwzięć wraz z wielkościami nakładów
i wskazanymi źródłami współfinansowania, zostały zaprezentowane w poniższym
zestawieniu.

Tabela 36. Indykatywne ramy finansowe projektów i przedsięwzięć

realizowanych

w ramach Programu Rewitalizacji
Lp.

Nazwa projektu

Nazwa wnioskodawcy

Planowane

Źródła

Szacunkowy

nakłady łącznie

finansowania

termin
realizacji

1

Przedsięwzięcia

Gmina Międzylesie, wspólnoty

z listy „A”

i spółdzielnie mieszkaniowe,

działania

właściciele

strukturalne

i

…..

zarządcy

nieruchomości

Fundusze

i

2017 - 2020

Unii
Europejskiej,
środki

własne

gminy
2

Przedsięwzięcia

Gmina Międzylesie, instytucje

z listy „B”

wyspecjalizowane
pomocy

(ośrodki

społecznej,

pracy),
aktywności
gospodarczej,

urzędy

organizacje
społecznej
wspólnoty

spółdzielnie mieszkaniowe

…..

Fundusze

i

2017 - 2020

działania
strukturalne
Unii

i

Europejskiej,

i

środki

własne

gminy

Źródło: opracowanie własne.

Rozdział VIII. Zarządzanie i monitorowanie realizacji Programu Rewitalizacji
1. Opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji

Proces wdrażania GPR rozpocznie się w momencie przyjęcia dokumentu przez Radę
Miejską w Międzylesiu.
Istotną role w tym zakresie będą odgrywały:
-

Komitet Rewitalizacji;
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-

Zespół ds. monitoringu procesu rewitalizacji.
Za koordynację całego procesu związanego z wdrażaniem GPR będzie odpowiadał

powołany na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Komitet Rewitalizacji
(dalej: Komitet). Komitet będzie powołany w trybie przewidzianym w par. 7 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), w ciągu trzech miesięcy od
dnia podjęcia uchwały o przyjęciu GPR. Powołany zostanie jeden Komitet Rewitalizacji,
w skład którego wejdzie równa ilość przedstawicieli każdego z podobszarów obszaru
rewitalizowanego. Obsługę działalności Komitetu zapewni Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie.
Wszelkie zmiany w dokumencie inicjowane przez Burmistrza, Komitet Rewitalizacji,
Zespół monitorujący przebieg realizacji GPR, Partnerstwa na rzecz realizacji projektów
rewitalizacyjnych lub przez inne podmioty i osoby uczestniczące w procesie rewitalizacji
będą wymagały zatwierdzenia w drodze uchwały Rady Miejskiej. Każdorazowo proponowane
zmiany zostaną poddane szerokiemu procesowi konsultacji społecznych, analogicznie do
wymogów określonych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015
r., poz. 1777).
Na kolejnym etapie wdrażania GPR zostanie przygotowana dokumentacja aplikacyjna
w kontekście ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów (Oś Priorytetowa 6. Infrastruktura spójności społeczne)
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Szacuje się, że wnioski aplikacyjne obejmą szereg projektów przewidzianych do rewitalizacji,
wytypowanych spośród zaproponowanych (zgłoszonych) i przedstawionych w niniejszym
dokumencie działań. Wnioskodawcami będą instytucje wymienione w Regionalnym
Programie Operacyjnym jako potencjalni beneficjenci działania 6.3.
Realizacja pozostałych projektów, w tym rewitalizacja pozostałych budynków
objętych wyznaczonym w Programie Rewitalizacji obszarem wsparcia, będzie uzależniona od
aktualnych możliwości finansowych gminy i innych instytucji oraz dostępności programów
pomocowych w zakresie mieszkalnictwa. Na chwilę przygotowania GPR oraz wyznaczenia w
nim obszaru wsparcia, zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych zasobu
mieszkaniowego zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe Gminy Międzylesie oraz
Wspólnot Mieszkaniowych. Z tego względu w latach 2016 – 2020 poza planowaną realizacją
projektów w ramach RPO WD oraz poza wykonywaniem bieżących napraw i usuwaniem
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awarii, które będą pokrywane z wpływów czynszowych, kolejne modernizację w
wyznaczonym obszarze wsparcia będą ściśle uzależnione od posiadanych przez gminę i
wspólnoty środków finansowych oraz indywidualnego zaangażowania zarządców budynków,
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto zakłada się, że przy planowaniu remontów i
modernizacji

wykorzystane

zostaną

wyniki

okresowych

przeglądów

budynków,

przeprowadzonych w zakresie wymaganym przez Art. 62 ustawy Prawo Budowlane, jak
również zostaną wzięte pod uwagę propozycje remontów, które zgłaszają lokatorzy
budynków.

2. Partycypacja społeczna

W toku dotychczasowych prac szczególną uwagę przykładano do zapewnienia
szerokiej partycypacji społecznej na każdym ich etapie. W tym celu nie tylko zastosowano
minimalne wymagania dotyczące zasad prowadzenia konsultacji społecznych określonych w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), ale
przeprowadzono je w szerszym zakresie. O podjęciu działań zmierzających do opracowania
GPR szeroko informowano wszystkich potencjalnych interesariuszy z wykorzystaniem
niespecjalistycznego, łatwego do zrozumienia języka z dużym wyprzedzeniem czasowym,
jeszcze przed formalnym ogłoszeniem konsultacji społecznych.
O podjęciu działań zmierzających do opracowania GPR szeroko informowano
wszystkich potencjalnych interesariuszy z wykorzystaniem niespecjalistycznego, łatwego do
zrozumienia języka z dużym wyprzedzeniem czasowym, jeszcze przed formalnym
ogłoszeniem konsultacji społecznych.
W ramach etapu pierwszego, czyli przygotowania niniejszego GPR dla gminy
Międzylesie, przeprowadzono proces konsultacji społecznych. Przebiegały one równolegle w
formie badań ankietowych, przeprowadzanych spotkań z mieszkańcami miasta oraz stałego
informowania o postępach w realizacji i możliwościach zgłaszania projektów na stronie
internetowej Urzędu.
Badania ankietowe były realizowane w okresie 5 kwietnia - 5 maja 2016 roku.
Badania te przygotowano w oparciu o przygotowany scenariusz (stanowiący Załącznik nr 2
do niniejszego Programu), a ich wyniki przedstawiono w Rozdziale III. Ankietowanie
odbywało się podczas spotkań z mieszkańcami.
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Ważną funkcję w aktywizacji społecznej pełniły także spotkania organizowane z
mieszkańcami całej gminy Międzylesie, przedstawicielami organizacji pozarządowych,
wspólnot i zarządów spółdzielni, przedsiębiorstw czy instytucji publicznych. W dniu
05.04.2016 r. przeprowadzono spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami
gminy, zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli lokalnych
instytucji i zakładów pracy oraz przedsiębiorców. Podczas spotkania przybliżono obecnym
zagadnienie rewitalizacji, możliwości ubiegania się o jej realizację oraz rolę Gminnego
Programu Rewitalizacji w prowadzeniu procesu rewitalizacji, w tym jego finansowaniu w
oparciu o środki unijne. Przeprowadzono również dyskusję nt. aktualnych problemów i
oczekiwań społecznych w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozpropagowano ankietę w
tym zakresie i formularz zgłoszenia propozycji projektów rewitalizacyjnych.
Ankieta, jak i formularz zgłoszeniowy udostępnione zostały na stronie internetowej
oraz w siedzibie Urzędu. Termin złożenia wypełnionych ankiet i formularzy wyznaczony
został na dzień 5 maja 2016 r. W oparciu o nie dokonano identyfikacji problemów,
kluczowych dla mieszkańców i pozostałych potencjalnych interesariuszy procesów
rewitalizacyjnych oraz zidentyfikowano wskaźniki, w oparciu o które należy przeprowadzić
proces analizy sytuacji gminy i jej poszczególnych podobszarów w celu wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i rewitalizowanego.
W dniu 23 maja 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie, na którym podsumowano
badanie

ankietowe

oraz

nabór

zgłoszonych

propozycji

projektów,

jak

również

zaprezentowano i skonsultowano metodologię określenia obszaru zdegradowanego i
rewitalizowanego. Przeprowadzono również dyskusję nt. zidentyfikowanych problemów,
metodologii i propozycji projektów społecznych, odpowiadających na zidentyfikowane
problemy Gminy, jej mieszkańców oraz osób i podmiotów zainteresowanych procesami
rewitalizacyjnymi. Obwieszczeniem z dnia 10 sierpnia 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie ogłosił konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej dot.
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego.
Konsultacje prowadzone były w terminie od 22 sierpnia do 30 września 2016 r. W
tym czasie można było zgłaszać uwagi, sugestie i opinie dot. projektowanych granic obszaru
zdegradowanego i rewitalizowanego. Zgłoszenia można było dokonać pisemnie na adres
Urzędu, mailowo na adres e-mail: urzad@miedzylesie.pl oraz ustnie w Referacie
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu.
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Ponadto, w ramach konsultacji w dniu 15 września 2016 r. przeprowadzone zostało
spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz debata dla wszystkich zainteresowanych,
poświęcone granicom wyznaczonych obszarów i metodologii ich wyznaczenia. W debacie
aktywnie uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i ich
zarządcy, reprezentanci UGiM Międzylesie. W trakcie debaty i po jej zakończaniu można było
również składać uwagi, sugestie i opinie pisemnie, lub ustnie. Projekt uchwały wraz z
załącznikami dostępny był w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki (pok.22), na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
W dniu 10 października 2016 r. w tut. Urzędzie odbyło się wspólne posiedzenie
wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu, poświęcone projektom uchwał: w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego na terenie Gminy
Międzylesie oraz przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie
na lata 2016-2020.
Ponadto informacje o postępie prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Międzylesie,
wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz rewitalizowanego, sukcesywnie zamieszczane
były w wydawanym przez Gminę miesięczniku – Informator Gminny.
Po przyjęciu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i rewitalizowany,
obwieszczeniem Burmistrza Międzylesia interesariusze rewitalizacji poinformowani zostali o
przystąpieniu do opracowania GPR. Następnie projekt dokumentu został poddany
obowiązkowym konsultacjom społecznym, z wykorzystaniem analogicznych form, jakie
zastosowano

na

etapie

konsultacji

projektu

granic

obszaru

zdegradowanego

i

rewitalizowanego.
Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji opublikowane zostało w dniu 2 grudnia
2016 roku. Konsultacje trwały od 12 grudnia 2016 do 16 stycznia 2017 roku. Zgłaszania
uwag, opinii i sugestii można było dokonywać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ustnie,
mailowo i pisemnie. Ponadto w dniu 10 stycznia 2017 roku przeprowadzono spotkanie
informacyjno-konsultacyjne oraz debatę dla wszystkich zainteresowanych, poświęcone
projektowi Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020. W debacie
aktywnie uczestniczyli interesariusze programu rewitalizacji, w tym: mieszkańcy gminy,
przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i ich zarządcy, reprezentanci UGiM Międzylesie.
W trakcie debaty i po jej zakończaniu można było również składać uwagi, sugestie i opinie
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pisemnie, lub ustnie. Uczestnicy uznali przedstawiony projekt Programu Rewitalizacji Gminy
Międzylesie na lata 2016 - 2020 jako adekwatny do sytuacji, problemów i potrzeb Miasta i
Gminy Międzylesie w zakresie rewitalizacji.
W trakcie spotkania i debaty, oraz po ich zakończeniu, można było składać opinie,
wnioski i uwagi w formie ustnej i pisemnej. W ich trakcie wpłynął wniosek o wprowadzenie
dodatkowego projektu na listę projektów rewitalizacyjnych. W wyniku przeprowadzonej
analizy zasadności dodania niniejszego projektu do listy projektów rewitalizacyjnych
zdecydowano o jego dopisaniu do listy.
Na dalszym etapie realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 2020, ważnym elementem konsultacji społecznych będzie powołany zgodnie z ustawą o
rewitalizacji Komitet Rewitalizacji.

3. System monitorowania i oceny GPR

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji będzie monitorowana przez Zespół
Monitorujący w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
Zespół zostanie powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Zespołem będzie
kierował Burmistrz, lub z jego upoważnienia wyznaczona osoba. Na potrzeby określenia
stopnia zaawansowania realizacji Programu zostanie przygotowany przez Zespół
Monitorujący system oceny uwzględniający okres realizacji, założone wskaźniki, oraz
dostępność środków zewnętrznych. Ocena będzie dokonywana raz na rok. Przez cały okres
obowiązywania GPR, tj. na przestrzeni lat 2016 – 2020, ocena przygotowana w formie
raportu monitoringującego GPR zostanie dokonana pięciokrotnie. Raport będzie poddany
konsultacjom społecznym i wraz z proponowanymi sugestiami, i zmianami w GPR
zidentyfikowanymi w ich trakcie, będzie przekazywany Radzie Miejskiej celem zapoznania się
z aktualnym procesem realizacji Programu.
Ocena GPR będzie służyć w szczególności oszacowaniu długotrwałych efektów
związanych z realizacją projektów inwestycyjnych w zakresie rewitalizacji wyznaczonego
obszaru wsparcia. Należy zaznaczyć, iż na poszczególnych etapach realizacji GPR opinia
publiczna na bieżąco informowana będzie o postępach prac i aktualnym stanie wdrażania
Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020 za pośrednictwem strony
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internetowej Urzędu http://www.miedzylesie.pl. Za realizację powyższego obowiązku
odpowiadać będzie Komitet Rewitalizacji.
Program Rewitalizacji po każdorazowej ocenie będzie mógł zostać aktualizowany.
Wniosek aktualizacyjny w takim przypadku przygotowywać będzie Zespół Monitorujący,
który następnie, z uwzględnieniem wniosków z procesu konsultacji społecznych,
przedkładany będzie Radzie Miejskiej. Każdorazowo, za przeprowadzenie konsultacji
społecznych projektów zmian w GPR, w imieniu Burmistrza odpowiadać będzie Komitet
Rewitalizacji.
Niezależnie od cyklicznie dokonywanych ocen w postaci raportów monitoringujących,
Program Rewitalizacji będzie mógł zostać zaktualizowany w każdym czasie na wniosek
Burmistrza, Komitetu Rewitalizacji, Zespołu Monitorującego, Partnerstwa na rzecz realizacji
projektów rewitalizacyjnych, przedstawicieli interesariuszy, a szczególnie zaś mieszkańców
obszaru rewitalizowanego.
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Spis tabel wykresów
Tabela 1. Zestawienie ilości mieszkańców gminy Międzylesie w podziale na miejscowości w
2011 i 2015 roku
Tabela 2. Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej opieki społecznej
w gminie Międzylesie w latach 2012 - 2015
Tabela 3. Zestawienie udzielanej pomocy społecznej w gminie Międzylesie w 2014 i 2015
roku w podziale na rodzaj świadczenia
Tabela 4. Główne powody korzystania z pomocy społecznej w gminie Międzylesie w latach
2014 - 2015
Tabela 5. Liczba wypłaconych (łącznie) dodatków mieszkaniowych w gminie Międzylesie w
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Tabela 6. Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych w gminie Międzylesie w
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Tabela 7. Ilość zanotowanych przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców w 2014 roku w
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Międzylesie w latach 2013 - 2015
Tabela 11. Ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw w gminie Międzylesie w podziale na
miejscowości
Tabela 12. Ilość przedsiębiorstw w gminie Międzylesie w podziale na kategorie wielkości
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Tabela 13. Wskaźniki przedsiębiorczości lokalnej w gminie Międzylesie w 2015 roku w
porównaniu z powiatem kłodzkim i województwem dolnośląskim
Tabela 14. Ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Międzylesie
w latach 2013 - 2015
Tabela 15. Wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie Międzylesie w
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budynków przypadających na daną ulicę czy miejscowość w całej gminie
Tabela 26. Wykaz poziomu osiągnięcia wskaźników (kryteriów) w podziale na ulice obszaru
zdegradowanego
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Tabela 31. Lista A przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Tabela 32. Lista B przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Tabela 33. Wskaźniki produktu i rezultatu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie dot.
projektów z Listy „A”
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Tabela 34. Wskaźniki produktu i rezultatu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie dot.
Listy „B”
Tabela 35. Przykładowe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Tabela 36. Indykatywne ramy finansowe projektów i przedsięwzięć realizowanych w ramach
Programu Rewitalizacji
Wykres 1. Ilość mieszkańców gminy Międzylesie w latach 2002 – 2015 w podziale na płeć
Wykres 2. Migracje na pobyt stały w latach 1995 – 2014 w gminie Międzylesie
Wykres 3. Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie
Międzylesie w latach 2010 – 2014
Wykres 4. Przestępstwa stwierdzone w gminie Międzylesie w latach 2012 - 2014
Wykres 5. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Międzylesie w latach
2004 - 2014
Wykres 6. Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008 – 2015 w gminie Międzylesie
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Załącznik Nr 1 Graficzne przedstawienie obszaru rewitalizacji dla gminy Międzylesie (Międzylesie – mapa pierwsza,
Domaszków – mapa druga)
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Załącznik nr 2
BADANIE
ORAZ

ANKIETOWE

-

OPRACOWANIA

KONSULTACJE
GMINNEGO

SPOŁECZNE
PROGRAMU

W

SPRAWIE

WYZNACZENIA

REWITALIZACJI

DLA

OBSZARU
GMINY

WSPARCIA
MIĘDZYLESIE

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczono listę pytań dot. rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Międzylesie oraz zidentyfikowanych w niej
problemów. Proszę określić, na ile dane twierdzenie jest ważne dla sytuacji. Proszę skorzystać ze skali od 1 do 10,
gdzie 1 oznacza „nieważne”, a 10 oznacza „bardzo ważne”.

Pytanie 1: Czy Pana/ Pani zdaniem gmina Międzylesie potrzebuje programu ożywienia:
Lp.

Obszar

mało ważne

średnio ważne

bardzo ważne

1

Społecznego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Gospodarczego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Kulturalnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Przestrzennego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Środowiskowego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Innego: (Jakiego?)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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7

Innego: (Jakiego?)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pytanie 2: Problemy społeczne gminy Międzylesie:
Lp.

Działania

mało ważne

średnio ważne

bardzo ważne

1

Ubóstwo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Wykluczenie społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Bierność/apatia mieszkańców

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Bezrobocie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Chuligaństwo i zagrożenie przestępczością

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Niewystarczające zasoby mieszkaniowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Odpływ młodych i dobrze wykształconych ludzi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Napływ obcokrajowców

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Niska aktywność społeczna osób starszych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Słaba integracja lokalnej społeczności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pytanie 3: Problemy związane z jakością życia w gminie Międzylesie:
Lp.

Działania

mało ważne

średnio ważne

bardzo ważne
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1

Niski poziom estetyczny otoczenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Zły stan infrastruktury otaczającej budynki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb rodziców z małymi dziećmi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Zły stan zabytków architektonicznych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Zły stan budynków mieszkalnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Brak poczucia bezpieczeństwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno - wypoczynkowa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Mała ilość terenów zielonych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Słabe zagospodarowanie terenów zielonych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Niewystarczająca baza kulturalno - edukacyjna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pytanie 4: Problemy ekonomiczne i gospodarcze gminy Międzylesie:
Lp.

Działania

mało ważne

średnio ważne

bardzo ważne

1

Niska jakość terenów inwestycyjnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Niewystarczające wsparcie dla małych i średnich firm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3

Brak wystarczającej liczby miejsc pracy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Zła gospodarka komunalna (zła gospodarka odpadami i ściekami)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Słaby rozwój handlu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Zły stan infrastruktury drogowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Niski poziom dostępności (różnorodności) usług

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Niska jakość usług

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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