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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 

DSDiK – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 

DW – droga wojewódzka 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

FS – Fundusz Spójności 

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

GPR – Gminny Program Rewitalizacji 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

IZ – Instytucja Zarządzająca  

kk – kodeks karny 

KPP – Komenda Powiatowa Policji 

MŚP – Małe Średnie Przedsiębiorstwa 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

PKD 2007 – Polska Klasyfikacja Działalności 2007 

PKP – Polskie Koleje Państwowe 

PLK – Polskie Linie Kolejowe 

PM 2,5 – pył zawieszone (cząsteczki pyłu o średnicy do 2,5 μm) 

PM 10 – pył zawieszony (cząsteczki pyłu o średnicy do 10 μm) 

RPO WD – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

WPR – Wieloletnia Prognoza Finansowa 

workfare state - państwo zachęcające lub skłaniające do pracy 
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I. WSTĘP 
 

 

1.1. PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), 

określiła zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Samorządy 

otrzymały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, 

a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne wobec 

czego Gmina Mściwojów przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Mściwojów na lata 2016-2025. W celu opracowania diagnoz służących: wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu albo zmianie gminnego 

programu rewitalizacji oraz ocenie aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów, Wójt zobowiązany jest przeprowadzić analizy, w których 

wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do 

lokalnych uwarunkowań. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 

został sporządzony zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777). Jest zgodny również z „Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015), co stanowi podstawę 

ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w tym 

dokumencie. GPR został sporządzony według zasad zawartych w „Wytycznych 

programowych IŻ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów 

rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020” z dnia 

28 grudnia 2015 r. (Uchwała nr 1622/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego). Niniejsze 

wytyczne określają niezbędne elementy programów rewitalizacji i typy projektów, które mogą 

uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

 

1.2. METODA OPRACOWANIA 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz Wójt Gminy Mściwojów sporządza diagnozę, 

która jest podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk 

gospodarczych lub środowiskowych lub funkcjonalno-przestrzennych lub technicznych. 

Obszar zdegradowany może zostać podzielony na podobszary, w tym takie nieposiadające 

wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, 
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przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszar rewitalizacji natomiast stanowi całość 

lub część obszaru zdegradowanego cechującego się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk, na których gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Szczegółowy opis cech 

i delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji został zamieszczony w podrozdziale 3.2 

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

został podjęty Uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr XVIII.111.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Mściwojów  

Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji Wójt Gminy Mściwojów sporządza Gminny 

Program Rewitalizacji (GPR), w którym w szczególności zawiera: 

 szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych 

zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru, 

 opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy w tym strategią 

rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych, 

 opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk, 

 opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym 

oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub 

technicznym, w tym: 

 listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich 

opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia, 

 charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych; 

 mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 szacunkowe ramy finansowania GPR wraz z szacunkowym wskazaniem środków 

finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, 

 opis struktury zarządzania realizacją GPR, wskazanie kosztów tego zarządzania 

wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu, 

 system monitorowania i oceny GPR, 

 określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz 

z 2015 r. poz. 1322), 

 określenie niezbędnych zmian w uchwale o zasadach wyznaczania składu 

Komitetu Rewitalizacji, 

 wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna 

Strefa Rewitalizacji wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, 

 wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, w tym: 

 wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

koniecznych do uchwalenia albo zmiany, 

 w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu 

rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wskazanie granic 

obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą 

scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego 

planu; 

 załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-

przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 

1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku 

jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

520, ze zm.). 

 

 

1.3. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 jest 

powiązany z różnymi dokumentami strategicznymi Gminy i dokumentami o znaczeniu 

ponadlokalnym (regionalnym i krajowym). Założenia zawarte w GPR są w części zbieżne co 

do założeń zawartych w dokumentach strategicznych. Opis powiązań GPR z dokumentami 

strategicznymi został przedstawiony poniżej. 

 

 

1.3.1. Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami na 

szczeblu krajowym 

 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia – plan definiuje rewitalizację jako 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia 

całościowe, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną 

społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizacji 

programów rewitalizacji. Natomiast główny cel Narodowego Planu Rewitalizacji to poprawa 

warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, 

kulturowym i gospodarczym. GPR wpisuje się w założenia zawarte w opisywanym 

dokumencie. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – jest to najważniejszy dokument strategiczny w kraju 

w perspektywie średniookresowej, określający cele rozwoju do 2020 r. Głównym celem 

Strategii, w który wpisuje się GPR jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 

kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Obszary działania, cele i priorytety rozwojowe 

powiązane z GPR to: 

 Obszar strategiczny I Sprawne i efektywne państwo, Cel 3. Wzmocnienie warunków 

sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela, Priorytet 

Rozwój kapitału społecznego, 

 Obszar strategiczny II Konkurencyjna gospodarka, Cel 4. Rozwój kapitału ludzkiego, 

Priorytety: Zwiększenie aktywności zawodowej, Poprawa jakości kapitału ludzkiego; 

Cel 6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Priorytet: Poprawa efektywności 

energetycznej, 
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 Obszar strategiczny III: Spójność społeczna, Cel I. Integracja społeczna, Priorytet: 

Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – Koncepcja to najważniejszy 

dokument w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wytycza on kierunki 

krajowej polityki przestrzennej w perspektywie do 2030 r. Cel strategiczny to efektywne 

wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych – 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz 

spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. GPR wpisuje się w cel 

strategiczny i następujące cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju  

Kraju – jest najważniejszym dokumentem strategicznym w długookresowej perspektywie 

czasowej określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym co najmniej 15 lat. 

Głównym celem strategii jest poprawa jakości życia Polaków. Pozostałe cele spójne z GPR 

to: 

 Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz 

podniesienie konkurencyjności nauki, 

 Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare 

state”, 

 Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 

 Cel 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie – jest to średniookresowy dokument strategiczny, kompleksowo odnoszący się do 

prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Główny 

cel polityki regionalnej to efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych 

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

zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. GPR jest zbieżny co do celu 2 - 

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. 

 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  

na lata 2014-2020 – Wytyczne określają i ujednolicają warunki i procedury wdrażania 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele 

i procesy rewitalizacji. Wytyczne określają również, jak należy rozumieć pojęcie rewitalizacji 

w odniesieniu do działań współfinansowanych z funduszy europejskich: EFRR, EFS, FS 

w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wskazują instrumenty realizacji projektów 

rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz zapewniają ich spójność oraz 

kompleksowość. Dokument zawiera opis warunków i sposoby zapewnienia 

komplementarności interwencji projektów rewitalizacyjnych. GPR został opracowany zgodnie 
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z założeniami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020.  

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - 

Wytyczne służą zapewnieniu niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych 

w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w CT 9 Promowanie włączenia społecznego, 

walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz środków EFRR w zakresie PI 9a inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności 

lokalnych. GPR został opracowany zgodnie z założeniami Wytycznych. 

 

 

1.3.2. Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami na 

szczeblu regionalnym 

 

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 – strategia jest narzędziem 

stymulowania i projektowania rozwoju, które kierunkuje władzę oraz wskazuje obszary 

wymagające regulacji i finansowania. Określono wizję rozwoju: blisko siebie – blisko Europy, 

której odpowiada główny cel strategiczny: Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia 

w atrakcyjnym środowisku. GPR jest zgodny z założeniami zawartymi w Strategii, przede 

wszystkim w odniesieniu do następujących celów szczegółowych: 

 Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 

 Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz 

dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa, 

 Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych, 

 Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, 

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

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – według 

RPO WD, rewitalizacja będzie wspierana przede wszystkim w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Priorytet wynika z potrzeby 

trwałych przeobrażeń w wielu aspektach (w szczególności gospodarczym, społecznym 

i środowiskowym) zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Dodatkowo 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą wspierane z innych osi priorytetowych RPO WD. 

Celem RPO jest poprawa życia mieszkańców Dolnego Śląska i wpisuje się w założenia 

programu rewitalizacji. 

 

Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 

2014-2020 – wytyczne określają niezbędne elementy programów rewitalizacji, oraz rodzaje 

projektów, których umieszczenie w programie jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania w ramach RPO WD. GPR jest zgodny z założeniami Wytycznych. 

Przedsięwzięcia i projekty przedstawione w programie są zgodne z typami projektów 

wskazanymi w Wytycznych. 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – dokument jest szczegółowym opisem 11 Osi 

priorytetowych współfinansowanych z EFRR, EFS oraz publicznych środków krajowych 

i środków prywatnych. GPR jest wspierany przede wszystkim w ramach Osi priorytetowej 6, 

z: 

 Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów; 

Dodatkowo działania rewitalizacyjne są wspierane z innych działań i poddziałań RPO WD 

wskazanych w „Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania 

lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie 

finansowej 2014-2020”. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego – niniejszy 

dokument stanowi podstawowe narzędzie dla kształtowania przez samorząd wojewódzki 

regionalnej polityki przestrzennej, której prowadzenie prowadzi do realizacji celu 

publicznego, jakim jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, traktowanego jako 

zasadniczy element prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju województwa. Cele 

strategiczne szczególnie związane z procesem rewitalizacji i pokrywające się tematycznie 

z GPR to: 

3) zintegrowana ochrona i rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz 

utrzymanie tożsamości i odrębności kulturowej regionu, 

5) harmonizowanie rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego aktywne 

przekształcenie pozostałych elementów systemu osadniczego województwa. 

 

 

1.3.3. Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami na 

szczeblu lokalnym 

 

Strategia rozwoju powiatu jaworskiego na lata 2014-2020 – wizja przedstawiona 

w Strategii określa powiat jaworski jako jednostkę o dynamicznie rozwijających się funkcjach 

wytwórczych i usługowych , w tym turystyczno-rekreacyjnych, w oparciu o wykorzystywane 

w zrównoważony sposób lokalne zasoby natury, pobudzany kapitał społeczny oraz 

pozyskiwaną wiedzę, innowacje i inwestycje zewnętrzne, oferujący mieszkańcom dobre 

warunki pracy i aktywnego rozwoju osobistego, składające się na wysoką jakość ich życia. 

Strategia wyznacza również 3 cele strategicznie wynikające z powyższej wizji: 

 Rozwój gospodarczy to fundament oczekiwanych zmian 

 Stawiamy na jakość życia 

 Żyjemy i rozwijamy się dzięki środowisku 

Zarówno wizja, jak i cele strategiczne wpisują się w założenia GPR. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mściwojów – założenia GPR są zgodne z przedstawionymi kierunkami rozwoju polityki 

przestrzennej Gminy. Projekty rewitalizacyjne nie powodują konieczności zmian 

w kierunkach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mściwojów – obecna 

strategia została uchwalona 30 grudnia 2008 r. z perspektywą czasową na lata 2008-2013 r. 

Celem głównym Strategii jest: Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na 

wiedzy. Cel główny wpisuje się w założenia GPR. Do celu głównego wyznaczono trzy cele 
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szczegółowe, i jeden z nich wpisuje się bezpośrednio w proponowane działania 

rewitalizacyjne, a jest to: wyrównywanie szans rozwojowych. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 – jest to długookresowy program, 

który zawiera zbiór celów rozwoju gminy, a także określa kierunki i priorytety działania oraz 

alokację środków finansowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów w wyznaczonej 

perspektywie czasowej. Strategia określa wizję i cele rozwoju obszaru gminy Mściwojów. 

Wyznaczono cztery cele strategiczne, które są zgodne z założeniami GPR: 

 Cel strategiczny nr 1. Wysoka jakość infrastruktury i usług publicznych, 

 Cel strategiczny nr 2. Rozwój lokalny poprzez wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego, 

 Cel strategiczny nr 3. Aktywni mieszkańcy głównym czynnikiem rozwoju gminy, 

 Cel strategiczny nr 4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wysoka jakość 

środowiska przyrodniczego. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów – celem planu jest 

przygotowanie działań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenu 

całego obszaru geograficznego gminy, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego 

rozwoju gminy Mściwojów w planowanym okresie 2015 – 2017 z perspektywą do 2020 roku. 

Założenia planu gospodarki niskoemisyjnej są zgodne z przedstawionymi w GPR celami 

i poszczególnymi przedsięwzięciami i projektami rewitalizacyjnymi. 

 

 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MŚCIWOJÓW 
 

W niniejszym rozdziale dokonano podstawowej charakterystyki Gminy Mściwojów 

pod względem: położenia geograficznego i administracyjnego; aspektów społecznych 

wyrażonych podstawowymi danymi demograficznymi; a także przedstawiono 

charakterystykę środowiska i sposobów jego ochrony na terenie gminy, infrastruktury, 

gospodarki, rolnictwa, turystyki i rekreacji, kultury, ochrony zabytków. 

 

 

2.1. POŁOŻENIE ADMINITSRACYJNE I GEOGRAFICZNE 

 

Gmina Mściwojów jest położona w centralnej części województwa dolnośląskiego 

w powiecie jaworskim. Jednostka zajmuje obszar o powierzchni 7 194 ha. Odległości 

dzielące siedzibę Urzędu Gminy (wieś Mściwojów) od największych miast regionu: 

 Jawor – 5 km, 

 Legnica – 25 km, 

 Jelenia Góra – 40 km, 

 Wrocław – 65 km. 
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Ryc. 1. Położenie Gminy Mściwojów na tle gmin powiatu jaworskiego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z geograficznego punktu widzenia Gmina Mściwojów obejmuje częściowo równinę 

Jaworską, będącą częścią Niziny Śląsko-Łużyckiej oraz Wzgórza Strzegomskie wchodzące 

w skład Przedgórza Sudeckiego. 

 

 

2.2. ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA 
 

 

2.2.1. Środowisko i użytkowanie gruntów 
 

Według danych GUS za rok 2014, na analizowanym obszarze znajduje się 14,32 ha 

parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej oraz 8 cmentarzy o powierzchni 1,80 ha. 

Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem wynosi 0,2 %. Lesistość wynosi 2,4 %, co jest 

wynikiem znacznie niższym niż średnia wartość dla powiatu jaworskiego (21,8 %). 

Na opisywanym obszarze znajduje się pięć parków wpisanych do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. Są to parki w: Drzymałowicach, Godziszowej, Luboradzu, Mściwojowie, 

Targoszynie i Snowidzy. 

Na terenie Gminy Mściwojów nie występują tereny objęte ochroną prawną 

ze względu na wysokie wartości przyrodnicze. Wśród indywidualnych form ochrony przyrody 

wymienić należy 3 pomniki przyrody, którymi są topola i platan znajdujące się w parku 

w Snowidzy oraz sosna czarna rosnąca w parku w Mściwojowie.  

 

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni opisywanego obszaru jest bardzo 

wysoki i wynosi 90,0 %. Niewielka jest powierzchnia gruntów zabudowanych 

i zurbanizowanych, które zajmują 5,0 % powierzchni jednostki. 
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Tabela 1. Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Mściwojów 

Forma użytkowania 
Powierzchnia 

(ha) 
Udział % 

powierzchnia ogółem 7 194 100,0 

powierzchnia lądowa 7 102 98,7 

użytki rolne razem 6 473 90,0 

użytki rolne - grunty orne 5 968 83,0 

użytki rolne - sady 17 0,2 

użytki rolne - łąki trwałe 97 1,3 

użytki rolne - pastwiska trwałe 191 2,7 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 179 2,5 

użytki rolne - grunty pod rowami 21 0,3 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 244 3,4 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 174 2,4 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione 
i zakrzewione 

70 1,0 

grunty pod wodami razem 92 1,3 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 89 1,2 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 3 <0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 359 5,0 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 6 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 13 0,2 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 7 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane 
niezabudowane 

1 <0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 11 0,2 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 274 3,8 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe 30 0,4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne 17 0,2 

nieużytki 26 0,4 

Źródło: dane GUS, 2014 

 
 

2.2.2. Infrastruktura 
 

Biorąc pod uwagę wyposażenie w podstawową infrastrukturę komunalną należy 

podkreślić objęcie wszystkich mieszkańców siecią wodociągową. Na omawianym terenie 

funkcjonują dwa ujęcia wody. 

 „Automatyczna kontenerowa stacja uzdatniania wody Grzegorzów” obsługuje 

miejscowości: Snowidza, Barycz, Grzegorzów, Rybno, Mściwojów oraz wieś 

Pawłowice w Gminie Wądroże Wielkie. Znajdują się tu dwie studnie głębinowe 

o głębokości 33 m oraz 2 zbiorniki do magazynowania wody. Proces uzdatniania 

wody opiera się na odżelaźnianiu, odmanganianiu i dezynfekcji wody. 

 „Stacja uzdatniania wody Targoszyn” zaopatruje w wodę miejscowości: Targoszyn, 

Drzymałowice, Marcinowice i Luboradz. Woda pobierana jest ze studni nr III 

o głębokości 15 m oraz studni nr I o głębokości 16,5 m do dwóch zbiorników 

o pojemności 150 m3 każdy. Proces uzdatniania wody opiera się na jej dezynfekcji. 
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Mniejszy jest dostęp do sieci kanalizacyjnej, który według danych GUS za rok 2014 

wynosi 64,8 %. Jednak z informacji uzyskanych od Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Mściwojowie, stopień objęcia mieszkańców siecią kanalizacyjną jest znacznie wyższy 

i sięga ok. 90 %.  

Oczyszczalnia ścieków w Mściwojowie obsługuje miejscowości: Mściwojów, 

Niedaszów, Zimnik, Targoszyn, Drzymałowice, Marcinowice i Luboradz. Jest to mechaniczno 

– biologiczna oczyszczalnia ścieków o projektowanej przepustowości 525 m3/dobę. Wielkość 

oczyszczalni wyrażona wielkością RLM wynosi 1 440. Odbiornikiem wód oczyszczonych jest 

potok Osina.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie eksploatuje 35 przepompowni 

ścieków. Punkt zlewny znajduje się na oczyszczalni ścieków w Mściwojowie. 

W październiku 2015 r. wyłączona została oczyszczalnia ścieków w Snowidzy, 

dlatego ścieki z Snowidzy, Barycza i Godziszowej skierowano na oczyszczalnię ścieków 

w Małuszowie (Gmina Jawor). Pozostali mieszkańcy w miejscowościach Rybno, Grzegorzów 

i Siekierzyce aktualnie korzystają z indywidualnych systemów zagospodarowania 

nieczystości ciekłych. Według danych GUS (stan na rok 2014) liczba takich instalacji to 2 

oczyszczalnie przydomowe oraz 148 zbiorników bezodpływowych. Planowana jest 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siekierzyce. 

Według stanu na koniec 2015 r. mieszkańcy Gminy Mściwojów nie korzystają z sieci 

gazowej. Przez opisywany teren przebiega wyłącznie sieć przesyłowa o długości blisko 

18 km. 

 

Zgodnie z danymi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, przez teren Gminy 

Mściwojów przebiegają dwie drogi wojewódzkie: DW 363 oraz DW 374. Długość 

wymienionych dróg w granicach opisywanej jednostki administracyjnej wynosi odpowiednio: 

8,916 km oraz 4,05 km. Stan dróg w zależności od odcinka jest zróżnicowany, jednak 

zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wykazem 

zadań przewidzianych w ramach powyższej uchwały, jak również w planie finansowym 

DSDiK na rok 2016 zadania nie są zaplanowane.  

Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych na DW 374 (odcinek Jawor – 

Strzegom) wynosi 7 414 pojazdów, natomiast na DW 363 (odcinek Jawor - Jenków) 

znacznie mniej, tj. 1 268 pojazdów samochodowych na dobę. 

Przez opisywany obszar nie przebiega obecnie żadna droga krajowa. Rozpoczęła się 

budowa drogi ekspresowej S3, która przebiegać będzie również przez teren Gminy 

Mściwojów. Planowany termin oddania do użytkowania to IV kwartał 2018 r. 

Na terenie Gminy przebiega linia kolejowa nr 137 na trasie Katowice – Legnica. Linia 

obsługuje przede wszystkim ruch towarowy, z niewielkim udziałem ruchu pasażerskiego. 

Na obszarze gminy nie funkcjonuje żadna stacja kolejowa. Biuro Eksploatacji spółki PKP 

PLK jako „linia o priorytecie towarowym”. 
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Ryc. 2. Gmina Mściwojów na tle sieci komunikacyjnej 

Źródło: www.bip.msciwojow.pl 

 

 

2.3. SPOŁECZEŃSTWO 

 

 

2.3.1. Podstawowe dane demograficzne 
 

Biorąc pod uwagę dane Urzędu Gminy w ewidencji figurują 4 084 osoby, 

a szczegółowe dane dotyczące struktury ludności zostaną przedstawione w oparciu 

o ewidencję samorządu terytorialnego. Jednak w niniejszym opracowaniu wskazane zostały 

również dane GUS. Jest to niezbędne do sporządzenia porównania danych dla Gminy 

z danymi dotyczącymi województwa dolnośląskiego i Polski. W kolejnej tabeli przedstawiono 

liczbę ludności z podziałem na miejscowości. 

Liczba ludności zamieszkująca Gminę Mściwojów wynosiła na koniec roku 2014, 

zgodnie z danymi GUS według faktycznego miejsca zamieszkania 4 160 osób. Od 2010 

roku, kiedy liczba osób zamieszkujących terytorium Gminy osiągnęła maksimum 4 220, 

obserwuje się tendencję spadkową w ogólniej liczbie mieszkańców.  

Zgodnie z danymi GUS wskaźnik zaludnienia w granicach administracyjnych 

analizowanej jednostki wynosi 58 osób/km2 i jest znacznie niższy niż średnia dla powiatu 
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jaworskiego (89 osób/km2) i województwa dolnośląskiego (146 osób/km2). Średnia dla całej 

Polski wynosi 123 osoby/km2. Porównanie wymienionych danych wyraźnie wskazuje 

na wiejski charakter opisywanego terenu oraz potrzebę spojrzenia z tej perspektywy 

na występujące tu problemy demograficzne. 

 

Według ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (do 17 lat włącznie) wynosi 780 osób. Najwięcej, bo 2 557 osób jest 

osób w wieku produkcyjnym, w tym kobiet: 1 173, a mężczyzn 1 384. Najmniejsza jest liczba 

ludności w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej), 

tj. 747 osób. Strukturę ludności z podziałem na miejscowości przedstawiono na poniższym 

wykresie. 

 
Wykres 1. Udział poszczególnych grup ekonomicznych ludności Gminy Mściwojów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mściwojów 

 
Liczbę ludności w podziale na miejscowości i grupy wiekowe przedstawiono poniżej 

w formie tabelarycznej. Dane pochodzą z ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy. 

 
Tabela 2. Liczba ludności gminy Mściwojów z podziałem na 

miejscowości 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców ogółem 

1 Barycz 44 

2 Drzymałowice 131 

3 Godziszowa 316 

4 Grzegorzów 121 

5 Luboradz 195 

6 Marcinowice 250 

7 Mściwojów 407 

8 Niedaszów 318 

19% 

63% 

18% Liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym (do 17 lat
włącznie)

Liczba ludności w wieku
produkcyjnym
(mężczyźni wiek 18-64 lata,
kobiety 18-59 lat)

Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym
(mężczyźni - 65 lat i więcej,
kobiety - 60 lat i więcej)
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Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców ogółem 

9 Rybno 23 

10 Siekierzyce 146 

11 Snowidza 1058 

12 Targoszyn 885 

13 Zimnik 190 

SUMA 4 084 

Źródło: Urząd Gminy Mściwojów 

 

Przyrost naturalny na terenie Gminy Mściwojów wynosi – 0,7 osoby na 1 000 

ludności. Wartość ta dla całego województwa dolnośląskiego również jest ujemna jednak 

wynosi – 0,9 osoby na 1 000 ludności, dla powiatu natomiast – 1,7 na 1 000 mieszkańców. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów wynosi 0,84 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy 

od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

 

 

2.3.2. Struktura ekonomiczna ludności 
 

Na terenie Gminy Mściwojów największy jest udział osób w wieku produkcyjnym 

i wynosi on 63,4 %. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 18,7 %, a osób w wieku 

poprodukcyjnym 17,9 %. Dane te odniesiono do wartości charakteryzujących powiat 

jaworski, województwo dolnośląskie oraz średniej dla Polski. Wyniki porównania przedstawia 

wykres. 

 
Wykres 2. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2014 
 

Dane o strukturze ekonomicznej ludności, według danych z 2014 roku pochodzących 

z GUS-u pozwalają na wyliczenie wskaźników obciążenia demograficznego i porównanie ich 

do danych dla powiatu jaworskiego, województwa dolnośląskiego i Polski: 

 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym: 
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 wskaźnik dla Gminy Mściwojów: 57,6, 

 wskaźnik dla województwa dolnośląskiego: 57,5, 

 wskaźnik dla powiatu jaworskiego: 57,7, 

 wskaźnik dla Polski: 58,8. 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym: 

 wskaźnik dla Gminy Mściwojów: 95,5, 

 wskaźnik dla województwa dolnośląskiego: 117,4 

 wskaźnik dla powiatu jaworskiego: 109,1 

 wskaźnik dla Polski: 105,2. 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym: 

 wskaźnik dla Gminy Mściwojów: 28,2, 

 wskaźnik dla województwa dolnośląskiego 31,0, 

 wskaźnik dla powiatu jaworskiego: 29,1, 

 wskaźnik dla Polski: 30,2. 

 

 
Wykres 3. Wskaźniki obciążenia demograficznego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2014 

 

Analiza przytoczonych danych wraz z porównaniem poszczególnych wartości 

na przestrzeni ostatnich lat pokazuje, że na terenie Gminy Mściwojów coraz bardziej 

pogłębione są negatywne procesy demograficzne ogólnie opisane jako starzenie się 

ludności. Nastąpiło wyraźne przesunięcie dużych grup ludności w kierunku starszych 

roczników, przy zmniejszającej się liczbie urodzeń. Według ogólnie przyjętych założeń trend 

ten będzie się utrwalał poprzez wydłużanie się przeciętnej długości trwania życia oraz niski 

poziom dzietności. Jednocześnie zmiany te są zintensyfikowane przez zwiększoną emigrację 

młodych osób. 

 

 

2.4. GOSPODARKA 
 

Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na rok 2014), na terenie Gminy 
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Mściwojów działają 333 podmioty gospodarcze, z czego 324 podmioty sektora prywatnego 

i 9 podmiotów sektora publicznego. Należy zauważyć, że dane GUS nie są tożsame 

z ewidencją prowadzoną przez Urząd Gminy, co jest spowodowane przyjętą przez GUS 

metodologią. Niemniej warto te dane przytoczyć, w celu możliwości porównania rozwoju 

gospodarczego Gminy Mściwojów z jednostkami administracyjnymi wyższego rzędu. 

 

Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze  
REGON według sekcji PKD 

Sekcja 
Ogółem 
Gmina 

Ogółem 333 

W sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 18 

W sekcji B - górnictwo i wydobywanie 3 

W sekcji C - przetwórstwo przemysłowe 51 

W sekcji D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

W sekcji E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

2 

W sekcji F - budownictwo 47 

W sekcji G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

89 

W sekcji H – transport, gospodarka magazynowa 22 

W sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

8 

W sekcji J – informacja i komunikacja 3 

W sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 

W sekcji L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 16 

W sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16 

W sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

6 

W sekcji O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

6 

W sekcji P – edukacja 7 

W sekcji Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7 

W sekcji R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7 

W sekcji S – pozostała działalność usługowa 

W sekcji T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

20 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych (klasyfikacja PKD 2007) 

 

Na terenie Gminy Mściwojów najbardziej rozwiniętą działalnością gospodarczą jest 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. 

Istotne znaczenie mają również takie działalności jak: 

 budownictwo, 

 przetwórstwo przemysłowe. 
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2.5. ROLNICTWO 
 

Istotną formą użytkowania terenu Gminy Mściwojów jest użytkowanie rolnicze, gdyż 

użytki rolne zajmują około 90,0 % powierzchni analizowanej jednostki.  

Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego (GUS, 2010) na terenie Gminy 

funkcjonuje 348 gospodarstw rolnych. Gospodarstw do 1 ha włącznie jest 40, między 

1 a 5 ha – 98, między 5 a 10 ha – 88, a gospodarstw rolnych powyżej 10 ha jest 122. 

Przydatność rolnicza gleb na opisywanym terenie jest wysoka. Sprzyjające 

są również warunki klimatyczne dla działalności rolniczej: średnia temperatura roczna wynosi 

około 8oC, okres wegetacyjny trwa powyżej 220 dni, a opad roczny przekracza 500 mm.  

W powierzchni zasiewów dominują zboża. Struktura pogłowia zwierząt gospodarskich 

wskazuje na duży udział gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej i bydła. 

 

 

2.6. TURYSTYKA I REKREACJA 
 

Potencjał Gminy Mściwojów opiera się na wzajemnie uzupełniających się walorach 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ze względu na brak trwałego zainwestowania 

turystyczno – wypoczynkowego potencjał turystyczny analizowanej jednostki nie jest obecnie 

wykorzystywany w istotnym zakresie. 

Zaletą Gminy jest korzystne położenie geograficzne. W krajobrazie opisywanego 

obszaru wyróżniaj się zarys zlokalizowanych w niedalekim sąsiedztwie Gór Kaczawskich 

i Pogórza Kaczawskiego. Pogórze jest wyniesione średnio 300 – 400 m n.p.m., natomiast 

Góry Kaczawskie 500 – 600 m n.p.m. 

Walorem Gminy jest zbiornik wodny w Mściwojowie zlokalizowany w południowo-

wschodniej części wsi, na rzece Wierzbiak. Obiekt powstał w latach 1996 – 2000, poprzez 

przegrodzenie doliny rzeki Wierzbiak zaporą ziemną. Rzędna normalnego piętrzenia wody 

wynosi 193,35 m n.p.m. Powierzchnia zalewu na poziomie normalnego piętrzenia wynosi 

35 ha, a maksymalna głębokość 5 – 6 m. Wody zbiornika należą do I kasy czystości. 

Zbiornik wodny w Mściwojowie jest obiektem wielofunkcyjnym, pełni przede 

wszystkim funkcję magazynowania wody i ochrony przed falą powodziową. Dodatkowo jest 

wykorzystywany na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Ponadto zbiornik jest cennym 

siedliskiem dla ptactwa wodnego i innych zwierząt. Na prawym brzegu znajduje się stanica 

harcerska wraz z pomostem i wiatami turystycznymi. 

Gmina Mściwojów dużą uwagę przywiązuje do zagospodarowania turystycznego 

i rekreacyjnego najcenniejszych terenów. Na wskazanym obszarze znajdują się 3 ścieżki 

spacerowe: 

 ścieżka przyrodnicza w dolinie rzeki Wierzbiak, 

 ścieżka historyczna – Kraina Wygasłych Wulkanów – odkryj ją na nowo, 

 edukacyjna ścieżka ekologiczno – historyczna – losy przyrody splatają się z dziejami 

ludzi. 

Celem ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak jest prezentacja bogatego 

krajobrazu okolicznych terenów, przede wszystkim Gór Kaczawskich i Pogórza 

Kaczawskiego. Jej długość wynosi około 1 850 m, a spacer zajmuje nie więcej niż 50 minut. 

Ścieżka prowadzi do wieży widokowej o wysokości ponad 25 metrów, położonej 

na południowym stoku Winnej Góry. Przy dobrej widoczności obserwować można obiekty 

odległe nawet o 60 – 70 km. W części parkowej, utwardzona nawierzchnia wykonana jest 
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z kruszyw mineralnych, która następnie zmienia się w nawierzchnię kamienną, 

z pochodzącej ze Wzgórz Strzegomskich kostki granitowej. 

Ścieżka historyczna – Kraina Wygasłych Wulkanów – odkryj ją na nowo ma na celu 

rozwój ofert turystycznej i edukacyjnej regionu poprzez ukazanie najcenniejszych zabytków 

oraz miejsc o znaczeniu historycznym w miejscowości Snowidza. W ramach operacji 

wykonano 5 tablic informacyjnych, które dotyczą najważniejszych punktów na mapie wsi, 

którymi są: kamień upamiętniający przejście wojsk napoleońskich, kościół parafialny 

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wieża zboru ewangelickiego, zespół pałacowo - parkowy 

oraz pomnik poległych żołnierzy. 

Edukacyjna ścieżka ekologiczno - historyczna – losy przyrody splatają się z dziejami 

ludzi zlokalizowana jest na terenie 3 sołectw: Targoszyn, Luboradz, Mściwojów. Dystans 

10 km zajmuje około 3 - 6 godzin na spacer lub 1 – 3 godzin na przejazd rowerem. Celem 

ścieżki edukacyjnej jest zapoznanie dzieci, młodzieży i turystów z ciekawymi obiektami 

historycznymi i przyrodniczymi z pracą rolnika oraz poznanie licznych gatunków roślin 

i zwierząt związanych z rolnictwem i wsią. 

Do najważniejszych obiektów o dużej wartości historycznej zlokalizowanych 

na terenie Gminy Mściwojów należą: 

 Założenie Pałacowo – Parkowe w Targoszynie. Bogactwo parku z 1879 r. opiera się 

na różnorodnym składzie gatunkowym, m.in. aleje lipowe, dębowe oraz platan 

klonolistny objęty ochroną pomnikową. W 1897 r. wzniesiono pałac w stylu 

neorenesansowym z elementami neobaroku i rokoka, 

 Pałac w Snowidzy, który datowany jest na połowę XVII wieku. Był licznie 

przebudowywany mi.in. około 1800 r. i 1889 r., dlatego w dużej mierze utracił dawne 

walory zabytkowe,  

 renesansowy dwór w Mściwojowie, wzniesiony został około 1 550 r., a przebudowany 

w XIX w. Renesansowy dwór rodziny Nostizów po pożarze w 1953 r. znajduje się 

obecnie w stanie ruiny, 

 Zespół Zamkowo – Pałacowy w Luboradzu. XVI wieczny pałac w Luboradzu został 

przebudowany w XVII wieku. Łączy on w sobie cechy renesansu i baroku. Wokół 

zespołu zamkowo - pałacowego do dziś istnieją budynki folwarczne, chlewy, stajnie, 

i stodoły, które obejmują w nie zamkniętym czworoboku teren, na którym w miejscu 

najniżej położonym zbudowano budynki zamkowo - pałacowe. Kompleks 

w Luboradzu zaliczony jest do zabytków I klasy.  

 Pawilon na wyspie w Mściwojowie – znajduje się na terenie zbiornika wodnego 

umiejscowionego w centrum założenia. Ogród założony został w latach 60-tych XVII 

wieku przez Ottona von Nostiza. Staw posiada regularny zarys bardzo 

przypominający kwadrat o ściętych narożach. Na środku zbiornika utworzono 

niewielką wyspę i na niej wzniesiono przepiękny czteroarkadowy pawilon istniejący 

do dziś, 

 Oranżeria w Mściwojowie – to budynek XVIII-wieczny znajdujący  się w północnej 

części ogrodu,  

 Kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Mściwojowie jest budowlą barokową z XVIII. 

Jest to obiekt jednonawowy, z wieżą w osi o zwartej i surowej sylwetce. Wnętrze 

świątyni obfituje w przepiękne rzeźby i malowidła oraz ufundowane w latach 

dwudziestych XX wieku witraże przedstawiające sceny religijne. Na uwagę zasługuje 

również barokowa ambona i pochodzące z lat 1907-1908 roku największe w okolicy 

organy, 
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 Kościół pw. św. Jadwigi w Targoszynie, który posiada formy późnego gotyku. 

Świątynia została wyświęcona w 1335 r. Obecna forma kościoła pochodzi z przełomu 

XV i XVI oraz XVIII wieku. Jest to kościół jednonawowy, z wieżą zakończoną 

kopulastym hełmem, 

 Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy to obiekt o cechach gotyku, 

przebudowany w XVIII w. Obiekt jest jednonawowy, z wieżą  i sterczynowym 

szczytem, otoczony starym murem obronnym, 

 Kościół pw. św. Szczepana w Godziszowej, który jest obiektem gotyckim. Znajduje 

się tu ewangelicka kaplica i nieckowo sklepione prezbiterium. 

 

 

2.7. KULTURA 
 

Potencjał kulturowy Gminy Mściwojów wspierany jest poprzez działalność bibliotek, 

świetlic wiejskich, organizację imprez kulturalnych i aktywność miejscowej ludności. 

Na terenie Gminy działają dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna 

w Mściwojowie z/s w Targoszynie oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Snowidzy. 

Biblioteka w Targoszynie mieści się w budynku po byłej salce katechetycznej. Filia 

w Snowidzy ma swoją siedzibę w budynku szkoły podstawowej. W jednym, jak i drugim 

przypadku są to warunki nieodpowiednie do prowadzenia tego typu działalności. 

W przyszłości planuje się budowę Centrum Kultury w miejscowości Targoszyn, w którym to 

obiekcie mieścić się będzie biblioteka. 

Według danych własnych wymienionych placówek, na koniec roku 2015 stan 

księgozbioru bibliotek wyniósł – 19 164 woluminów. W roku 2015 zakupiono 485 książek, 

na który wydano 10 900,00 zł. Zarejestrowano w bibliotece 515 użytkowników, z czego 

czytelników aktywnie wypożyczających było 298. Bibliotekę odwiedziło 4 391 osób, 

wypożyczono 5 504 książek. 

Biblioteki w roku 2015 w ramach zajęć bibliotecznych mających na celu 

popularyzowanie biblioteki zorganizowały m.in.: cykl lekcji bibliotecznych, imprezę 

czytelniczą dla dzieci „Mój najlepszy przyjaciel – książka” oraz konkursy czytelnicze. 

W miesiącach do czerwca do listopada biblioteka w Targoszynie wraz z grupą 

nieformalną - „Kobiety XXI wieku” zorganizowała cykl spotkań z mieszkańcami Targoszyna 

mających na celu integrację społeczności wsi oraz stworzenie przyjaznego miejsca do 

spędzania wolnego, aktywnego czasu.   

W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania: 

 z zakresu udzielania pierwszej pomocy - pokaz i ćwiczenia na fantomie przeprowadził 

pracownik pogotowia ratunkowego - ratownik medyczny. Każdy z uczestników mógł 

osobiście poćwiczyć na fantomie udzielenia pierwszej pomocy. Dzięki temu spotkaniu 

osoby uczestniczące w nim nabyły podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej 

pomocy, co w przyszłości pozwoli na podjęcie właściwych działań, 

 z bezpieczeństwa - spotkanie prowadził policjant, który mówił o niebezpieczeństwach 

czyhających na osoby starsze i samotne. Najczęściej spotykane zagrożenia 

to tzw. wyłudzenia na „wnuczka”, „policjanta”. Prowadzący poruszył również temat 

dopalaczy i narkotyków, które są łatwo dostępne wśród dzieci i młodzieży, 

 zdrowego żywienia - na tym spotkaniu farmaceutka zaznajomiła uczestników 

z zasadami zdrowego żywienia z naciskiem na diety jakie należy stosować przy 

różnych chorobach (nadciśnienie, osteoporoza, cukrzyca). W czasie spotkania osoba 
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prowadząca przygotowała do degustacji proste i zdrowe potrawy oraz podała 

przepisy na inne dania, 

 warsztaty florystyczne - odbyły się dwa spotkania. Celem pierwszego spotkania była 

nauka i rozwinięcie umiejętności układania kompozycji z żywych kwiatów. Na drugim 

spotkaniu uczestnicy uczyli się robienia wieńców adwentowych i stroików 

bożonarodzeniowych, 

 spotkanie patriotyczne - 10 listopada odbyła się wieczornica poświęcona uczczeniu 

odzyskania niepodległości. To spotkanie cieszyło się największym zainteresowaniem 

mieszkańców. Przy wspólnym stole spotkały się trzy pokolenia Targoszyna, 

 spotkania czynne - grupowy marsz z kijkami - w czasie trwania projektu w miesiącach 

od czerwca do listopada odbywały się marsze z kijkami. Celem tych marszów było 

zachęcenie do ruchu na świeżym powietrzu. 

Wszystkie te spotkania sprawiły, że mieszkańcy stali się bardziej otwarci na siebie, 

zintegrowani i czujący potrzebę dalszych spotkań. 

 

Do najważniejszych imprez kulturalnych realizowanych corocznie na terenie Gminy 

Mściwojów można zaliczyć:  

 Gminne Święto Plonów, 

 Dzień Szkółkarza i Sadownika, 

 Obchody Nocy Świętojańskiej, 

 Dzień Kobiet, 

 Spotkania opłatkowo-noworoczne. 

Opisywany obszar pozbawiony jest gminnego domu kultury, a funkcję takiego 

ośrodka pełnią liczne świetlice wiejskie. Zlokalizowane są na terenie 10 miejscowości. 

Świetlice wiejskie nie powstały dotychczas w miejscowościach: Barycz, Grzegorzów, Rybno. 

Na terenie Gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe: w Snowidzy 

i Targoszynie oraz gimnazjum w Marcinowicach. W granicach opisywanej jednostki 

terytorialnej nie ma żłobków oraz placówek wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

III. DIAGNOZA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 
REWITALIZACJI 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółową diagnozę, która obejmuje analizę 

negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie Gminy 

Mściwojów, a także sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

wraz z przedstawieniem graficznym zasięgów przestrzennych danych obszarów na obszarze 

Gminy Mściwojów. 

 

 

3.1. PODSTAWA PRAWNA I WYTYCZNE NIEZBĘDNE DO WYZNACZENIA 
OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI 

 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji 

jest jednym z zadań własnych gminy, i jeżeli gmina zamierza je realizować jest zobowiązana 

do przeprowadzenia w pierwszej kolejności szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji. 

W toku opisywanej procedury obejmującej analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych 
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potencjałów wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, które są głównym 

przedmiotem działań GPR.  

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczone zostają w drodze 

uchwały z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta. Obszar gminy, który znajduje się 

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

(bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, 

niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) i występowania 

ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk ze sfery gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej można wyznaczyć jako obszar zdegradowany. 

Negatywne zjawiska dla poszczególnych sfer: 

 gospodarczych – niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw, 

 środowiskowych – przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, 

 przestrzenno-funkcjonalnych – wyposażenie w infrastrukturę techniczną 

i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub 

ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 

się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska 

jakość terenów publicznych, 

 technicznych – degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych 

umożliwiających korzystanie efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska, 

 

Obszar zdegradowany może zostać podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym 

z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk. Natomiast obszar 

rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym ze względu na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy. Może zostać podzielony 

na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostaje podjęty stosowną uchwałą przez 

radę gminy na podstawie wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. We wniosku zostaje zawarta szczegółowa diagnoza potwierdzająca spełnienie 

przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia oraz mapa 

w skali 1:5 000 zawierająca wskazanie granic tych obszarów, sporządzonej 

z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem 

treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.). W uchwale można ustanowić: 

 na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych 

na obszarze rewitalizacji, 

 zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), dla wszystkich albo 

określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu 



Green Key  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 

 

27 

wymagających tej decyzji, jeżeli stan zagospodarowania obszaru rewitalizacji 

oraz stopień jego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wskazują, że nieustanowienie zakazu może doprowadzić 

do niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji, 

pogłębiających niekorzystne zjawiska. 

Dana uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

 

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji została opracowana w zgodzie 

z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015 

poz. 1777), jak i „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (MIiR/H 2014-

2020/20(01)/07/2015). Niniejsza diagnoza nawiązuje również do „Wytycznych programowych 

IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji  

(lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020”. 

 

 

3.2. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

 

W celu opracowania charakterystyki wszystkich jednostek strukturalnych 

wchodzących w skład Gminy Mściwojów zebrano dane dotyczące, w szczególności, sytuacji 

społecznej mieszkańców opisywanego obszaru. Analizie poddano kwestie związane 

z koncentracją negatywnych zjawisk, w szczególności bezrobocia, problemów 

ekonomicznych ludności, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego.  

Zebrane dane są rzetelne i porównywalne, ponieważ zostały pozyskane z instytucji 

bezpośrednio zajmujących się poszczególnymi kwestiami społecznymi: m.in. Gminy 

Mściwojów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jaworze i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.  

Procedura wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Mściwojów 

została przeprowadzona w następujący sposób: 

1) Dokonano analizy wskaźnikowej wszystkim miejscowości, uwzględniając 

zweryfikowane, mierzalne i porównywalne dane. Spośród 8 zastosowanych 

wskaźników, 5 dotyczy sfery społecznej, 2 odnoszą się do sfery środowiskowej, 

1 do sfery gospodarczej.   

2) Za obszary zdegradowane uznano te miejscowości, na terenie których dokonana 

diagnoza wykazała stan kryzysowy, który odzwierciadlają wartości mniej korzystne 

niż średnia wartość dla Gminy Mściwojów w co najmniej połowie wskaźników  

(tj. 4 wskaźników), przy czym co najmniej 1 z nich musi dotyczyć sfery społecznej. 

Analiza poszczególnych wskaźników opiera się na podziale Gminy Mściwojów na 13 

miejscowości. W formie tabelarycznej przedstawiono udział poszczególnych wartości w 

całkowitej powierzchni i liczbie ludności. Należy wyjaśnić, że Rybno jest przysiółkiem dla 

sołectwa Mściwojów. Przeprowadzona analiza porównawcza pokazała, że nie zmienia to 

wyników przeprowadzonej diagnozy. Niezależnie od kwalifikacji (jako miejscowość lub 

przysiółek) Rybno nie cechuje się występowaniem stanu kryzysowego. Na tle pozostałych 

miejscowości nie jest więc obszarem zdegradowanym. 

Należy podkreślić, że stan kryzysowy może zostać stwierdzony w przypadku 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:  
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 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub  

 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub  

 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  

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

 

 

3.2.1. Sfera społeczna 

 

W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych w sferze społecznej wybrano 

5 wskaźników, odzwierciedlających stan rozwoju społecznego pod kątem zaawansowania 

procesu starzenia się ludności, problemów rynku pracy i samowystarczalności ekonomicznej 

ludności i gospodarstw domowych. 

 

 

3.2.1.1. Zaawansowanie procesu starzenia się ludności 

 

Zaawansowanie procesu starzenia się ludności przeanalizowano za pomocą 

wskaźnika: 

 udziału (%) ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze 

 

Dany wskaźnik jest bardzo istotnym wskaźnikiem demograficznym, ponieważ 

pozwala ocenić stosunek grupy osób będących w wieku emerytalnym (dla kobiet – powyżej 

60 lat, dla mężczyzn – powyżej 65 lat) do liczebności pozostałych grup wiekowych. Im więcej 

osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, tym mniej korzystna struktura 

ekonomiczna społeczeństwa, świadcząca o starzeniu się społeczeństwa. 

 
Tabela 4. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem 

na terenie Gminy Mściwojów 

Lp. Miejscowość 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 
(mężczyźni 65 lat 

i więcej, 
kobiety 60 lat 

i więcej) 

Liczba 
mieszkańców 

ogółem 

Udział (%) ludności 
w wieku poprodukcyjnym 

w ludności ogółem na 
danym obszarze 

1 Barycz 12 44 27,3 

2 Drzymałowice 28 131 21,4 

3 Godziszowa 59 316 18,7 

4 Grzegorzów 17 121 14,0 

5 Luboradz 35 195 17,9 
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Lp. Miejscowość 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 
(mężczyźni 65 lat 

i więcej, 
kobiety 60 lat 

i więcej) 

Liczba 
mieszkańców 

ogółem 

Udział (%) ludności 
w wieku poprodukcyjnym 

w ludności ogółem na 
danym obszarze 

6 Marcinowice 40 250 16,0 

7 Mściwojów 80 407 19,7 

8 Niedaszów 56 318 17,6 

9 Rybno 1 23 4,3 

10 Siekierzyce 25 146 17,1 

11 Snowidza 212 1058 20,0 

12 Targoszyn 149 885 16,8 

13 Zimnik 33 190 17,4 

SUMA 747 4 084 18,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

W świetle zebranych danych udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności 

ogółem na terenie Gminy Mściwojów wynosi 18,3 %. Miejscowości, w odniesieniu do których 

wskaźnik ten jest wyższy od średniej, zostały uznane za będące w stanie kryzysowym 

ze względu na udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem. Oznaczono 

je w tabeli tłem pomarańczowym. Są nimi miejscowości: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, 

Mściwojów i Snowidza, które szczególnie dotyka proces starzenia się ludności. 

 

 

3.2.1.2. Problemy rynku pracy 

 

Problemy rynku pracy zbadano za pomocą dwóch następujących wskaźników: 

 stosunek (udział %) bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy 

względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze, 

 udział (%) bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle 

bezrobotnych na danym obszarze. 

 

Dane wskaźniki odzwierciedlają sytuację na lokalnym rynku pracy. Na obszarze 

Gminy Mściwojów udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wynosi średnio 

9,4 %. Znaczny udział liczby bezrobotnych ogółem w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

cechuje miejscowości: Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Rybno, Siekierzyce, Targoszyn 

i Zimnik. Obszary te są szczególnie narażone na występowanie bezrobocia. 

Z punktu widzenia problemu bezrobocia bardzo istotny jest również czas w jakim 

bezrobotni poszukują zatrudnienia. Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy 

co najmniej 12 miesięcy dla całej Gminy Mściwojów wynosi 80 osób, a liczba bezrobotnych 

pozostających bez pracy co najmniej 24 miesiące wynosi 49. Przestrzenne zróżnicowanie 

danych zjawisk zostało zaprezentowane w kolejnej tabeli. Na pomarańczowo oznaczono 

miejscowości, dla których dany wskaźnik osiąga wartość niższą niż średnia dla całej gminy. 
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Tabela 5. Udział liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy 
i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na terenie Gminy 
Mściwojów 

Lp. Miejscowość 
Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Udział liczby osób 
bezrobotnych 

pozostających bez pracy 
12 miesięcy i dłużej 
względem ludności 

w wieku produkcyjnym 
na danym obszarze 

Udział liczby osób 
bezrobotnych 

pozostających bez pracy 
ponad 24 miesiące w ogóle 

bezrobotnych na danym 
obszarze 

1 Barycz 26 3,8 50,0 

2 Drzymałowice 75 0,0 - 

3 Godziszowa 197 4,6 35,0 

4 Grzegorzów 72 6,9 42,9 

5 Luboradz 117 4,3 13,3 

6 Marcinowice 150 2,7 25,0 

7 Mściwojów 252 2,0 20,0 

8 Niedaszów 194 0,5 0,0 

9 Rybno 21 38,1 20,0 

10 Siekierzyce 97 4,1 27,3 

11 Snowidza 667 2,2 18,0 

12 Targoszyn 566 3,4 18,5 

13 Zimnik 123 3,3 9,1 

SUMA 2 557 3,1 20,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

 

Udział liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na terenie Gminy Mściwojów wynosi 3,1 %. 

Miejscowości, które wykazują wartość wskaźnika mniej korzystną niż średnia to: Barycz, 

Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Rybno, Siekierzyce, Targoszyn i Zimnik Natomiast 

udział liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy 24 miesiące i dłużej w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym na obszarze Gminy wynosi ogółem 20,3 %. Miejscowości 

szczególnie narażone na długotrwałe bezrobocie to: Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, 

Marcinowice i Siekierzyce. Należy przy tym zaznaczyć, że liczby przyjęte do obliczeń są 

niewielkie, dlatego obliczone procenty mogą nie oddawać dokładnie stanu rzeczywistego. 

Należy więc opierać się o te informacje wyłącznie w powiązaniu z innymi wskaźnikami. 

W związku z powyższym, miejscowości, w których wykazano stan kryzysowy dla 

danego zjawiska powinny zostać objęte działaniami pomocowymi. 

 

 

3.2.1.3. Samowystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych 

 

Samowystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych została 

zbadana za pomocą dwóch wskaźników: 

 udział (%) gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ogólnej ilości gospodarstw na danym obszarze, 

 udział (%) liczby dzieci do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku. 
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Dane wskaźniki odzwierciedlają jaka część ludności, w tym rodzin z poszczególnych 

miejscowości nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i wychowywać dzieci, bez pomocy 

GOPS. Szczegółowy opis danych zjawisk przedstawia poniższa tabela. Na pomarańczowo 

oznaczono miejscowości, w których wartość danego wskaźnika jest niższa niż średnia dla 

Gminy. 

 

Tabela 6. Udział gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ogólnej ilości gospodarstw na danym obszarze  

Nr Miejscowość 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

ogółem 

Udział gospodarstw domowych 
korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej w ogólnej ilości 
gospodarstw na danym obszarze 

Udział liczby dzieci do 
17 lat, na które rodzice 

otrzymują zasiłek rodzinny 
w ogólnej liczbie dzieci 

w tym wieku 

1 Barycz 18 27,8 50,0 

2 Drzymałowice 34 14,7 10,7 

3 Godziszowa 95 13,7 31,7 

4 Grzegorzów 31 6,5 21,9 

5 Luboradz 45 17,8 23,3 

6 Marcinowice 53 7,5 26,7 

7 Mściwojów 119 9,2 26,7 

8 Niedaszów 89 9,0 29,4 

9 Rybno 7 0,0 100,0 

10 Siekierzyce 41 29,3 29,2 

11 Snowidza 266 13,5 16,2 

12 Targoszyn 258 13,6 31,8 

13 Zimnik 61 23,0 55,9 

suma 1 117 13,7 26,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mściwojowie 

 

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie, 

na podstawie danych o ilości gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej stwierdzono, że średni udział gospodarstw domowych korzystających 

ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej ilości gospodarstw wynosi zatem 13,7 %. 

Miejscowościami szczególnie narażonymi na problem korzystania ze środowiskowej pomocy 

społecznej są: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Luboradz, Siekierzyce i Zimnik. 

Natomiast średni udział liczby dzieci do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku wyniósł 26,7 %. Miejscowości, które osiągnęły 

wartość niższą od średniej to: Barycz, Godziszowa, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, 

Rybno, Siekierzyce, Targoszyn i Zimnik.  

Miejscowości, w których analiza wykazała stan kryzysowy powinny zostać objęte 

działaniami pomocowymi. 

 

Celem jak najbardziej kompleksowego zbadania stanu rozwoju społeczno-

gospodarczego Gminy Mściwojów przeanalizowano dodatkowo w sposób bardziej ogólny 

następujące zagadnienia ze sfery społecznej: 

 skuteczność kształcenia dzieci na poziomie podstawowym, 
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 aktywność edukacyjną młodzieży w wieku 13-18 lat, 

 stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Mściwojów. 

 

Skuteczność kształcenia na poziomie podstawowym przeanalizowano za pomocą 

wskaźnika – średniego wyniku sprawdzianu szóstoklasistów (w placówkach działających na 

danym obszarze). 

Zgodnie z danymi OKE we Wrocławiu przedstawiono średnie wyniki sprawdzianu 

szóstoklasistów w roku 2015. Dane przedstawiono w porównaniu ze średnimi wynikami dla 

powiatu jaworskiego i województwa dolnośląskiego. Z analizy wynika, że uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Targoszynie uzyskali w części I egzaminu lepsze wyniki niż średnia wartość 

dla województwa dolnośląskiego. Wyjątkiem jest język angielski. Niestety w przypadku 

Szkoły Podstawowej w Snowidzy ogół wyników wypada na tle średniej wojewódzkiej 

wyraźnie niekorzystnie. 

 

Tabela 7. Średni wynik sprawdzianu szóstoklasistów w roku 
szkolnym 2014/2015  

Część egzaminu 

Gmina Mściwojów 

Powiat 
jaworski 

Województwo 
dolnośląskie 

Szkoła 
Podstawowa 

w Targoszynie 

Szkoła 
Podstawowa 
w Snowidzy 

część I razem 69,3 60,5 64,4 66,0 

język polski 74,3 64,4 71,2 72,7 

matematyka 64,0 56,2 57,2 59,0 

język angielski  68,0 69,8 74,0 78,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE we Wrocławiu 
 

Aktywność edukacyjna młodzieży w wieku 13-18 lat przeanalizowano za pomocą 

wskaźnika – średniego wyniku egzaminu gimnazjalnego (w placówkach działających na 

danym obszarze). 

 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 przedstawiono 

na wykresie w odniesieniu do poszczególnych części egzaminu. Był on podzielony na część 

humanistyczną, w ramach której uczniowie zdają egzamin z zakresu historii i wiedzy 

o społeczeństwie oraz języka polskiego, a także część matematyczno – przyrodniczą 

obejmującą matematykę i przedmioty przyrodnicze. Dodatkowo uczniowie podchodzili 

do egzaminu z języka obcego.  

 

Tabela 8. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w roku 
szkolnym 2014/2015  

Cześć egzaminu 
Gmina 

Mściwojów 
Powiat 

jaworski 
Województwo 
dolnośląskie 

język polski 59,3 59,9 61,2 

historia i wiedza o społeczeństwie 56,9 60,2 63,2 

matematyka 40,3 44,5 46,8 

przedmioty przyrodnicze 42,2 46,2 49,0 

język angielski (podstawowy) 55,7 63,7 66,6 

język angielski (rozszerzony) 36,4 42,6 49,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE we Wrocławiu 
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Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Mściwojów wskazuje 

się na potrzebę zwiększenia aktywności dzieci i młodzieży poprzez poprawę jakości 

kształcenia, umożliwienie korzystania z zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, związanych 

z doskonaleniem szczególnych zdolności i umiejętności. W powiązaniu z analizą 

występowania bezrobocia na terenie analizowanej jednostki i powodów jego występowania 

należy już na etapie kształcenia podstawowego i gimnazjalnego większą potrzebę 

przywiązać do prowadzenia edukacji w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy praktycznej 

przydatnej w dalszym życiu zawodowym. 

 

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Mściwojów został opisany przy pomocy 

dostępnych danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze. 

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze w roku 2015 odnotowała na terenie Gminy 

Mściwojów 68 przestępstw, w tym 9 przestępstw drogowych, 9 przestępstw gospodarczych, 

13 innych przestępstw kryminalnych, 10 pozostałych przestępstw praz 27 przestępstw 

w siedmiu podstawowych kategoriach na co składa się 8 przestępstw z art. 278 kk, 

16 przestępstw z art. 279 kk w tym 2 przestępstwa kradzieży z włamaniem do pojazdów, 

3 przestępstwa z art. 288 kk. W 2015 r. nie odnotowano przestępstw z kategorii rozbój 

i kradzież rozbójnicza, bójka i pobicie oraz uszkodzenie ciała. W tym samym czasie KPP 

w Jaworze odnotowała 32 wykroczenia na analizowanym terenie.  

W 2015 r. procedurą Niebeskich Kart prowadzoną w związku z przemocą w rodzinie 

objęto 11 rodzin w miejscowościach Zimnik, Snowidza, Siekierzyce, Grzegorzów, Luboradz, 

Targoszyn i Godziszowa. 

Zgodnie z danymi GUS przedstawionymi w portalu www.polskawliczbach.pl ilość 

przestępstw stwierdzonych w Gminie Mściwojów corocznie maleje. Główny Urząd 

Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane 

dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz 

mieszkańców gminy Mściwojów. 

W celu porównania wskaźników dotyczących przestępstw popełnianych na terenie 

powiatu jaworskiego, województwa dolnośląskiego i Polski dane zestawiono w poniższej 

tabeli oraz zobrazowano na wykresie. 

 

Tabela 9. Porównanie wskaźników przestępczości dla powiatu 
jaworskiego województwa dolnośląskiego i Polski  

Skala występowania przestępstw 
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 

Powiat 
jaworski 

Województwo 
dolnośląskie 

Polska 

przestępstwa o charakterze kryminalnym 11,03 23,70 15,54 

przestępstwa o charakterze gospodarczym 2,18 4,42 4,16 

przestępstwa drogowe 2,48 2,38 2,23 

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 0,56 0,76 0,55 

przestępstwa przeciwko mieniu 7,37 18,79 11,61 

przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców 16,36 31,32 22,72 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Z porównania wynika, że na terenie powiatu jaworskiego notuje się zwiększoną ilość 

przestępstw drogowych. Mimo występowania określonej w tabeli ilości przestępstw 

o charakterze kryminalnym czy przestępstw przeciwko mieniu ich ilość jest niższa niż 

wartość charakterystyczna dla województwa dolnośląskiego i Polski. 
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Wykres 4. Skala występowania przestępstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.polskawliczbach.pl 
 

Biorąc pod uwagę wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem należy 

stwierdzić, że dla powiatu jaworskiego sytuacja przedstawia się korzystnie, co dokumentuje 

wykrywalność sprawców na poziomie 74 % przy średniej dla województwa dolnośląskiego na 

poziomie 65 %. 

 

 

3.2.2. Sfera gospodarcza 

 

Kolejnym z elementów oceny narażenia poszczególnych regionów na wykluczenie 

społeczne jest analiza klimatu aktywności gospodarczej.  

Należy stwierdzić, że liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tysięcy 

ludności na terenie Gminy Mściwojów wynosi 800 i jest znacznie niższa niż wartość dla 

powiatu jaworskiego (931) oraz województwa dolnośląskiego (1 207). 

Biorąc pod uwagę dane GUS na przestrzeni lat 2009 – 2015 ilość nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców nie 

jest wartością stabilną. W 2009 r. zarejestrowano 75 nowych podmiotów gospodarczych, 

rok później 102 podmioty, w 2011 r. już tylko 71 podmiotów gospodarczych. Odpowiednio 

dla roku 2014 ilość ta wyniosła 84 podmioty gospodarcze, a w 2015 niestety spadła 

do 65 podmiotów. 

Jednocześnie opierając się o dane GUS należy stwierdzić, że maleje również ilość 

podmiotów gospodarki narodowej wyrejestrowanych z rejestru REGON w przeliczeniu na 

10 tysięcy mieszkańców. Rekordowa ilość 127 takich podmiotów została wyrejestrowana 

w roku 2009, w 2011 liczba wyniosła 110, natomiast w roku 2015 - 66 podmiotów gospodarki 

narodowej. 

W sferze gospodarczej elementem wskazanym do oceny klimatu aktywności 

gospodarczej poszczególnych miejscowości jest wskaźnik liczby zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na 

danym obszarze. 
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W odniesieniu do powyższego wskaźnika, porównano liczbę zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych osób fizycznych przypadającą na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym na terenie Gminy Mściwojów, w ujęciu poszczególnych miejscowości. 

 

Tabela 10. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

Lp. Miejscowość 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych 
osób fizycznych 

Liczba ludności w 
wieku produkcyjnym 

(mężczyźni  
wiek 18-64 lata, kobiety 

18-59 lat) 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

osób fizycznych na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

1 Barycz 2 26 7,7 

2 Drzymałowice 7 75 9,3 

3 Godziszowa 11 197 5,6 

4 Grzegorzów 10 72 13,9 

5 Luboradz 6 117 5,1 

6 Marcinowice 8 150 5,3 

7 Mściwojów 30 252 11,9 

8 Niedaszów 24 194 12,4 

9 Rybno 2 21 9,5 

10 Siekierzyce 4 97 4,1 

11 Snowidza 45 667 6,7 

12 Targoszyn 33 566 5,8 

13 Zimnik 12 123 9,8 

SUMA 194 2 557 7,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mściwojów 

 

Analizując dane GUS należy stwierdzić, że ilość zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych przypadająca na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

jest na terenie Gminy Mściwojów znacznie niższa niż wartość dla województwa 

dolnośląskiego i Polski. W ujęciu poszczególnych miejscowości trzeba wskazać, 

że najmniejsza ilość podmiotów gospodarczych osób fizycznych przypadająca na 100 osób 

w wieku produkcyjnym funkcjonuje w Siekierzycach. Ponadto w sytuacji mało korzystnej 

są takie miejscowości jak Godziszowa, Luboradz, Marcinowice, Snowidza i Targoszyn. 

 

 

3.2.3. Sfera środowiskowa 

 

Znaczącym problemem w sferze środowiskowej dla mieszkańców Gminy Mściwojów 

jest problem tzw. niskiej emisji związanej ze spalaniem paliw stałych w tradycyjnych piecach 

domowych, a także brak możliwości podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

W związku z powyższym w zakresie przyrodniczych warunków lokalnej egzystencji 

przeprowadzono analizę na podstawie dwóch wskaźników: 

 udziału (%) gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe, 

będące źródłem tzw. niskiej emisji gazów spalinowych względem ogółu gospodarstw 

domowych danego obszaru, 

 szacunkowego udziału nieruchomości obsługiwanych przez zbiorniki wybieralne 

(szamba) w stosunku do ogółu nieruchomości danego obszaru. 
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Dla obliczenia udziału gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece 

na paliwa stałe, będące źródłem tzw. niskiej emisji gazów spalinowych względem ogółu 

gospodarstw domowych danego obszaru posłużono się danymi szacunkowymi Gminy 

Mściwojów.  

W tabeli przedstawiono wyniki analizy. Średni udział gospodarstw domowych 

użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe, będące źródłem tzw. niskiej emisji gazów 

spalinowych względem ogółu gospodarstw domowych na terenie Gminy Mściwojów szacuje 

się na poziomie 98,0 %. Obszary, dla których wartość wskaźnika jest mniej korzystna 

od wartości dla Gminy oznaczono tłem pomarańczowym. Oznacza to w praktyce, że udział 

gospodarstw praktykujących ogrzewanie tradycyjnymi surowcami wynosi co najmniej 98,0 %. 

 

Tabela 11. Udział gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece 
na paliwa stałe, będące źródłem tzw. niskiej emisji gazów 
spalinowych względem ogółu gospodarstw domowych  

Lp. Miejscowość 

Udział (%) gospodarstw domowych użytkujących 
tradycyjne piece na paliwa stałe, będące źródłem 

tzw. niskiej emisji gazów spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego obszaru 

1 Barycz 100,0 

2 Drzymałowice 94,1 

3 Godziszowa 97,9 

4 Grzegorzów 93,6 

5 Luboradz 100,0 

6 Marcinowice 98,1 

7 Mściwojów 96,9 

8 Niedaszów 96,6 

9 Rybno 100,0 

10 Siekierzyce 100,0 

11 Snowidza 98,1 

12 Targoszyn 98,1 

13 Zimnik 100,0 

SUMA 98,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Mściwojów 

 

Miejscowości, gdzie dominują indywidualne źródła ogrzewania z zastosowaniem 

paliw stałych proponuje się uznać jako narażone na problem niskiej emisji i w konsekwencji 

włączyć do obszaru zdegradowanego. Warto przy tym podkreślić, że ze względu 

na niewielkie różnice pomiędzy miejscowościami, niniejsze dane należy traktować 

pomocniczo, a wszystkie działania powinny być oparte o znane lokalnie uwarunkowania.  

 

Kolejnym wskaźnikiem jest udział (%) nieruchomości obsługiwanych przez zbiorniki 

wybieralne (szamba) w stosunku do ogółu nieruchomości Na podstawie danych 

szacunkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie przyjęto, że około 10 % 

ludności nie jest obecnie podłączone do sieci kanalizacyjnej i korzysta z szamb. Może to 

stanowić potencjalny problem środowiskowy z uwagi na ograniczoną kontrolę postępowania 

ze zgromadzonymi nieczystościami ciekłymi, jak również biorąc pod uwagę zróżnicowany 

stan techniczny zbiorników bezodpływowych. 
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W tabeli przedstawiono wyniki analizy. Szacunkowy udział nieruchomości 

obsługiwanych przez szamba na terenie Gminy Mściwojów wynosi około 10,0 %, natomiast 

obszary, dla których wartość wskaźnika jest mniej korzystna od wartości dla Gminy 

oznaczono tłem pomarańczowym. Planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej poprzez 

podłączenie nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Siekierzyce, dlatego wartość 

ta ulegnie dużej zmianie. 

 

Tabela 12. Udział (%) nieruchomości obsługiwanych przez zbiorniki 
wybieralne (szamba) w stosunku do ogółu nieruchomości  

Lp. Miejscowość 
Udział (%) nieruchomości obsługiwanych przez 

zbiorniki wybieralne (szamba) w stosunku do ogółu 
nieruchomości danego obszaru 

1 Barycz 12,0 

2 Drzymałowice 11,0 

3 Godziszowa 17,0 

4 Grzegorzów 95,0 

5 Luboradz 2,0 

6 Marcinowice 6,0 

7 Mściwojów 1,0 

8 Niedaszów 0,0 

9 Rybno 90,0 

10 Siekierzyce 94,0 

11 Snowidza 13,0 

12 Targoszyn 3,0 

13 Zimnik 15,0 

SUMA 10,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Mściwojowie 

 

Biorąc pod uwagę zebrane dane należy stwierdzić, że liczba ludności, która do tej 

pory nie została włączona do zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest niewielka. Gmina Mściwojów 

skutecznie prowadzi dobrą politykę w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych. Tym 

niemniej nadal część mieszkańców ma gorsze warunki egzystencji spowodowane 

problemem zagospodarowania ścieków. 

 

 

3.2.4. Podsumowanie analizy wskaźnikowej 

 

Na bazie przeprowadzonej w poprzednim rozdziale analizy wskaźnikowej, 

przeprowadzono podsumowanie zebranych wyników. W diagnozie przedstawiono stan 

rozwoju Gminy Mściwojów w poszczególnych sferach. 

 

Sfera społeczna 

W zakresie zaawansowania procesu starzenia się ludności analizie poddano: 

 udział (%) ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze. 

 

W ramach badania problemów rynku pracy na terenie Gminy Mściwojów 

przeanalizowano:  
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 stosunek (udział %) bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy 

względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze, 

 udział (%) bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle 

bezrobotnych na danym obszarze. 

 

W ramach analizy samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw 

domowych na terenie Gminy Mściwojów analizie poddano: 

 udział (%) gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ogólnej ilości gospodarstw na danym obszarze, 

 udział (%) liczby dzieci do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku. 

 

Sfera środowiskowa 

W zakresie przyrodniczych warunków lokalnej egzystencji przedstawiono: 

 udział (%) gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe, 

będące źródłem tzw. niskiej emisji gazów spalinowych względem ogółu gospodarstw 

domowych danego obszaru, 

 szacunkowy udział nieruchomości obsługiwanych przez zbiorniki wybieralne 

(szamba) w stosunku do ogółu nieruchomości danego obszaru. 

 

Sfera gospodarcza 

W celu przedstawienia warunków działalności gospodarczej wzięto pod uwagę: 

 liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych 

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze. 

 

Dodatkowo należy podkreślić, że niniejszy diagnoza odnosi się również do innych 

zagadnień w sferze społecznej w sposób bardziej ogólny. Na podstawie zebranych danych 

opisano:  

 skuteczność kształcenia dzieci na poziomie podstawowym,  

 aktywność edukacyjną młodzieży w wieku 13-18 lat, 

 stan bezpieczeństwa na terenie Gminy. 

 

W tabeli przedstawiono podsumowanie analizy wskaźnikowej na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów 

w sferze społecznej. Kolorem pomarańczowym oznaczono wartości mniej korzystne 

niż średnia wartość dla Gminy. 
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Tabela 13. Podsumowanie analizy wskaźników na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 
Mściwojów 

Lp. Miejscowość 

Udział (%) 
ludności w wieku 
poprodukcyjnym 

w ludności 
ogółem na 

danym obszarze 

Udział liczby 
osób 

bezrobotnych 
pozostających 
bez pracy 12 

miesięcy i dłużej 
względem 

ludności w wieku 
produkcyjnym na 
danym obszarze 

Udział liczby 
osób 

bezrobotnych 
pozostających 

bez pracy 
ponad 24 
miesiące 
w ogóle 

bezrobotnych 
na danym 
obszarze 

Udział 
gospodarstw 
domowych 

korzystających 
ze 

środowiskowej 
pomocy 

społecznej 
w ogólnej ilości 
gospodarstw na 

danym 
obszarze 

Udział liczby 
dzieci do 17 
lat, na które 

rodzice 
otrzymują 

zasiłek 
rodzinny 
w ogólnej 

liczbie dzieci 
w tym wieku 

Udział (%) 
gospodarstw 
domowych 

użytkujących 
tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące 
źródłem tzw. niskiej 

emisji gazów 
spalinowych 

względem ogółu 
gospodarstw 

domowych danego 
obszaru 

Udział (%) 
nieruchomości 
obsługiwanych 
przez zbiorniki 

wybieralne 
(szamba) w 
stosunku do 

ogółu 
nieruchomości 

danego 
obszaru 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych 
osób fizycznych 

na 100 osób 
w wieku 

produkcyjnym 

1 Barycz 27,3 3,8 50,0 27,8 50,0 100,0 12,0 7,7 

2 Drzymałowice 21,4 0,0 - 14,7 10,7 94,1 11,0 9,3 

3 Godziszowa 18,7 4,6 35,0 13,7 31,7 97,9 17,0 5,6 

4 Grzegorzów 14,0 6,9 42,9 6,5 21,9 93,6 95,0 13,9 

5 Luboradz 17,9 4,3 13,3 17,8 23,3 100,0 2,0 5,1 

6 Marcinowice 16,0 2,7 25,0 7,5 26,7 98,1 6,0 5,3 

7 Mściwojów 19,7 2,0 20,0 9,2 26,7 96,9 1,0 11,9 

8 Niedaszów 17,6 0,5 0,0 9,0 29,4 96,9 0,0 12,4 

9 Rybno 4,3 38,1 20,0 0,0 100,0 100,0 90,0 9,5 

10 Siekierzyce 17,1 4,1 27,3 29,3 29,2 100,0 94,0 4,1 

11 Snowidza 20,0 2,2 18,0 13,5 16,2 98,1 13,0 6,7 

12 Targoszyn 16,8 3,4 18,5 13,6 31,8 98,1 3,0 5,8 

13 Zimnik 17,4 3,3 9,1 23,0 55,9 100,0 15,0 9,8 

SUMA 18,3 3,1 20,3 13,7 26,7 98,0 10,0 7,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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3.2.5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

Po przeprowadzeniu analizy przy wykorzystaniu obiektywnych i weryfikowalnych 

mierników w postaci poszczególnych wskaźników, za obszar zdegradowany uznano 

miejscowości: Barycz, Godziszowa, Luboradz, Marcinowice, Rybno, Siekierzyce, Snowidza, 

Targoszyn i Zimnik, gdzie zdiagnozowano nasilone problemy o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym lub środowiskowym, zgodnie z granicą przedstawioną na rycinie nr 3. 

Szczegółowa mapa pozwalająca na ustalenie dokładnego przebiegu granic obszaru 

zdegradowanego stanowi załącznik do niniejszego opracowania.  

Ponadto jako obszar zdegradowany została uznana część miejscowości Mściwojów. 

Mściwojów jest centrum administracyjnym opisywanego obszaru, którego oddziaływanie nie 

ogranicza się wyłącznie do granic administracyjnych wsi, ale znajduje odzwierciedlenie na 

terenie całej Gminy Mściwojów. Zlokalizowane są tu siedziba Urzędu Gminy, siedziba 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej, siedziba 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, gminny ośrodek 

zdrowia i apteka. Działalność licznych wymienionych podmiotów znajduje pozytywne 

oddziaływanie na sąsiednie obszary. Na wskazanym terenie znajduje się wiele obiektów, 

które powinny zostać zaadaptowane na cele rozwoju społeczno – gospodarczego całej 

Gminy Mściwojów. Mściwojów powinien stać się centrum aktywizacji i integracji ludności, 

dlatego konieczne jest włączenie wydzielonego terenu wsi do obszaru rewitalizacji.  

Na wydzielonym obszarze znajdują się 4 mieszkania komunalne, w których 

zameldowanych jest w sumie 13 osób oraz 4 lokale Agencji Nieruchomości Rolnych, 

w których w sumie mieszkają 4 osoby. Mieszkania te znajdują się w dawnych budynkach 

pofolwarcznych, które są w tragicznym stanie technicznym.  

Obecnie teren zabytkowego ogrodu, w tym szczególnie zabudowania folwarczne, 

z uwagi na daleko posuniętą degradację stanowi punkt na mapie wsi, który sprzyja rozwojowi 

zachowań patologicznych. Liczne są tam przypadki związane ze spożywaniem alkoholu, 

narkotyków, zakłócania spokoju, głośnego, niekulturalnego zachowania, itp. Również tereny 

przylegające do świetlicy wiejskiej i sama świetlica, nie są wystarczająco dostosowane na 

cele integracji społecznej oraz nie są dostosowane dla niektórych grup ludności, itp.  

Założenie parkowe wraz z zabytkową oranżerią, a tym bardziej zabudowania 

folwarczne mogą stanowić istotny element aktywizacji społecznej i gospodarczej, 

np. poprzez utworzenie wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości: wsparcie właścicieli firm, 

którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie, wsparcie dla stowarzyszeń i organizacji 

formalnych i nieformalnych, itp. 

Konieczne jest także podjęcie działań na terenie zabytkowego ogrodu, wpisanego 

do rejestru zabytków, w tym także zagospodarowanie na cele turystyczne, będzie miało 

pozytywny wpływ na mieszkańców całej miejscowości, jak też gminy – wpłynie na rozwój 

gospodarczy: rozwój istniejących i tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych, 

podejmowanie innej działalności podyktowanej rozwojem usług turystycznych, itp. 

Ponadto niezbędne jest dalsze działanie w kierunku zapewnienia miejsc integracji 

i aktywizacji społecznej. W związku z tym jako do obszaru zdegradowanego włączono teren 

boiska wiejskiego czy działkę nad zbiornikiem wodnym, gdzie obecnie zlokalizowana jest 

wieża widokowa. 

 

Obszarem rewitalizacji może zostać obszar zdegradowany w całości lub jego część 

jeśli łącznie nie przekracza 20 % powierzchni gminy oraz 30 % jej ludności. Spowodowało 
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to konieczność wydzielenia z obszaru zdegradowanego obszaru wymagającego działań 

w pierwszej kolejności.  

W związku z koniecznością wyznaczenia obszaru rewitalizacji spełniającego 

powyższe wymogi przeprowadzono następującą procedurę: 

1) W pierwszej kolejności kierowano się zasadą koncentracji projektów 

rewitalizacyjnych w tych miejscowościach, gdzie prowadzone działania będą miały 

możliwie największe oddziaływanie dla jak największej grupy odbiorców. Dlatego do 

obszaru rewitalizacji włączono dwie największe miejscowości, tj. Snowidzę 

i Targoszyn. Ze względu na fakt występowania w granicach tych miejscowości 

wyraźnych różnic w rozwoju społeczno – gospodarczym, dokonano wydzielenia:  

 w Targoszynie – teren osiedla mieszkaniowego (bloki) wraz zespołem parkowo – 

pałacowym, zabudowaniami folwarcznymi, boiskiem sportowym, świetlicą 

wiejską, kościołem, budynkiem byłej kuźni i skwerem dla mieszkańców i turystów 

jako terenami przewidzianymi do wykorzystania na cele społeczne, 

 w Snowidzy – teren osiedla mieszkaniowego (od numeru 116 do numeru 123) 

wraz z świetlicą wiejską, pałacem i parkiem, kościołem, boiskiem sportowym, 

szkołą, ośrodkiem zdrowia, biblioteką, działką ewidencyjną nr 607/10 oraz 

terenami rekreacyjnymi przewidzianymi do wykorzystania na cele aktywizacji 

społecznej ludności.  

2) W drugim etapie ze względu na fakt, że pozostałe miejscowości są porównywalne, 

skupiono się przede wszystkim na wskaźnikach ze sfery społecznej. Do obszaru 

rewitalizacji włączono miejscowości, dla których analiza wskaźnikowa wykazała 

najwięcej wartości wskazujących na występowanie stanu kryzysowego biorąc pod 

uwagę 5 czynników sfery społecznej. Do obszaru rewitalizacji włączono w tym 

etapie miejscowości: Barycz, Godziszowa (po 5 wskaźników poniżej średniej dla 

Gminy Mściwojów), Siekierzyce (4 wskaźniki poniżej średniej dla Gminy 

Mściwojów), Zimnik (3 wskaźniki poniżej średniej dla Gminy Mściwojów). 

Dodatkowo stan kryzysowy został potwierdzony przez wskaźniki ze sfery 

środowiskowej i gospodarczej. 

W związku z powyższym do obszaru rewitalizacji Gminy Mściwojów włączono 

miejscowości: Barycz, Godziszowa, Siekierzyce i Zimnik w granicach zabudowy oraz bloki 

w miejscowościach Snowidza i Targoszyn wraz z terenami, mającymi pełnić funkcje 

społeczne, zgodnie z granicami wyznaczonymi na rycinie nr 4, przedstawionymi bardziej 

szczegółowo na załączniku graficznym do niniejszego opracowania.  

Ponadto obszar rewitalizacji obejmuje część miejscowości Mściwojów zgodnie 

z granicami wrysowanymi w wymienioną rycinę, a także w oparciu o uzasadnienie 

przedstawione przy wskazaniu tego terenu jako obszaru zdegradowanego. 

Kierując się zasadą, że obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20 % 

powierzchni Gminy Mściwojów i dotyczyć nie więcej 30 % ludności w formie tabelarycznej 

przedstawiono sumę osób i powierzchnię włączoną do obszaru rewitalizacji. W ramach 

obszaru rewitalizacji objęto około 28 % mieszkańców i 2 % powierzchni Gminy Mściwojów. 

 

Tabela 14. Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz jego powierzchnia na 
terenie miejscowości  

Lp. Miejscowość 
Liczba osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji 
Powierzchnia obszaru rewitalizacji (ha) 

1 Barycz 44 8,07 

2 Godziszowa 316 46,29 

3 Mściwojów 146 18,83 
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Lp. Miejscowość 
Liczba osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji 
Powierzchnia obszaru rewitalizacji (ha) 

4 Siekierzyce 190 16,63 

5 Snowidza 259 8,49 

6 Targoszyn 175 16,55 

7 Zimnik 17 45,04 

SUMA 1 147 159,9 

Źródło: opracowanie własne  
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Ryc. 3. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Mściwojów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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Ryc. 4. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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Szczegółowa diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Mściwojów została przedstawiona Radzie Gminy jako integralna część wniosku 

o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz ze wskazaniem granic 

tych obszarów na mapie w skali co najmniej 1:5 000. Obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji Gminy Mściwojów został podjęty Uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr 

XVIII.111.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów. 

 

 

 

IV. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZONEJ 
REWITALIZACJI, CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 
 

 

4.1. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZONEJ REWITALIZACJI 
 

Wizja stanu obszaru rewitalizacji odpowiada na pytania dotyczące stanu docelowego, 

do którego dąży się w wyniku działań rewitalizacyjnych:  

 Co chcemy osiągnąć? 

 Do jakiego stanu rozwoju obszarów zdegradowanych dążymy? 

 

Wizja przedstawia stan docelowy obszaru rewitalizacji objętego GPR. Stanowi 

również motywację do działania dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji dla jak najbardziej 

efektywnego wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 

2016-2025. Wizja została ujęta w następujący sposób: 

 

 
 

Obszar rewitalizacji Gminy Mściwojów po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych 

to miejsce wykorzystujące lokalny potencjał do osiągnięcia jak najwyższego stopnia rozwoju  

społeczno-gospodarczego. Wyeliminowano lub znacznie ograniczono zdiagnozowane 

zjawiska negatywne, w postaci bezrobocia długotrwałego, czy niskiego poziomu 

samowystarczalności ekonomicznej ludności. Lokalna społeczność wykazuje wysoki poziom 

integracji i samoorganizacji. Mieszkańcy obszaru zdegradowanego aktywnie uczestniczą 

w życiu kulturalnym, są przedsiębiorczy co przejawia się osiąganiem wyższych dochodów. 

Ograniczono tzw. niską emisję i liczbę nieruchomości budowalnych zbierających ścieki 

sanitarne w zbiornikach wybieralnych (szambach) poprzez promocję rozwiązań technicznych 

przyjaznych środowisku. W zakresie działań infrastrukturalnych gruntownie zmodernizowano 

zabudowę odznaczająca się bardzo złym stanem technicznym. 

Zmiany dotyczą również sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Wprowadzono nowe 

rozwiązania infrastrukturalne i zmodernizowano istniejącą infrastrukturę techniczną 
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i społeczną, tak aby odpowiadała obecnym i przyszłym potrzebom lokalnego społeczeństwa. 

Działania infrastrukturalne są komplementarne z działaniami w sferze społecznej 

(działaniami miękkimi) i wspierają przedsięwzięcia i projekty społeczne. Wysokiej jakości 

infrastruktura pomaga w efektywnej realizacji zmian na gruncie społecznym. Rewitalizacja 

jest procesem kompleksowym integrującym działania w różnych wymiarach, dlatego 

konieczne jest przedsięwzięcie projektów o charakterze społecznym, ale również 

przestrzenno-funkcjonalnym, gospodarczym, środowiskowym i technicznym, które 

realizowane wspólnie prowadzą do osiągniecia zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru rewitalizacji. 

 

 

4.2. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ 
SŁUŻĄCYCH ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH 
ZJAWISK 

 
Działania rewitalizacyjne dla Gminy Mściwojów będą prowadzone w oparciu 

o wyznaczone cele rewitalizacji dopasowane do lokalnych uwarunkowań i potrzeb 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wszystkie cele wynikają z przeprowadzonej diagnozy 

i są ukierunkowane przede wszystkim na eliminację lub ograniczenie występowania 

negatywnych zjawisk. Cele rewitalizacji są również zgodne z założeniami powiązanych 

dokumentów strategicznych i planistycznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak 

i ponadlokalnym (szczegółowy opis powiązań został zawarty w podrozdziale 1.3 Opis 

powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi), a także 

są pochodną wizji obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji. 

 

W poniższym schemacie przedstawiono ogólne zestawienie wszystkich celów 

i kierunków działań rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla 

Gminy Mściwojów na lata 2016-2025. 
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Wykres 5. Zestawienie celów rewitalizacji i kierunków działań 

Źródło: opracowanie własne 

Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji 
Gminy Mściwojów poprzez kompleksową rewitalizację 

społeczno-gospodarczą 

Cel 1: Aktywizacja mieszkańców 

1. Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców 

2. Aktywizacja społeczna 
mieszkańców 

Cel 2: Rozwój struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy 

1. Rozwój infrastrukturalny 

2. Gmina przyjazna 
środowisku 

3. Infrastruktura na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 Green Key  

 

48 

W odniesieniu do: przeprowadzonej diagnozy obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji, wizji obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji, a także po przeanalizowaniu 

możliwości rozwojowych Gminy Mściwojów wyznaczono główny cel rewitalizacji:  

 

 
 

Dla uszczegółowienia celu głównego wyznaczono wynikające z niego cele 

tematyczne i kierunki działań: 

 

 
Cel tematyczny pierwszy odnosi się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom ze 

sfery społecznej poprzez kompleksowe działania aktywizujące i integrujące lokalną 

społeczność. Aktywizacja ma przebiegać na polu zawodowym, ale także na polu integracji 

społecznej. Działaniami wynikającymi z danego celu będą objęci w pierwszej kolejności 

mieszkańcy obszarów zdegradowanych zagrożeni wykluczeniem społecznym bądź 

wykluczeni społecznie. Zakres działań będzie obejmował podniesienie aktywności 

i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

rozwój usług opiekuńczych, edukacyjnych i społecznych. Szerokie spektrum działań ma 

zapewnić wzrost jakości kapitału społecznego i kapitału ludzkiego Gminy Mściwojów, co 

prowadzi do osiągnięcia jak najwyższego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 

danego obszaru. 

 

Odpowiadające kierunki działań: 

 

 
 

Kierunek działań obejmuje projekty dotyczące wsparcia w aktywnym poszukiwaniu 

pracy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku: kobiet, osób po 50 roku 

życia, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności osób 

długotrwale bezrobotnych. Prowadzone będą działania z zakresu pośrednictwa pracy 

i identyfikacji potrzeb osób poszukujących pracy, a także działania szkoleniowo-doradcze 

w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy wsparcia mobilności 

międzysektorowej. Dodatkowo w ramach kierunku działań wspierane będzie 

samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez 

zastosowanie instrumentów finansowych, a także wsparcie merytoryczne dla osób 

planujących założyć działalność gospodarczą. Zastosowanie ww. działań wynika 

z negatywnych zjawisk społecznych w zakresie problemów rynku pracy wykazanych na 

etapie diagnozy obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. 

  

Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji Gminy 
Mściwojów poprzez kompleksową rewitalizację społeczno-gospodarczą 

Cel tematyczny 1: Aktywizacja mieszkańców 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
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Dany kierunek będzie obejmował projekty dotyczące aktywnego włączenia 

społecznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekty będą 

dotyczyć aktywnego włączenia społecznego poprzez działania ukierunkowane na 

wzmocnienie zdolności mieszkańców do zatrudnienia, a także poprawę jakości i zwiększenie 

dostępności usług społecznych, czy usług zdrowotnych. Wpływ wsparcia płynącego 

z projektów związanych z aktywnym przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznego będzie 

pozytywnym bodźcem do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mściwojów. Dlatego 

oddziaływanie przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych może wykroczyć poza ścisłe 

granice obszaru rewitalizacji i być dostępne również dla pozostałych mieszkańców 

potrzebujących wsparcia. Taki szeroki zasięg przestrzenny projektów rewitalizacyjnych ma 

na celu kompleksowe wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji 

i zapobieżenie pogłębienia negatywnych zjawisk w pozostałych miejscowościach położonych 

na terenie Gminy. Zapewni to odpowiednie warunki do prowadzenia zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

 

 
 

Cel tematyczny drugi odnosi się przede wszystkim do działań infrastrukturalnych 

dotyczących sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej. 

Przedsięwzięcia i projekty wynikające z danego celu efektywnie wspierają przedsięwzięcia 

ze sfery społecznej i są z nimi ściśle powiązane. Skuteczność prowadzonej rewitalizacji 

może być zagwarantowana poprzez kompleksowe działanie we wszystkich jej wymiarach 

jednocześnie. Poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy będzie prowadzona 

w ramach przedsięwzięć odnoszących się do: rozwoju infrastrukturalnego obejmującego 

infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawy efektywności energetycznej zdegradowanych 

budynków, wprowadzeniu rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku, oraz wsparciu 

przedsiębiorczości. 

 

Odpowiadające kierunki działań: 

 

 
 

Dany kierunek działań obejmuje przedsięwzięcia i projekty, które kompleksowo 

odnoszą się do rozwoju infrastrukturalnego Gminy Mściwojów. Projekty wynikające z danego 

kierunku będą wspierać projekty ze sfery społecznej przypisane do celu pierwszego. 

Obydwa cele wzajemnie na siebie oddziaływają i są ze sobą ściśle powiązane. 

Przedsięwzięcia przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe, techniczne i gospodarcze 

wspomagają projekty społeczne poprzez tworzenie niezbędnej infrastruktury społecznej, 

2. Aktywizacja społeczna mieszkańców 

Cel tematyczny 2. Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

1. Rozwój infrastrukturalny 
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technicznej, kulturalnej, czy sportowej umożliwiającej aktywizację i integrację lokalnej 

społeczności prowadzącą do osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju  

społeczno-gospodarczego.  

 

 
 

Kierunek działań obejmuje przedsięwzięcia i projekty z zakresu kompleksowej 

modernizacji budynków użyteczności publicznej, a także budynków mieszkaniowych 

wielorodzinnych. Projekty będą obejmować działania związane z termomodernizacją 

budynków, modernizacją systemów grzewczych, czy wprowadzeniem instalacji OZE. 

 

 
 

Kierunek obejmuje kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych celem 

wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności MŚP. Obejmuje działania typowo 

infrastrukturalne związane z uzbrojeniem terenu, czy adaptacją lub budową budynków pod 

prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego pod działalność usługową lub produkcyjną. Dodatkowo 

w ramach projektów musi zostać zapewniona odpowiednia dostępność komunikacyjna 

terenów inwestycyjnych. Kierunek jest komplementarny z celem pierwszym w zakresie 

aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Mściwojów, efektywnie wspomagając poprawę 

sytuacji na rynku pracy poprzez zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych do 

rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy. 

 

 

 

V. SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTÓW 
REWITALIZACYJNYCH 

 

W danym rozdziale przedstawiono opis planowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, mechanizmów integrowania działań rewitalizacyjnych, szacunkowe ramy 

finansowe GPR ze wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, 

a także opis struktury zarządzania GPR, system monitoringu i oceny GPR, określono 

niezbędne zmiany w uchwałach i wskazano sposób realizacji GPR w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

5.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTÓW 
REWITALIZACYJNYCH 

 

Do obszaru rewitalizacji włączono siedem miejscowości w granicach zwartej 

zabudowy, gdzie występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk wykazana 

w diagnozie, które razem tworzą obszar rewitalizacji Gminy Mściwojów i są to: 

 Barycz – miejscowość w granicach zwartej zabudowy, 

2. Gmina przyjazna środowiska 

3. Infrastruktura na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
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 Godziszowa – miejscowość w granicach zwartej zabudowy, 

 Mściwojów – część miejscowości, 

 Siekierzyce – miejscowość w granicach zwartej zabudowy, 

 Snowidza –część miejscowości, 

 Targoszyn –część miejscowości, 

 Zimnik – miejscowość w granicach zwartej zabudowy. 

Dokładny zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został 

przedstawiony na rycinach: Ryc. 3 i Ryc. 4 w podrozdziale 3.2.5 Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

Przedsięwzięcia i wynikające z nich konkretne projekty rewitalizacyjne są pochodną 

wyznaczonych celów rewitalizacji i kierunków działań rewitalizacyjnych. Zgodnie 

z założeniami Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania 

lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie 

finansowej 2014-2020 niezbędnym elementem programów rewitalizacji jest umieszczenie 

projektu wraz z elementami charakteryzującymi na jednej z dwóch list: „A” lub „B”. Listę „A” 

tworzą projekty które będą dofinansowane w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów”, natomiast listę „B” tworzą pozostałe projekty dofinansowane 

z pozostałych działań RPO WD wymienione w dokumencie „Wytycznych programowych IZ 

RPO WD …”. 

 

 
Ryc. 5. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne i wynikające z nich listy projektów. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Projekty z listy „A” są przypisane do pierwszego przedsięwzięcia 1 rewitalizacji – 

Kompleksowa rewitalizacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji Gminy 

Mściwojów, które odnosi się do działań w wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym, 

technicznym, środowiskowym i gospodarczym efektywnie wspierającym i powiązanym 

z projektami o charakterze społecznym. 

 

 

LISTA „A” projektów rewitalizacyjnych: 

 

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej i przystosowanie otoczenia do celów rekreacyjno-

sportowych we wsi Godziszowa – projekt obejmuje kompleksową modernizację 

świetlicy wiejskiej we wsi Godziszowa nr 57 oraz jej doposażenie w niezbędny sprzęt do 

celów aktywizacji lokalnej społeczności. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców 

Przedsięwzięcie 1: Kompleksowa 
rewitalizacja społeczno-gospodarcza 

obszaru rewitalizacji Gminy Mściwojów 

LISTA „A” projektów 
rewitalizacyjnych 

Przedsięwzięcie 2: Aktywizacja i 
integracja lokalnego społeczeństwa 

LISTA „B” projektów 
rewitalizacyjnych 
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wsi, gdzie organizowane są różnego rodzaju inicjatywy społeczne, dlatego zasadnym jest 

poprawa jakości infrastruktury społecznej, której częścią jest świetlica, we wsi 

Godziszowa. Dodatkowo projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

zlokalizowanego na dz. 133 obręb Godziszowa, jako terenu sportowo-rekreacyjnego. 

Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. 

2. Modernizacja placu zabaw i boiska oraz budowa siłowni zewnętrznej we wsi 

Godziszowa – projekt obejmuje kompleksową modernizację istniejącego placu zabaw, 

zagospodarowanie pod kątem rekreacyjnym jego otoczenia, oraz przebudowę 

istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Projekt może 

zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów. 

3. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Snowidza – projekt obejmuje 

utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy istniejącym boisku do piłki nożnej. 

Przewidziane działania to: modernizacja płyty boiska, budowa trybuny 

i zagospodarowanie otoczenia na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekt może zostać 

dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów. 

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Snowidza – projekt obejmuje doposażenie 

w odpowiedni sprzęt świetlicy wiejskiej we wsi Snowidza, która jest miejscem aktywizacji 

i integracji lokalnej społeczności. Dlatego zasadnym jest poprawa jakości istniejącej 

infrastruktury społecznej celem poprawy jakości życia mieszkańców poprzez 

dostosowanie jej do ich potrzeb. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD 

z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

5. Rekultywacja terenu popegeerowskich we wsi Snowidza – projekt obejmuje 

uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanego terenu znajdującego się na 

działce nr 6074/10. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 

6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

6. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych we 

wsi Mściwojów – projekt obejmuje utworzenie dziennego domu pobytu w budynku po 

byłej spółdzielni socjalnej – Mściwojów nr 68A. Konieczna jest kompleksowa 

modernizacja budynku celem adaptacji do pełnienia nowych funkcji społecznych. 

W gminie Mściwojów widoczny jest postępujących proces starzenia się społeczeństwa, 

w związku z czym konieczna jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury aktywizacji 

i integracji społecznej dla osób starszych i niesamodzielnych. Projekt może zostać 

dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów.  

7. Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-turystyczne zabytkowego 

ogrodu ozdobnego Nostitz’ów w Mściwojowie – projekt obejmuje przywrócenie 

ozdobnemu ogrodowi dawnej wartości zabytkowej oraz odtworzenie elementów 

historycznych kompozycji z zachowaniem funkcji niezbędnych do prowadzenia 

działalności kulturalnej i turystycznej. W ramach projektu nastąpi odtworzenie dawnego 

ogrodu, wraz z roślinnością ozdobną, dawnym układem alejek oraz odbudową pawilonu 

na wyspie, którego historia sięga XVII wieku. Projekt jest wyrazem poszanowania dla 

dawnego przeznaczenia tego miejsca, dzięki jego realizacji zostanie ono ocalone od 

całkowitej degradacji i przywrócone do dawnej świetności. Udostępnienie odnowionego 

ogrodu mieszkańcom i turystom pozwoli szerzyć kulturę, historyczne wartości obiektów 

zabytkowych i wpływać na tworzenie więzi społecznych. Projekt jest odpowiedzią na 
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rozwój infrastruktury społecznej w Gminie i może zostać dofinansowany w ramach RPO 

WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

8. Rewitalizacja renesansowego dworu i zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów 

– projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie przestrzenne zespołu pałacowego we 

wsi Mściwojów obejmujące adaptację i przebudowę istniejących budynków na cele 

aktywizacji społecznej i gospodarczej. Działania rewitalizacyjne przewidują nadanie 

nowych funkcji zabytkowym budynkom zespołu. Projekt może zostać dofinansowany w 

ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

9. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Mściwojów – projekt obejmuje 

kompleksową modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Mściwojów, budynek nr 54B, oraz 

jej doposażenie w niezbędny sprzęt do celów aktywizacji lokalnej społeczności. Świetlica 

jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, gdzie organizowane są różnego rodzaju 

inicjatywy społeczne, dlatego zasadnym jest poprawa jakości infrastruktury społecznej na 

terenie wsi Mściwojów. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD 

z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

10. Utworzenie Gminnego Centrum Przedsiębiorczości we wsi Mściwojów – adaptacja 

budynku w celu utworzenia Gminnego Centrum Przedsiębiorczości w Mściwojowie, 

budynek nr 45A. Projekt obejmuje kompleksową modernizację budynku i przystosowanie 

pomieszczeń do prowadzenia działań związanych z aktywizacją zawodową 

mieszkańców. Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami: 1 i 3 z listy „B”. Projekt 

może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. 

11. Modernizacja boiska sportowego we wsi Mściwojów – projekt obejmuje modernizację 

istniejącego boiska we wsi Mściwojów związane z przywróceniem jego dawnej funkcji, 

a także budowę trybun na istniejącym nasypie. Boisko może być również nowym 

miejscem organizacji imprez, czy wydarzeń kulturalnych w Gminie Mściwojów. Projekt 

może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. 

12. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zwiększenie efektywności 

energetycznej – projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu 

Gminy we wsi Mściwojów oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku celem 

przystosowania do pełnionych funkcji administracyjnych dla mieszkańców Gminy 

Mściwojów. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

13. Rozbudowa terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad zbiornikiem wodnym we 

wsi Mściwojów – projekt obejmuje rozwój terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

znajdujących się przy zbiorniku wodnym Mściwojów na nieużytkach znajdujących się na 

dz. nr 522. Przewiduje się rozbudowę bazy rekreacyjnej na zbiornikiem, celem poprawy 

warunków życia mieszkańców i promocji turystyki. Projekt może zostać dofinansowany 

w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

14. Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej kuźni w Targoszynie 

z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie 

efektywności energetycznej – projekt obejmuje kompleksową modernizację budynku 

po byłej kuźni znajdującego się na dz. nr 111 w obrębie ewidencyjnym Targoszyn. 

Projekt ma poprawić dostępność i jakość usług kulturalnych na terenie Gminy 

Mściwojów. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
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15. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w zespole pałacowo-parkowym we wsi 

Targoszyn – projekt obejmuje kompleksową modernizację zespołu pałacowo-parkowego 

związana z przebudową pałacu i zagospodarowaniem parku na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Pomieszczenia w pałacu zostały by przystosowane do pełnienia nowych 

funkcji na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. W Gminie Mściwojów nie 

funkcjonuje obecnie żaden ośrodek kultury, dlatego stosownym jest utworzenie tego typy 

placówki celem poprawy dostępności i jakości infrastruktury społecznej. Projekt może 

zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów. 

16. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Targoszyn – projekt obejmuje 

kompleksową modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Targoszyn znajdującej się w 

budynku nr 57 oraz jej doposażenie w niezbędny sprzęt do celów aktywizacji lokalnej 

społeczności. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, gdzie organizowane są 

różnego rodzaju inicjatywy społeczne, dlatego zasadnym jest poprawa jakości 

infrastruktury społecznej na terenie wsi Targoszyn. Projekt może zostać dofinansowany 

w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

17. Rewitalizacja osiedla we wsi Targoszyn – projekt obejmuje kompleksowe 

zagospodarowanie przestrzenne obszaru osiedla we wsi Targoszyn w granicach 

wyznaczonych na załączniku graficznym do programu rewitalizacji wraz z budową siłowni 

zewnętrznej, przebudową dróg wewnętrznych, chodników, stworzeniem miejsc 

parkingowych i uporządkowaniem terenów zieleni. Projekt może zostać dofinansowany 

w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

18. Modernizacja boiska we wsi Targoszyn – projekt obejmuje kompleksową modernizacja 

boiska sportowego we wsi Targoszyn obejmującego kompleksową poprawę stanu płyty 

boiska, budowę trybuny i budynku mieszczącego szatnie, oraz pomieszczenia 

gospodarcze, a także budowę siłowni zewnętrznej. Projekt może zostać dofinansowany 

w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

19. Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Targoszyn – projekt 

obejmuje zagospodarowanie otoczenia stawu znajdującego się we wsi Targoszyn 

dz. nr 343 wraz z pogłębieniem stawu. Projekt wpływa na poprawę warunków życia 

mieszkańców poprzez tworzenie nowych ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 

6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

20. Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia we wsi Siekierzyce – projekt 

obejmuje kompleksową modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Siekierzyce nr 21 oraz jej 

doposażenie w niezbędny sprzęt do celów aktywizacji lokalnej społeczności. Projekt 

obejmuje również działania związane z zagospodarowaniem otoczenia budynku. 

Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, gdzie organizowane są różnego 

rodzaju inicjatywy społeczne, dlatego zasadnym jest poprawa jakości infrastruktury 

społecznej na terenie wsi Siekierzyce. Projekt może zostać dofinansowany w ramach 

RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

21. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zimnik – projekt obejmuje doposażenie 

świetlicy wiejskiej we wsi Zimnik nr 7 w niezbędny sprzęt do celów aktywizacji lokalnej 

społeczności. Projekt obejmuje również działania związane z zagospodarowaniem 

otoczenia budynku. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, gdzie 

organizowane są różnego rodzaju inicjatywy społeczne, dlatego zasadnym jest poprawa 

jakości infrastruktury społecznej na terenie wsi Siekierzyce. Projekt może zostać 
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dofinansowany w ramach RPO WD z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów. 

 

 

Projekty z listy „B” są przypisane do drugiego przedsięwzięcia 2  

rewitalizacji – Aktywizacja i integracja lokalnego społeczeństwa, które odnosi się do 

działań w sferze społecznej, bezpośrednio powiązanych z projektami z przedsięwzięcia 

pierwszego. 

 

 

LISTA „B” projektów rewitalizacyjnych: 

 

1. Wsparcie osób poszukujących pracy w ramach działalności Gminnego Centrum 

Przedsiębiorczości – projekt obejmuje takie działania jak organizację praktyk i staży 

zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla 

osób wymagających wsparcia w zakresie poszukiwania pracy. Projekt jest bezpośrednio 

powiązany z projektem nr 9 z listy „A”. Projekt może zostać dofinansowany w ramach 

RPO WD z działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. 

2. Wsparcie osób poszukujących pracy w ramach działalności Lokalnej Grupy 

Działania „Partnerstwo Kaczawskie” – projekt obejmuje wsparcie działalności LGD 

w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt może zostać dofinansowany w ramach 

RPO WD z działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. 

3. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w ramach działalności Gminnego Centrum 

Przedsiębiorczości – projekt obejmuje wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, 

samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy w ramach działalności Gminnego 

Centrum Przedsiębiorczości. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD 

z działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość, oraz tworzenie nowych miejsc 

pracy. 

4. Aktywna integracja lokalnej społeczności w Gminie Mściwojów – projekt obejmuje 

działania związane z aktywną integracją osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD 

z działania 9.1 Aktywna integracja. 

5. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w ramach działalności Dziennego 

Domu Pobytu w Mściwojowie – projekt obejmuje utworzenie placówki Dziennego 

Domu Pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych. Jest odpowiedzią na postępujący 

proces coraz większego zaawansowania wiekowego lokalnej społeczności. Projekt 

może zostać dofinansowany w ramach RPO WD z działania 9.2 Dostęp do wysokiej 

jakości usług społecznych. 

6. Poprawa dostępności do świadczonych usług asystenckich i opiekuńczych nad 

osobami niesamodzielnymi w Gminie Mściwojów – projekt obejmuje prowadzenie 

niestacjonarnych usług opiekuńczych i asystenckich w charakterze niestacjonarnym 

w ramach działalności GOPS. Projekt może zostać dofinansowany w ramach RPO WD 

z działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. 

7. Poprawa efektywności energetycznej budynków w sektorze mieszkaniowym 

w Gminie Mściwojów – projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wymagających kompleksowej modernizacji 

znajdujących się na terenie Gminy Mściwojów. Projekt może zostać dofinansowany w 
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ramach RPO WD z działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym. 

8. Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Mściwojów – 

realizacja projektu prowadzi do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości, 

a w szczególności stworzenia lepszych warunków dla MŚP. Projekt może zostać 

dofinansowany w ramach RPO WD z działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. 

 

Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych z listy „A” i listy „B” zawierających 

dokładny opis, wskazanie wnioskodawcy (podmiotu realizującego), założenia, cel(e), zakres 

realizowanych zadań, szacunkową wartość i prognozowane produkty i rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do wyznaczonych celów rewitalizacji został 

przedstawiony w poniższych tabelach. 
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Tabela 15. Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych z listy „A” 

Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

1 

1. Modernizacja 
świetlicy wiejskiej 
i przystosowanie 

otoczenia do celów 
rekreacyjno-

sportowych we wsi 
Godziszowa 

Godziszowa 
nr 57, 

Godziszowa 
dz. nr 133 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej we wsi 
Godziszowa, 

 przystosowanie 
budynku świetlicy 
wiejskiej 
i zagospodarowani
e najbliższego 
otoczenia na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Godziszowa 
poprzez stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

 
 
 

 kompleksowa modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej 
obejmująca roboty 
budowlane: 
termomodernizacje, 
instalacje, montaż i prace 
wykończeniowe, 

 prace remontowe do 
wykonania wewnątrz 
budynku celem 
przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp., 

 zagospodarowanie 
otoczenia na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
obejmujące wprowadzenie 
małej architektury, ławek, 
utworzenie miejsca do 
grillowania, odnowę boiska 
trawiastego. 

200 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją – 1 ha 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 316 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

2 

2. Modernizacja 
placu zabaw i boiska 
oraz budowa siłowni 
zewnętrznej we wsi 

Godziszowa 

Godziszowa 
dz. nr 101 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej i jej 
rozbudowa we wsi 
Godziszowa, 

 przystosowanie 
placu zabaw 
i budowa siłowni 
zewnętrznej na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Godziszowa 
poprzez stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

 
 
 
 
 

 Kompleksowa modernizacja 
placu zabaw obejmująca 
montaż nowych urządzeń, 
w tym także ławek, 

 budowa siłowni zewnętrzne 
przy placu zabaw 
obejmująca montaż 
niezbędnych urządzeń, 

 utworzenie miejsca do 
grillowania, 

 przebudowa istniejącego 
boiska asfaltowego na 
boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni 
poliuretanowej. 

50 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 2 szt. 

 powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją – 
0,3 ha 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 316 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

3 

3. Budowa 
kompleksu sportowo-
rekreacyjnego we wsi 

Snowidza 

Snowidza 
dz. nr: 440/3, 
231/2, 231/6, 

299/2, 300, 301 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej i jej 
rozbudowa we wsi 
Snowidza, 

 utworzenie 
kompleksu 
sportowo-
rekreacyjnego 
w celu integracji 
i aktywizacji 
lokalnej 
społeczności, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Snowidza poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

 
 
 
 

 Budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 
obejmująca modernizację 
istniejącego boiska i budowę 
trybuny od strony 
południowej, 

 zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego poprzez 
wprowadzenie małej 
architektury, ławek, 
oświetlenia przebudowę 
istniejącej muszli 
koncertowej i rozbudowę 
placu zabaw o nowe 
urządzenia. 

160 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
1058 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

4 
4. Doposażenie 
świetlicy wiejskiej we 

wsi Snowidza 
Snowidza nr 78 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej we wsi 
Snowidza 

 przystosowanie 
budynku świetlicy 
wiejskiej i na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Snowidza poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej 

 przystosowanie 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp. 

20 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
1058 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

5 

5. Rekultywacja 
terenu 

popegeerowskich we 
wsi Snowidza 

Snowidza dz. 
nr 6074/10 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej we wsi 
Snowidza, 

 uporządkowanie terenu 
i przygotowanie go pod 
wprowadzenie nowej 
infrastruktury na cele 
aktywizacji społęcznej. 

50 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Snowidza poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

obszarach – 1 szt. 
 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
1058 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

6 

6. Utworzenie 
Dziennego Domu 
Pobytu dla osób 

starszych 
i niesamodzielnych we 

wsi Mściwojów 

Mściwojów nr 68A 
Gmina 

Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej 
w Gminie 
Mściwojów, 

 adaptacja budynku 
po byłej spółdzielni 
socjalnej na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej osób 
starszych 
i niesamodzielnych, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
Gminy Mściwojów. 

 

 adaptacja budynku 
obejmująca kompleksowa 
modernizacja, w tym: roboty 
budowlane: 
termomodernizacje, 
instalacje, montaż i prace 
wykończeniowe, 

 prace remontowe 
do wykonania wewnątrz 
budynku celem 
przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp., 

 zagospodarowanie 
otoczenia na cele 

800 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 150 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru 
rewitalizacji 
w Gminie 
Mściwojów poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

rekreacyjno-wypoczynkowe 
obejmujące wprowadzenie 
małej architektury, ławek, 
uporządkowanie zieleni 
w otoczeniu budynku. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

7 

7. Rewaloryzacja 
i zagospodarowanie na 

cele kulturalno-
turystyczne 

zabytkowego ogrodu 
ozdobnego Nostitz’ów 

w Mściwojowie 

Mściwojów dz. nr: 
377, 379, 380, 
382, 383, 384 
385, 387, 556 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej 
w Gminie 
Mściwojów, 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
zabytkowego 
ogrodu ozdobnego 
na cele kulturalno-
turystyczne, 

 zasięg 
oddziaływania 
inwestycji o zasięgu 
ponadlokalnym 
(cały obszar 
Gminy), 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 

 zagospodarowanie 
zabytkowego ogrodu (działki 
nr: 376, 377, 379, 382, 385, 
387, 556) na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
obejmujące wprowadzenie 
małej architektury, ławek, 
uporządkowanie zieleni, 
odtworzenie alejek, budowę 
kładki na wyspę (staw dz. nr 
387), odbudowę pawilonu 
znajdującego się na wyspie, 

 przeprowadzenie nowych 
nasadzeń roślin ozdobnych 
na terenie ogrodu, celem jak 
najwierniejszego 
przywrócenia do 
pierwotnego stanu, 

 utworzenie ścieżki 
historyczno-florystycznej 

700 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt.  

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
4 054 os. 



Green Key  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 

 

63 

Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

wsi Mściwojów oraz 
pozostałych 
miejscowości, 

 rozwój 
infrastruktury 
turystycznej. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru 
rewitalizacji 
w Gminie 
Mściwojów. 

opisującej historię parku 
i dworu, a także opisującej 
okazy roślin znajdujących 
się w ogrodzie. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

8 

8. Rewitalizacja 
renesansowego dworu 

i zabudowań 
folwarcznych we wsi 

Mściwojów 

Mściwojów dz. nr: 
374, 378, 381 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
w Gminie 
Mściwojów, 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
zabytkowego dworu 
na cele aktywizacji 
społeczno-
gospodarczej 
ludności gminy, 

 zasięg 
oddziaływania 
inwestycji o zasięgu 
ponadlokalnym 
(cały obszar 
Gminy), 

 adaptacja budynków 
obejmująca kompleksową 
modernizacje, w tym: roboty 
budowlane: 
termomodernizacje, 
instalacje, montaż i prace 
wykończeniowe, 

 odbudowa głównego 
budynku dworu 
znajdującego się obecnie 
w ruinie, 

 prace remontowe do 
wykonania wewnątrz 
budynków (dz. nr 374) 
celem przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, w tym generalny 
remont mieszkań 

2 000 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 
(zespół budynków 
dworu).  

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
4 054 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi Mściwojów oraz 
pozostałych 
miejscowości. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru 
rewitalizacji 
w Gminie 
Mściwojów poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury. 

komunalnych znajdujących 
się w zespole, wraz 
z doposażeniem 
w niezbędny sprzęt np. RTV, 
AGD, sanitarny, meble itp., 

 przeznaczenie budynków 
zespołu na działalność 
gospodarcza związaną 
z usługami turystycznymi, 
hotelarskimi 
i gastronomicznymi (budynki 
znajdujące się na działkach 
nr: 374, 378, 381). 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

9 

9. Modernizacja 
i doposażenie świetlicy 

wiejskiej we wsi 
Mściwojów 

Mściwojów nr 54B 
Gmina 

Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej we wsi 
Mściwojów 

 przystosowanie 
budynku świetlicy 
wiejskiej na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej 
obejmująca roboty 
budowlane: 
termomodernizacje, 
instalacje, montaż i prace 
wykończeniowe, 

 prace remontowe do 
wykonania wewnątrz 
budynku celem 
przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp., 

150 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 407 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Mściwojów poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

 utworzenie hot-spot i dwóch 
stanowisk komputerowych. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

10 

10. Utworzenie 
Gminnego Centrum 

Przedsiębiorczości we 
wsi Mściwojów 

Mściwojów nr 54A 
Gmina 

Mściwojów 

Założenia: 

 utworzenie 
infrastruktury na 
rzecz aktywizacji 
zawodowej 
i społecznej we wsi 
Mściwojów, 

 adaptacja budynku 
nr 45A na cele 
aktywizacji 
zawodowe 
mieszkańców 
Gminy Mściwojów, 

 poprawa sytuacji na 
rynku pracy 
w Gminie 
Mściwojów. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 

 adaptacja budynku 
obejmująca roboty 
budowlane: 
termomodernizacje, 
instalacje, montaż i prace 
wykończeniowe, 

 prace remontowe do 
wykonania wewnątrz 
budynku celem 
przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp. 

150 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 100 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

obszaru Gminy 
poprzez stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
służącej aktywizacji 
zawodowej, 

 stworzenie 
przyjaznego klimatu 
aktywności 
gospodarczej. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

11 
11. Modernizacja 
boiska sportowego we 

wsi Mściwojów 

Mściwojów dz. 
nr 541 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 utworzenie 
wysokiej jakości 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej we wsi 
Mściwojów. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru Gminy 
poprzez stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej, 

 stworzenie miejsca 
organizacji 
lokalnych wydarzeń 
kulturalnych czy 
imprez dla 

 Modernizacja i przywrócenie 
dawnej funkcji istniejącemu 
boisku we wsi Mściwojów 
obejmująca budowę trybuny 
i zagospodarowanie 
najbliższego otoczenia 
boiska. 

100 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
4054 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

mieszkańców 
Gminy Mściwojów. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

12 

12.
 Termomoderni
zacja budynku Urzędu 
Gminy - zwiększenie 

efektywności 
energetycznej 

Mściwojów nr 43 
Gmina 

Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
i dostępności do 
infrastruktury 
administracji 
publicznej 
w Gminie 
Mściwojów. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru Gminy 
Mściwojów poprzez 
poprawę jakości 
infrastruktury 
administracji 
publicznej. 

 termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy wraz 
obejmująca roboty 
budowalne: instalacje, 
montaż i prace 
wykończeniowe, 

 remont pomieszczeń celem 
przystosowania do 
pełnionych funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, 
komputerowy, sanitarny, 
biurowy itp., 

500 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
4054 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

13 

13. Rozbudowa 
terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych nad 
zbiornikiem wodnym 
we wsi Mściwojów 

Mściwojów dz. 
nr 522 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej 
w związku 
z utworzeniem 
nowych terenów 
rekreacyjno-
wypoczynkowych 
we wsi Mściwojów, 

 zagospodarowanie 
nieużytków na dz. nr 522 we 
wsi Mściwojów, poprzez 
budowę ścianki kompleksu 
rekreacyjno-
wypoczynkowego, 
składającego się z : ścianki 
wspinaczkowej, placu zabaw 
dzieci podzielonego na dwie 
części: do lat 6, od 6 do 12 

200 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i gminy. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Mściwojów poprzez 
stworzenie nowych 
terenów 
rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

lat; a także siłowni 
zewnętrznej i miejsca dla 
„mobilnej” małej gastronomii, 

 projekt obejmuje 
kompleksowe przygotowanie 
tereny pod ww. inwestycje, 
poprzez odpowiednie 
uzbrojenie terenu i 
wykonanie niezbędnych 
prac ziemnych 
i budowlanych, 

 w ramach kompleksu 
przewiduje się budowę małej 
architektury w postaci ławek, 
oświetlenia, koszy 
na śmieci. 

korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 407 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

14 

14.
 Termomoderni

zacja i adaptacja 
budynku po byłej kuźni 

w Targoszynie 
z przeznaczeniem na 

siedzibę Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

Targoszyn 
dz. nr 111 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
i dostępności do 
infrastruktury usług 
kulturalnych 
(Publiczna Gminna 
Biblioteka) 
w Gminie 
Mściwojów. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru Gminy 
Mściwojów poprzez 
poprawę jakości 

 adaptacja budynku byłej 
kuźni w Targoszynie na 
siedzibę Gminnej Biblioteki 
Publicznej obejmujące 
roboty budowalne: 
instalacje, montaż i prace 
wykończeniowe, 

 remont pomieszczeń celem 
przystosowania do 
pełnionych funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, 
komputerowy, sanitarny, 
biurowy itp., 

400 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
4054 os. 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

infrastruktury 
społecznej. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

15 

15. Utworzenie 
Gminnego Centrum 
Kultury w zespole 

pałacowo-parkowym 
we wsi Targoszyn 

zespół pałacowo-
parkowy 

w Targoszynie dz. 
nr: 392/13, 

392/14, 392/15, 
392/18, 392/19, 

392/20 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
i dostępności do 
infrastruktury 
społecznej 
w Gminie 
Mściwojów 

 przystosowanie 
zespołu pałacowo-
parkowego na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
i życia 
mieszkańców 
Gminy Mściwojów. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru Gminy 
Mściwojów poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

 adaptacja pałacu na cele 
działalności Gminnego 
Centrum Kultury obejmująca 
kompleksową modernizacje, 
w tym: roboty budowlane: 
termomodernizacje, 
instalacje, montaż i prace 
wykończeniowe, 

 prace remontowe do 
wykonania wewnątrz pałacu 
celem przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, wraz 
z doposażeniem 
w niezbędny sprzęt np. RTV, 
AGD, sanitarny, biurowy, 
komputerowy, meble, itp., 

 zagospodarowanie parku na 
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe obejmujące 
wprowadzenie małej 
architektury, ławek, 
uporządkowanie zieleni, 
budowę ścieżek pieszo-
rowerowych, oraz 
utworzenie mini ogrodu 
botanicznego. 

1 500 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją – 
10,5 ha 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 
4054 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

16 

16. Modernizacja 
i doposażenie świetlicy 

wiejskiej we wsi 
Targoszyn 

Targoszyn nr 57 
Gmina 

Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej we wsi 
Targoszyn, 

 przystosowanie 
budynku świetlicy 
wiejskiej na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Targoszyn poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

 
 

 modernizacja świetlicy 
obejmująca prace 
remontowe do wykonania 
wewnątrz budynku celem 
przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp., 

 utworzenie hot-spot i dwóch 
stanowisk komputerowych. 

150 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 885 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

17 
17. Rewitalizacja 

osiedla we wsi 
Targoszyn 

Osiedle 
Targoszyn 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa warunków 
i jakości życia 
mieszkańców 

 kompleksowe 
zagospodarowanie 
przestrzenne terenu osiedla 
w Targoszynie obejmujące 

200 000 

Wskaźnik produktu: 

 powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją – 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

obszaru 
rewitalizacji we wsi 
Targoszyn. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Targoszyn poprzez 
poprawę warunków 
życia mieszkańców. 

przebudowę dróg 
wewnętrznych, dojazdów do 
garaży, budowę parkingów, 
budowę ciągów pieszych, 

 zagospodarowanie terenu 
zieleni osiedlowej, 
wprowadzenie małej 
architektury oraz budowa 
siłowni zewnętrznej. 

3,1 ha. 
 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 885 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

18 
18. Modernizacja 

boiska we wsi 
Targoszyn 

Targoszyn dz. 
nr 379/16 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 utworzenie 
wysokiej jakości 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej we wsi 
Targoszyn. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Targoszyn poprzez 
stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej. 

 Modernizacja boiska 
piłkarskiego obejmująca 
poprawę stanu płyty boiska 
(wymiana murawy), budowę 
trybuny i budynku 
mieszczącego szatnie oraz 
pomieszczenia 
gospodarcze, a także 
budowę siłowni zewnętrznej, 

 Zagospodarowanie 
i uporządkowanie otoczenia 
boiska. 

300 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 885 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

19 

19. Utworzenie 
terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego we 
wsi Targoszyn 

Targoszyn dz. 
nr 343 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej 
w związku 
z utworzeniem 
nowych terenów 
rekreacyjno-
wypoczynkowych 
we wsi Targoszyn, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Targoszyn poprzez 
stworzenie nowych 
terenów 
rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

 
 
 
 

 zagospodarowanie 
otoczenia stawu 
znajdującego się we wsi 
Targoszyn na dz. nr 343 
obejmujące uporządkowanie 
zieleni, wprowadzenie małej 
architektury w postaci ławek, 
pomostu, pogłębienie 
i oczyszczenie stawu. 

50 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 885 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

20 

20. Modernizacja 
świetlicy wiejskiej i jej 

otoczenia we wsi 
Siekierzyce 

Siekierzyce nr 21 
i dz. nr 25/2 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej we wsi 

 modernizacja świetlicy 
obejmująca prace 
remontowe do wykonania 
wewnątrz budynku celem 

250 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 
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Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

Siekierzyce, 

 przystosowanie 
budynku świetlicy 
wiejskiej i jej 
najbliższego 
otoczenia na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi 
Siekierzyce 
poprzez stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

 
 
 
 
 

przystosowania 
pomieszczeń do pełnionych 
funkcji, 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp., 

 utworzenie hot-spot i dwóch 
stanowisk komputerowych, 

 zagospodarowanie 
otoczenia świetlicy 
obejmujące budowę siłowni 
zewnętrznej, placu zabaw 
oraz modernizację płyty 
boiska. 

rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 146 os. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Rozwój infrastrukturalny 

21 
21. Doposażenie 
świetlicy wiejskiej we 

wsi Zimnik 
Zimnik nr 7 

Gmina 
Mściwojów 

Założenia: 

 poprawa jakości 
infrastruktury 
społecznej we wsi 

 doposażenie w niezbędny 
sprzęt RTV, AGD, sanitarny, 
komputerowy, meble itp., 

 utworzenie hot-spot i dwóch 

20 000 

Wskaźnik produktu: 

 liczba wspartych 
obiektów 
zlokalizowanych na 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 Green Key  

 

74 

Lp. Projekt Lokalizacja 

Nazwa 
wnioskodawcy 

(podmiot 
realizujący) 

Założenia i cel(e) 
projektu 

Zakres realizowanych zadań 
Szacunkowa 

wartość 
projektu (zł) 

Prognozowane 
produkty i rezultaty 
i sposób ich oceny 

Zimnik, 

 przystosowanie 
budynku świetlicy 
wiejskiej na cele 
integracji 
i aktywizacji 
społecznej, 

 poprawa warunków 
życia mieszkańców 
wsi i okolic. 

 
Cel(e): 

 kompleksowa 
rewitalizacja 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru wsi Zimnik 
poprzez stworzenie 
odpowiedniej 
infrastruktury 
aktywizacji 
społecznej. 

stanowisk komputerowych. rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego: 

 liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 190 os. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 16. Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych z listy „B” 

Lp. Projekt  Lokalizacja Charakterystyka projektu 

CEL REWITALIZACJI: Aktywizacja mieszkańców 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

1 

Wsparcie osób 
poszukujących pracy 
w ramach działalności 
Gminnego Centrum 
Przedsiębiorczości 

Gmina 
Mściwojów 

 projekt obejmuje utworzenie Gminnego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w tym zatrudnienie odpowiednie 
wykwalifikowanej kadry oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt i narzędzia do prowadzenia działalności placówki, która 
została opisana również w projekcie z listy „A” w projekcie 9. 

 celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
jak np. osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób w wieku 
50+, kobiet, 

 obsługę organizacyjną Gminnego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości zapewnia Gmina Mściwojów, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 

 naukę aktywnego szukania pracy poprzez zajęcia aktywizacyjne, warsztaty, konsultacje indywidualne, 

 organizowanie szkoleń i kursów w zakresie nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy poprzez pokrycie kosztów subsydiowania 
zatrudnienia; 

 efektem projektu ma być poprawa sytuacji na rynku pracy osób poszukających pracy w Gminie Mściwojów i zmniejszenie 
stopy bezrobocia. 

CEL REWITALIZACJI: Aktywizacja mieszkańców 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

2 

Wsparcie osób 
poszukujących pracy 
w ramach działalności 

Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo 

Kaczawskie” 

Gmina 
Mściwojów, 

siedziba LGD 
Mściwojów nr 54 

 projekt obejmuje wsparcie LGD „Partnerstwo Kaczawskie” w zakresie działań wspierających osoby poszukujące pracy, 
a także aktywizację zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 

 celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
jak np. osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób w wieku 
50+, kobiet, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 

 naukę aktywnego szukania pracy poprzez zajęcia aktywizacyjne, warsztaty, konsultacje indywidualne, 

 organizowanie szkoleń i kursów w zakresie nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy poprzez pokrycie kosztów subsydiowania 
zatrudnienia; 

 efektem projektu ma być poprawa sytuacji na rynku pracy osób poszukających pracy w Gminie Mściwojów i zmniejszenie 
stopy bezrobocia. 
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Lp. Projekt  Lokalizacja Charakterystyka projektu 

CEL REWITALIZACJI: Aktywizacja mieszkańców 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

3 

Wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości 

w ramach działalności 
Gminnego Centrum 
Przedsiębiorczości 

Gmina 
Mściwojów 

 projekt obejmuje wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach 
działalności Gminnego Centrum Przedsiębiorczości, 

 celem projektu jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 udzielanie bezzwrotnych dotacji obejmujących: doradztwo szkolenia przygotowujące do podjęcia własnej 
działalności gospodarczej, przyznanie bezzwrotnych środków finansowych, czy wsparcie pomostowe obejmujące 
szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji, a także pomostowe wsparcie finansowe; 

 efektem projektu ma być poprawa sytuacji na rynku pracy w Gminie Mściwojów i zmniejszenie stopy bezrobocia, poprzez 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 

CEL REWITALIZACJI: Aktywizacja mieszkańców 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Aktywizacja społeczna mieszkańców 

4 
Aktywna integracja 

lokalnej społeczności w 
Gminie Mściwojów 

Gmina 
Mściwojów 

 projekt obejmuje aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działalności 
GOPS, 

 celem jest poprawa i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób objętych wsparciem w projekcie, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej poprzez organizację 
treningów kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji 
rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowe j, 
w tym powrotu na rynek pracy; 

 efektem projektu ma być wzrost integracji społeczności lokalnej i rozwój kapitału społecznego i kapitału ludzkiego. 

CEL REWITALIZACJI: Aktywizacja mieszkańców 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Aktywizacja społeczna mieszkańców 

5 

Dostęp do wysokiej 
jakości usług 

społecznych w ramach 
działalności Dziennego 

Domu Pobytu 
w Mściwojowie 

Gmina 
Mściwojów 

 projekt prowadzi do zwiększenia dostępności do środowiskowych usług opiekuńczych na terenie Gminy Mściwojów 
poprzez działalność Dziennego Domu Pobytu w Mściwojowie. Projekt jest bezpośrednio związany z projektem 6 
z listy „A”. 

 celem projektu jest zwiększenie dostępności do środowisk usług opiekuńczych na obszarze Gminy, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a także organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe dla przyszłych pracowników, 

 efektem projektu będzie zwiększenie integracji społecznej, poprawa jakości i warunków życia osób starszych 
i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Mściwojów. 
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Lp. Projekt  Lokalizacja Charakterystyka projektu 

CEL REWITALIZACJI: Aktywizacja mieszkańców 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Aktywizacja społeczna mieszkańców 

6 

Poprawa dostępności 
do świadczonych usług 

asystenckich 
i opiekuńczych nad 

osobami 
niesamodzielnymi 

w Gminie Mściwojów 

Gmina 
Mściwojów 

 projekt w ramach działalności GOPS obejmuje organizację i prowadzenie niestacjonarnych usług asystenckich 
i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności, 

 celem jest projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych na terenie Gminy Mściwojów, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 zakup samochodu, zatrudnienie dodatkowej kadry pracowniczej lub przeprowadzenie szkoleń pracowników GOPS 
podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia niestacjonarnych usług opiekuńczych; 

 efektem projektu jest poprawa warunków i jakości życia osób wymagających pomocy w zakresie projektu. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Gmina przyjazna środowisku 

7 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

budynków w sektorze 
mieszkaniowym 

w Gminie Mściwojów 

Gmina 
Mściwojów 

 projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych wielorodzinnych położonych na 
wyznaczonym obszarze rewitalizacji, 

 celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków w sektorze mieszkaniowym, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 kompleksową modernizację energetyczną budynków obejmującą termomodernizację, modernizację systemów 
grzewczych, instalację OZE, instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i energetyczną, 

 zakres powyższych działań zależny od rodzaju i stanu technicznego istniejącego danych budynków; 

 efektem projektu jest poprawa jakości i warunków życia mieszkańców obszarów zdegradowanych Gminy Mściwojów. 

CEL REWITALIZACJI: Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

KIERUNEK ODPOWIADAJĄCY: Infrastruktura na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

8 

Przygotowanie terenów 
pod działalność 

inwestycyjną w Gminie 
Mściwojów 

Gmina 
Mściwojów 

 projekt obejmuje kompleksowe przygotowanie terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (tereny pod działalność usługową i produkcyjną), oraz prowadzenie działań 
informacyjno-promocyjnych, 

 celem jest poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Mściwojów, która wydatnie wpłynie na 
poprawę sytuacji na rynku pracy, 

 projekt obejmuje takie działania jak: 

 uporządkowanie i przygotowanie terenów, 

 uzbrojenie terenów, 

 adaptację istniejących budynków, 

 budowę, modernizację wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej; 

 efektem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju przede wszystkim MŚP, tworzenie nowych miejsc pracy i spadek 
poziomu bezrobocia w Gminie. 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.2. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono mechanizmy integrowania działań 

rewitalizacyjnych, których celem jest wyjście z sytuacji kryzysowej obszarów 

zdegradowanych. Wszystkie przedsięwzięcia i przypisane do nich projekty są zgodne 

z cechami charakteryzującymi właściwie wykonany program rewitalizacji przedstawiony 

w „Wytycznych programowych IZ RPO WD …” . Przede wszystkim projekty zawarte w GPR 

cechują się komplementarnością pod względem: przestrzennym, problemowym, 

proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  

 

 

5.2.1. Mechanizmy zapewniania komplementarności między poszczególnymi 
projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami podmiotów i funduszy 
na obszarze objętym programem rewitalizacji 

 

Zachowanie komplementarności projektów rewitalizacyjnych w różnych wymiarach 

jest koniecznym wymogiem dla wspierania projektów w ramach RPO WD. Poszczególne 

wymiary zostały przedstawione w grafice poniżej 

 
Ryc. 6. Wymiary komplementarności projektów rewitalizacyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014 - 2020" 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów jest komplementarny pod 

względem przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym 
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i źródeł finansowania. Szczegółowy opis komplementarności GPR dla poszczególnych 

wymiarów został przedstawiony poniżej. 

 

Komplementarność przestrzenna została zachowana dzięki skupieniu się wszystkich 

projektów na obszarze rewitalizacji. Projekty rewitalizacyjne z przedsięwzięcia pierwszego 

i drugiego swym zasięgiem oddziaływania obejmują obszar rewitalizacji. Projekty 

infrastrukturalne dotyczą inwestycji na obszarze rewitalizacji i przywróceniu lub nadaniu 

nowych funkcji zdegradowanym przestrzeniom. Natomiast projekty o charakterze 

społecznym mają większy zasięg oddziaływania i może on wychodzić poza obszar 

rewitalizacji, celem prowadzenie zrównoważonego rozwoju całego obszaru Gminy 

Mściwojów. Dlatego zasięg przestrzenny projektów miękkich (społecznych), jak i twardych 

o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym, technicznym, czy 

gospodarczym pokrywają się przestrzennie i odnoszą się do kompleksowej rewitalizacji  

społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji.  

Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych również została 

zachowana. GPR obejmuje wszystkie sfery działań rewitalizacyjnych wyrażone w projektach 

rewitalizacyjnych, a są to sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, 

techniczna i środowiskowa. Prawidłowo prowadzona rewitalizacja odnosi do wszystkich 

z wymienionych sfer i dopiero wtedy prowadzi do skutecznej i kompleksowej rewitalizacji 

społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji. Projekty z listy „A” i listy „B” wzajemnie się 

uzupełniają i łącznie oddziaływają na obszar we wszystkich aspektach rewitalizacji 

prowadząc do skutecznego i kompleksowego wyjścia z sytuacji kryzysowej obszarów 

zdegradowanych. 

Komplementarność źródeł finansowania została zachowana we wszystkich 

projektach, co oznacza, że w kontekście polityki spójności 2014-2020 projekty opierają się 

na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS 

z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Projekty zakładają różne źródła 

finansowania, w tym: środki własne Gminy Mściwojów.. Wszystkie źródła finansowania 

wzajemnie się uzupełniają celem uzyskania korzystnych efektów rewitalizacji. Dokładne 

wskazanie źródeł finansowania i szacunkowa wielkość została przedstawiona 

w podrozdziale 5.4. Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz ze 

wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych. 

Komplementarność międzyokresowa została zachowana dzięki integracji działań już 

realizowanych na terenie gminy opisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mściwojów na lata 2016-2029 (Uchwała Nr XV.89.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 

29 marca 2016 r.) z przedsięwzięciami zaproponowanymi w GPR. Projekty rewitalizacyjne 

nie kolidują z przedsięwzięciami zawartymi w WPR, natomiast niektóre projekty ujęte 

w prognozie zostały zawarte w programie, a są to: 

 Lista „A” Projekt 12. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zwiększenie 
efektywności energetycznej, 

 Lista „A” Projekt 14. Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej kuźni 

w Targoszynie z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej – 

zwiększenie efektywności energetycznej. 
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5.2.2 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów 
i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 został 

opracowany dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji podjętego Uchwałą Rady Gminy 

Mściwojów Nr XVIII.111.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów i jest zgodny z ustawą 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Prowadzenie rewitalizacji jest zadaniem własnym 

gminy, dlatego realizując zadania własne Gmina Mściwojów przystąpiła do opracowania 

GPR. Pierwszym krokiem było zdiagnozowanie negatywnych zjawisk występujących na 

terenie gminy, predysponujących dane obszary do działań rewitalizacyjnych. 

W celu włączenia interesariuszy rewitalizacji przeprowadzono kilka spotkań 

i konsultacji społecznych na różnych etapach tworzenia programu rewitalizacji. Pierwsze 

spotkanie odbyło się 20.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Mściwojów i miało charakter 

wprowadzający do tematyki rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu 

Gminy, sołtysi, mieszkańcy, pracownicy różnych instytucji, a także przedstawiciele firmy 

Green Key z Poznania, która we współpracy z Gminą Mściwojów podjęła się opracowania 

przedmiotowej dokumentacji. Następnie sporządzono diagnozę i wyznaczono obszar 

zdegradowany i rewitalizacji oraz przeprowadzono konsultację społeczne projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Mściwojów. Konsultacje przeprowadzono w dniach 25.05.2016 r. do 24.06.2016 r. w formie: 

 spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, gdzie omówiono 

propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Mściwojów, które odbyło się dnia 07.06.2016 r., 

 zbierania uwag ustnych w dniach od 25.05.2016 r. – 24.06.2016 r., 

 zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej w dniach 

od 25.05.2016 r. – 24.06.2016 r. 

Dodatkowo dnia 07.06.2016 r. w Urzędzie Gminy Mściwojów przeprowadzono 

warsztaty z Gminnego Programu Rewitalizacji, gdzie przybliżono interesariuszom możliwości 

jakie daje dany dokument i zebrano uwagi, opinie, sugestie i propozycje, w formie ustnej 

i pisemnej, działań rewitalizacyjnych na proponowanym obszarze rewitalizacji. 

Dnia 07.06.2016 r. odbyła się również lekcja obywatelska dla gimnazjalistów 

z Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Reymonta w Marcinowicach. Podczas lekcji 

omówioną tematykę rewitalizacji i formy jej prowadzenia w Gminie Mściwojów. 

Kolejnym etapem włączenia w proces sporządzania GPR były konsultacje społeczne 

w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-

2025 r. Po sporządzeniu projektu, Wójt przeprowadza konsultacje społeczne. O rozpoczęciu 

i o formach, w jakich będą prowadzone, powiadamia się nie później niż w terminie 7 dni 

przed dniem ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający udział w nich możliwie 

szerokiego grona interesariuszy, co najmniej poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz ogłoszenie na stronie podmiotowej gminy 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Spośród proponowanych form konsultacji wybrano: 

 zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy 

zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 spotkanie, debatę i zbieranie uwag ustnych. 

W celu włączenia interesariuszy w proces zarządzania programem rewitalizacji, 

powołuje się Komitet Rewitalizacji, który aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia projektu 
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Gminnego Programu Rewitalizacji, a także w dalszych etapach wdrażania GPR. Stanowi on 

forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

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

Wójta. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy 

rewitalizacji. Zostaje on powołany na podstawie Uchwały Rady Gminy, która ustala dokładnie 

zasady wyznaczania składu i  działania Komitetu. Wójt niezwłocznie po podjęciu uchwały 

przez Radę Gminy powołuje w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji. Obsługę 

organizacyjną Komitetu zapewnia Wójt. 

Komitet Rewitalizacji powinien zostać powołany dla całego obszaru rewitalizacji, 

celem kompleksowej koordynacji prowadzenia działań rewitalizacyjnych prowadzonych 

w ramach GPR. Jego głównym zadaniem jest przestrzeganie rzetelnej realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Komitet Rewitalizacji jest ważnym organem  

 

 

5.3. MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTÓW 
REWITLAIZACYJNYCH 

 

Poszczególne przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne przedstawione w Gminnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 będą finansowane 

w ramach RPO WD. „Wytyczne programowe IZ RPO WD …”. przedstawiają szczegółowo 

możliwe źródła finansowania działań rewitalizacyjnych wg danych osi priorytetowych. 

Priorytetem GPR jest zaplanowanie działań ukierunkowanych na zmniejszenie lub likwidację 

negatywnych zjawisk społecznych występujących na obszarze rewitalizacji, które są 

finansowane w ramach EFS i EFRR. Projekty predysponowane do wsparcia w ramach RPO 

WD w programach rewitalizacji zostały podzielone na dwie listy. Do listy „A” zaliczają się 

projekty z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.  

Drugą listę – Listę „B” tworzą pozostałe projekty rewitalizacyjne, które są składane 

w konkursach w ramach innych działań RPO WD 2014-2020 niż ww. Działania RPO WD, 

w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego to: 

 1.3 Rozwój przedsiębiorczości (EFRR), 

 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym (EFRR), 

 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (EFRR), 

 4.3 Dziedzictwo kulturowe (EFRR), 

 5.2 System transportu kolejowego (EFRR), 

 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR), 

o Wsparcie osób poszukujących pracy (EFS), 

o Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

(EFS), 

 9.1 Aktywna integracja (EFS), 

 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (EFS), 

 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (EFS); 

 

GPR może również być finansowany z różnego rodzaju krajowych źródeł, np.: 

 System Zielonych Inwestycji – sprowadzają się do stworzenia 

i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek 

jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji w systemie ONZ), 
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 NFOŚiGW Lemur – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – 

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem 

i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, 

 program priorytetowy NFOŚiGW Sowa – wsparcie przedsięwzięć z zakresu 

modernizacji oświetlenia ulicznego oraz montażu urządzeń do inteligentnego 

sterowania oświetleniem, montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz 

stabilizacji napięcia zasilającego, 

 program priorytetowy NFOŚiGW Kawka – celem programu jest 

zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza 

w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych 

i docelowych poziomów stężeń danych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie 

programów ochrony powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów PM2,5, PM10 

oraz emisji CO2. Program polega na likwidacji niskiej emisji wspierającej 

wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych 

źródeł energii 

 program priorytetowy PROSUMENT – program wspiera finansowo zakup 

i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii 

elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni 

mieszkaniowych, które to przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2, 

 program priorytetowy BOCIAN – celem programu jest zwiększenie produkcji 

energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które 

ograniczają bądź pozwalają uniknąć emisji CO2, 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów – celem Funduszu jest pomoc 

finansowa dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne i remontowe, a także wypłata rekompensat dla 

właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokaty kwaterunkowe, 

 Fundusz Dopłat – jest rządowym programem wsparcia budownictwa 

socjalnego, którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem 

jest zwiększenie zasobu lokali i pomieszczeń służących zaspokojeniu potrzeb 

osób najuboższych, 

 Fundusz Municypalny – jest długoterminowym inwestorem finansowym , 

którego działalność polega na współfinansowaniu inwestycji w obszarze 

nieruchomości kubaturowych realizowanych przez gminy lub przez podległe 

im spółki, 

 Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – program polega 

na dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie 

sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem 

jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim 

odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy 

społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.  

 Gwarancja de minimis – jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana 

w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu 

obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu 

przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej 

i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych 

przedsiębiorcy i nie rodzi żadnych skutków podatkowych.  
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5.4. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH 

 

 Niniejszy rozdział przedstawia harmonogram i szacunkowe ramy finansowe konkretnych projektów rewitalizacyjnych wraz 

ze wskazaniem wielkości dofinansowania możliwego do uzyskania z różnych źródeł. Termin realizacji danego projektu został podany 

w przybliżeniu. Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych z listy „A”, zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 17. Projekty rewitalizacyjne z listy „A” – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Termin 
realizacji 
projektu 

Projekt  
Nazwa wnioskodawcy 
(podmiot realizujący) 

Szacowana wartość 
projektu (zł) 

Źródło finansowania 

publiczne prywatne 

2017-2018 
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej 

i przystosowanie otoczenia do celów 
rekreacyjno-sportowych we wsi Godziszowa 

Gmina Mściwojów 200 000 EFRR  

2016-2017 
2. Modernizacja placu zabaw i boiska 

oraz budowa siłowni zewnętrznej we wsi 
Godziszowa 

Gmina Mściwojów 50 000 EFRR  

2018-2020 
3. Budowa kompleksu sportowo-

rekreacyjnego we wsi Snowidza 
Gmina Mściwojów 160 000 EFRR  

2016-2017 
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi 

Snowidza 
Gmina Mściwojów 20 000 EFRR  

2017-2018 
5. Rekultywacja terenu pod plac zabaw 

we wsi Snowidza 
Gmina Mściwojów 50 000 EFRR 

mieszkańcy wsi 
Snowidza 

2017-2020 
6. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu 
dla osób starszych i niesamodzielnych we wsi 

Mściwojów 
Gmina Mściwojów 800 000 EFRR  

2018-2025 
7. Rewaloryzacja i zagospodarowanie na 

cele kulturalno-turystyczne zabytkowego 
ogrodu ozdobnego Nostitz’ów w Mściwojowie 

Gmina Mściwojów 700 000 EFRR  

2018-2025 
8. Rewitalizacja renesansowego dworu i 
zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów 

Gmina Mściwojów 2 000 000 EFRR  

2017-2018 
9. Modernizacja i doposażenie świetlicy 

wiejskiej we wsi Mściwojów 
Gmina Mściwojów 150 000 EFRR  

2017-2018 
10. Utworzenie Gminnego Centrum 

Przedsiębiorczości we wsi Mściwojów 
Gmina Mściwojów 150 000 EFRR  

2019-2020 
11. Modernizacja boiska sportowego we 

wsi Mściwojów 
Gmina Mściwojów 100 000 EFRR  

2016-2020 
12. Termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy - zwiększenie efektywności 
energetycznej 

Gmina Mściwojów 500 000 EFRR  
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Termin 
realizacji 
projektu 

Projekt  
Nazwa wnioskodawcy 
(podmiot realizujący) 

Szacowana wartość 
projektu (zł) 

Źródło finansowania 

publiczne prywatne 

2017-2018 
13. Rozbudowa terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych nad zbiornikiem wodnym we 
wsi Mściwojów 

Gmina Mściwojów 200 000 EFRR  

2016-2020 

14. Termomodernizacja i adaptacja 
budynku po byłej kuźni w Targoszynie 

z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

Gmina Mściwojów 400 000 EFRR  

2019-2023 
15. Utworzenie Gminnego Centrum 

Kultury w zespole pałacowo-parkowym we wsi 
Targoszyn 

Gmina Mściwojów 1 500 000 EFRR  

2017-2018 
16. Modernizacja i doposażenie świetlicy 

wiejskiej we wsi Targoszyn 
Gmina Mściwojów 150 000 EFRR  

2017-2018 
17. Rewitalizacja osiedla we wsi 

Targoszyn 
Gmina Mściwojów 200 000 EFRR  

2018-2020 
18. Modernizacja boiska we wsi  

Targoszyn 
Gmina Mściwojów 300 000 EFRR  

2017-2018 
19. Utworzenie terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego we wsi Targoszyn 
Gmina Mściwojów 50 000 EFRR  

2017-2018 
20. Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej 

otoczenia we wsi Siekierzyce 
Gmina Mściwojów 250 000 EFRR  

2016-2017 
21. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi 

Zimnik 
Gmina Mściwojów 20 000 EFRR  

Źródło: opracowanie własne 
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Możliwe źródła finansowania projektów z listy „B” zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 18. Projekty rewitalizacyjne z listy „B” – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Termin 

realizacji 

projektu 

Projekt  
Nazwa wnioskodawcy 

(podmiot realizujący) 

Szacowana wartość 

projektu (zł) 

Źródło finansowania 

publiczne prywatne 

2017-2020 
1. Wsparcie osób poszukujących pracy 

w ramach działalności Gminnego Centrum 
Przedsiębiorczości 

Gmina Mściwojów 1 000 000 EFS  

2016-2018 
2. Wsparcie osób poszukujących pracy 

w ramach działalności Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo Kaczawskie” 

Gmina Mściwojów 300 000 EFS  

2017-2025 
3. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości 

w ramach działalności Gminnego Centrum 
Przedsiębiorczości 

Gmina Mściwojów 1 000 000 EFS  

2018-2019 
4. Aktywna integracja lokalnej 
społeczności w Gminie Mściwojów 

Gmina Mściwojów 100 000 EFS  

2017-2025 
5. Dostęp do wysokiej jakości usług 

społecznych w ramach działalności Dziennego 
Domu Pobytu w Mściwojowie 

Gmina Mściwojów 500 000 EFS  

2017-2020 

6. Poprawa dostępności do 
świadczonych usług asystenckich 

i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi 
w Gminie Mściwojów 

Gmina Mściwojów 200 000 EFS  

2018-2025 
7. Poprawa efektywności energetycznej 

budynków w sektorze mieszkaniowym 
w Gminie Mściwojów 

Gmina Mściwojów 1 000 000 EFRR  

2017-2020 
8. Przygotowanie terenów pod 

działalność inwestycyjną w Gminie Mściwojów 
Gmina Mściwojów 500 000 EFRR  

Źródło: opracowanie własne 
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5.5. OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 wymaga 

odpowiedniego systemu wdrażania i zarządzania, ze względu na swoją złożoność. 

Konieczne jest odpowiednie przygotowanie informacyjne i aktywna partycypacja wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji. GPR jest narzędziem niezbędnym do rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy. Jednak, żeby jego realizacja przyniosła oczekiwane efekty potrzebne 

jest sukcesywne wdrażanie wyznaczonych przedsięwzięć i stały monitoring ich realizacji. 

Właściwa realizacja GPR wymaga współpracy wielu instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych, inwestorów oraz mieszkańców Gminy Mściwojów.  

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów 

odpowiedzialny jest Wójt Gminy Mściwojów. Organem wspomagającym Wójta jest Komitet 

Rewitalizacji. Szczegółowy opis Komitetu Rewitalizacji przedstawia podrozdział 5.2.2. 

Natomiast za realizację GPR odpowiedzialny będzie Zespół ds. rewitalizacji powołany przez 

Wójta. Zespół będzie aktywnie współpracował z Komitetem Rewitalizacji i będzie odpowiadał 

za: 

 koordynację wdrażania GPR, 

 aktualizacje założeń Programu (zmiany granic obszarów zdegradowanych 

i rewitalizacji, weryfikacji efektywności prowadzonych przedsięwzięć), 

 aktualizacje danych dotyczących sytuacji kryzysowych w gminie,  

 organizacje systemu monitoringu GPR, 

 współpracę z partnerami społecznymi, 

 opracowywanie raportów z realizacji GPR i przedstawienie ich opinii publicznej, 

 promocję projektów rewitalizacyjnych (działania marketingowe mające na celu 

pozyskanie inwestorów, włączenie w proces rewitalizacji społeczności lokalnej), 

 stałą współpracę z Komitetem Rewitalizacji i Wójtem we wdrażaniu, aktualizacji 

założeń, organizacji monitoringu GPR oraz promocji poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych. 

Zespół ds. rewitalizacji będzie również odpowiedzialny za aktywną partycypację 

społeczną w sprawach dotyczących aktualizacji programu, czy promowania poszczególnych 

projektów. Celem dialogu społecznego jest poznanie aktualnych potrzeb lokalnej 

społeczności, aby możliwie w najbardziej efektywny sposób realizować GPR. Formami 

dialogu społecznego będą organizowane przez Zespół ds. rewitalizacji: spotkania, debaty 

i konferencje z udziałem Komitetu Rewitalizacji i pozostałymi interesariuszami. 

W skład Zespołu powinny wchodzić co najmniej dwie osoby. Pierwsza osoba 

odpowiedzialna za stronę merytoryczną wdrażania GPR wyznaczona z upoważnienia Wójta 

Gminy Mściwojów, która będzie kierownikiem zespołu i będzie odpowiedzialna za realizację 

ww. zadań. Drugą osobą będzie członek Komitetu Rewitalizacji wyznaczony do współpracy 

z Zespołem ds. rewitalizacji. Komitet jest organem opiniodawczo-doradczym Wójta, który 

powinien w jak najszerszym zakresie uczestniczyć w procesie wdrażania GPR. Dlatego 

wyznaczona osoba będzie pełniła funkcję łącznika Komitetu z Zespołem i przedstawiała 

opinię interesariuszy rewitalizacji reprezentowanych przez Komitet. 

Kierownikowi zespołu mogą podlegać inne osoby współodpowiedzialne za realizację 

powyższych zadań. W zależności od potrzeb skład zespołu może liczyć do 4 członków 

(kierownik, Członek komitetu Rewitalizacji, 2 osoby odpowiedzialne za sprawne działanie 

zespołu, realizację zadań i spraw bieżących podległe kierownikowi – nie będące członkami 

Komitetu Rewitalizacji). 
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Obecny harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych z listy „A” przewiduje 

równomierne rozłożenie zadań na okres obowiązywania programu, czyli do 2025 r. 

W pierwszej kolejności będą realizowane projekty do 2018 roku, które w większości 

obejmują uzupełnienie i rozwój już istniejącej infrastruktury społecznej w postaci świetlic 

wiejskich, placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, małych terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych, czy rewitalizacji otoczenia osiedla w Targoszynie i adaptacji budynku na 

cele działalności Gminnego Centrum Przedsiębiorczości. Do 2018 roku, zrealizowanych 

zostanie łącznie 12 projektów z listy „A”. Do 2020 r. przewidziano realizację kolejnych 6 

projektów obejmujących działania na większą skalę, a są to: 

 budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Snowidzy, 

 utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Mściwojowie, 

 modernizację boiska sportowego w Mściwojowie, 

 termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, 

 termomodernizację i adaptację budynku byłej kuźni w Targoszynie na siedzibę 

Gminnej Biblioteki Publicznej, 

 modernizację boiska w Targoszynie. 

GPR obejmuje również projekty o dłuższym okresie realizacji. Są to projekty 

dotyczące dużych i czasochłonnych inwestycji, tj.: 

 rewaloryzacji i zagospodarowania zabytkowego ogrodu ozdobnego Nostitz’ów 

w Mściwojowie, 

 rewitalizacji renesansowego dworu i zabudowań folwarcznych w Mściwojowie, 

 utworzenia Gminnego Centrum Kultury w zespole pałacowo-parkowym w 

Targoszynie. 

 

Projekty z listy „B” są równomiernie rozłożone w okresie obowiązywania GPR 

i bezpośrednio wspierają projekty główne z listy „A”. Są to przede wszystkim projekty 

o charakterze społecznym wpływające na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów ze sfery 

społecznej. Ich terminowa realizacja jest warunkiem koniecznym do prowadzenia 

kompleksowej rewitalizacji i wyjścia z sytuacji kryzysowej obszarów zdegradowanych. 

Projekty społeczne są realizowane w największych miejscowościach w Gminie i mają 

oddziaływanie ponadlokalne, dotyczące terytorium całej Gminy, a w szczególności 

mieszkańców obszarów zdegradowanych. 

 

Opracowanie i uchwalenie GPR prowadzi do obowiązku dostosowania brzmienia 

załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy (WPF). Rada gminy ma obowiązek 

niezwłocznego wprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR, służących 

realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy, o którym mowa w Art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 

27 sierpnia 2009 r. Wprowadzenie tych danych możliwe jest jednak wyłącznie w przypadku, 

gdy ich zakres i stopień szczegółowości umożliwiają zamieszczenie przedsięwzięcia 

(projektu) w WPF. 

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia to wieloletnie 

programy, projekty lub zadania – jest to zatem kategoria szeroka, umożliwiająca zarówno 

uwzględnienie pojedynczych inwestycji (np. modernizacja świetlicy wiejskiej), jak i bardziej 

złożonych programów np. interwencji społecznej. 

Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie są wystarczające do wpisania ich do 

załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, rada gminy 

wprowadza przedsięwzięcia do tego załącznika niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych 
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danych, a zatem niezwłocznie po określeniu dla inwestycji parametrów wpisywanych do 

WPF (dotyczy projektów tworzących listę „B”). 

 

 

5.6. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

 

Odpowiedni system monitorowania i oceny GPR to niezbędne narzędzie kontroli 

efektywności realizacji programu. Cele rewitalizacji i stopień ich realizacji oraz skuteczności 

poszczególnych projektów musi być weryfikowana przez odpowiedni podmiot. Jednostką 

odpowiedzialną za monitoring i ocenę GPR będzie wspomniany wcześniej Zespół 

ds. rewitalizacji. 

Zespół ds. rewitalizacji będzie odpowiedzialny za systematyczną ocenę stopnia 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wprowadzenie ewentualnych zmian w programie 

oraz kontrolowanie dyspozycji środków finansowych. Ocena będzie polegać, po pierwsze na 

sprawdzeniu czy treść programu jest aktualna i odpowiada stanowi faktycznemu w zakresie 

ustaleń mających znaczenie dla realizacji GPR. Po drugie, w jakim stopniu przedsięwzięcia i 

dane projekty zaplanowane w GPR zostały zrealizowane w przyjętym harmonogramie. 

Zespół jest zobowiązany do składania corocznych raportów z wdrażania GPR 

Wójtowi Gminy Mściwojów oraz prognozy realizacji programu w następnych latach wraz z 

propozycją ewentualnych zmian do wprowadzenia. Coroczne raporty będą stanowić 

podstawę oceny GPR, którą Wójt przedstawia do zaopiniowania Komitetowi Rewitalizacji, 

oraz udostępniania wszystkim interesariuszom rewitalizacji za pośrednictwem Biuletynu 

Informacji Publicznej (bip.msciwojow.pl). 

Zespół ds. rewitalizacji będzie również organizował spotkania z Komitetem 

Rewitalizacji, władzami Gminy Mściwojów i pozostałymi interesariuszami (minimum raz do 

roku), na których będzie przedstawiony stopień realizacji programu, potrzeby aktualizacji 

GPR oraz dalsze kierunki działań rewitalizacyjnych, a także sprawy bieżące związane 

z prowadzoną rewitalizacją. Każdy z interesariuszy, dzięki tym spotkaniom będzie miał wkład 

w proces rewitalizacji realizowany na terenie Gminy Mściwojów. Interesariusze będą mogli 

składać wnioski i sugestie co do zmian w programie i razem z Zespołem i Komitetem tworzyć 

i stale ulepszać model wdrażania, oceny i realizacji GPR. Liczba spotkań będzie uzależniona 

od aktualnych potrzeb. 

 

Wspomniany wcześniej, coroczny raport powinien zawierać informacje dotyczące: 

 przebiegu procesu wdrażania działań rewitalizacyjnych poprzez poszczególne 

projekty z listy „A” opisane za pomocą wybranych wskaźników produktu 

i wskaźników bezpośredniego rezultatu ujętych Tabeli 15. w podrozdziale 5.1. 

Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych z listy „A”. 

 sposób monitorowania i oceny przebieg procesu wdrażania projektów z listy 

„B”, który zostanie określony za pomocą odpowiednich wartości wskaźników 

produktu i wskaźników rezultatu bezpośredniego w trakcie składania danego 

projektu w ramach konkursu o dofinansowanie z przypisanych działań RPO 

WD 2014-2020. Na etapie tworzenia dokumentu GPR nie wskazano 

konkretnych wskaźników i ich wartości, 

 merytoryczną ocenę stopnia realizacji GPR wg harmonogramu,  

 ocenę aktualności treści GPR, 

 protokoły z przeprowadzonych spotkań, jako załączniki do raportu. 
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Prognoza realizacji programu powinna natomiast zawierać: 

 przewidywane zagrożenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 wskazanie potrzebnych zmian lub kontynuacji podstawowych założeń GPR, 

 wskazanie potrzeby aktualizacji GPR. 

 

Po sporządzeniu, zaopiniowaniu i publikacji oceny, wójt nie podejmuje dalszych 

działań (w przypadku stwierdzenia aktualności GPR) albo występuje do rady gminy 

z wnioskiem o zmianę Programu (wobec stwierdzenia, że utracił on walor aktualności). Do 

wniosku załącza się opinię Komitetu. Opinia ta nie jest wiążąca dla wójta, co oznacza że 

nawet w przypadku istnienia rozbieżności w ocenie GPR, wójt uprawniony jest do podjęcia 

decyzji wynikającej z jego stanowiska. 

Postępowanie w przedmiocie zmiany GPR może wynikać z oceny (opisanej powyżej), 

lecz może być również efektem innych działań (np. aktualizacji listy przedsięwzięć). Ustawa 

o rewitalizacji nie ogranicza zatem możliwości zmiany GPR wyłącznie do przypadków 

stwierdzenia nieaktualności programu. Co do zasady zmiana GPR następuje w trybie, w 

jakim jest on uchwalany. Ustawa przewidziała jednak uproszczoną procedurę w przypadku 

określonej kategorii zmian. Procedura ta zakłada pominięcie etapu pozyskiwania opinii 

uprawnionych organów oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przypadku, gdy: 

 zmiana nie dotyczy przedsięwzięć zawartych w GPR (dotyczy przedsięwzięć 

podstawowych – lista „A”), 

 zmiana nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji (brak wskazania obowiązku ustanowienia Strefy w niniejszym 

programie). 

 

W zależności od stopnia wdrażania przedsięwzięć i projektów, a także możliwości 

finansowych Gminy Mściwojów, Gminny Program Rewitalizacji będzie aktualizowany w celu 

dostosowania go do aktualnych potrzeb. Odpowiedzialny za aktualizację programu będzie 

Zespół ds. rewitalizacji. Na podstawie corocznych raportów przedkładanych Wójtowi 

i wszystkim interesariuszom będzie wskazywana potrzeba aktualizacji GPR i zakres 

proponowanych zmian dotyczących realizowanych przedsięwzięć i projektów. W razie 

konieczności można zmienić zakres proponowanych działań rewitalizacyjnych, jednak należy 

pamiętać o osiągnięciu zakładanego efektu, który pozostaje niezmienny, czyli wyjściu ze 

stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. 

 

 

5.7. OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH 
 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 

nie przewiduje niezbędnych zmian w: 

 uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz 2015 r. poz. 1322), 

 uchwale o której mowa o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji 

z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1777) dotyczącej zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet 

Rewitalizacji zostanie powołany na drodze danej uchwały w terminie do 3 

miesięcy po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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5.8. WSKAZANIE KONIECZNOŚCI UTWORZENIA SPECJALNEJ STREFY 
REWITALIZACJI 

 

Ustawa o rewitalizacji daję możliwość utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na 

obszarze rewitalizacji, którą to strefę powołuje rada gminy. Strefę ustanawia się w celu 

zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na okres nie dłuższy niż 10 

lat, bez możliwości przedłużenia. Uchwała w sprawie ustanowienia strefy stanowi akt prawa 

miejscowego. 

Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji, bądź jego części nie przewiduje się 

utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i zastosowania instrumentów prawnych 

dedykowanych Strefie. 

 

5.9. WSKAZANIE SPOSOBU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

 

Niniejszy podrozdział omawia zakres wprowadzonych zmian w dokumentach 

planistycznych gminy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego swym zasięgiem 

obejmujących obszar rewitalizacji oraz wskazuje konieczność uchwalenia Miejscowych 

planów rewitalizacji ze wskazaniem ich granic, łącznie z procedurą scaleń i podziałów 

nieruchomości, a także określa wytyczne dotyczące tych planów. 

 

 

5.9.1. Zakres niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

 

Niezbędne do wprowadzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów przedstawiają się następująco: 

 wprowadzenie zapisu o obszarach zdegradowanych ustanowionych mocą 

Uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XVIII.111.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Mściwojów i oznaczenie ich w części graficznej Studium, 

Proponowane ustalenia GPR są w całości zgodne z polityką przestrzenną 

przedstawioną w Studium, ale wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie jego 

zmiany, w celu wymaganego ustawowo wprowadzenia ustaleń dotyczących obszarów 

zdegradowanych wynikającego z art. 10 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.)  

Wójt jest zobowiązany do sporządzenia projektu zmiany studium niezwłocznie po 

uchwaleniu GPR. Postępowanie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy prowadzi w trybie określonym w ustawie z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777), przy czym: 

 rada gminy nie podejmuje uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
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 ogłaszając o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium, wójt nie 

określa formy, miejsca i terminu składania wniosków dotyczących tego studium, 

 wójt sporządza projekt zmiany tego studium nie rozpatrując wniosków 

dotyczących studium. 

 

 

5.9.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany 
rewitalizacji konieczne do uchwalenia albo zmiany 

 

Założenia i proces wdrażania GPR nie przewidują konieczności: 

 uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

bądź wprowadzenia zmian w obowiązujących miejscowych planach, 

 uchwalenia nowych miejscowych planów rewitalizacji. 

 

 

 

VI. PODSUMOWANIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 został 

opracowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 r., 

poz. 1777), Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014-2020 (MIiR/H 2014/20(01)/07/2015) i z „Wytycznymi programowymi IZ RPO WD 

dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów 

równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020”. Powyższe dokumenty zawierają 

niezbędny zestaw informacji i reguł, które należy stosować w celu sporządzenia wysokiej 

jakości GPR 

GPR jest narzędziem do prowadzenia skutecznej rewitalizacji, która należy do zadań 

własnych gminy. Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji zaproponowano szereg działań 

rewitalizacyjnych w postaci przedsięwzięć i wynikających z nich projektów, których 

systematyczna realizacja doprowadzi do wyjścia z sytuacji kryzysowej, zbadanej na danym 

terenie. Celem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 

jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i osiągniecie wysokiego 

i równego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy. GPR stanowi również 

podstawowe narzędzie w celu ubiegania się o dofinansowanie dla projektów 

rewitalizacyjnych z funduszy Unii Europejskiej.  

GPR nie określa szczegółowych ram i założeń w zakresie wymagań bezpieczeństwa 

i obronności państwa. 

Projekty zawarte w GPR nie określają ram i założeń w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

Projekty opisane w GPR nie wpływają na aktualne zagospodarowanie istniejących 

na obszarze Gminy terenów górniczych. 

Założenia projektów zawartych w GPR nie wpływają na zagospodarowanie terenów 

szczególnego zagrożenia powodzią. 
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