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WSTĘP

REWITALIZACJA - kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na
określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych
i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości
funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne
uwarunkowania endogeniczne.
PROGRAM REWITALIZACJI - Zespół działań rewitalizacyjnych podejmowanych
w oparciu o wspólną, zintegrowaną i zrównoważoną strategię mającą na celu
ograniczenie wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz
społecznych na określonym obszarze miasta.
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015 jest poprawa
warunków mieszkaniowych, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz podniesienie
konkurencyjności zarówno Miasta jak i Gminy w oparciu o działania sprzyjające
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.
Zakłada się także realizację celów szczegółowych tj.:







tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego;
wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego;
podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie
sektora usług;
budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów;
wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
rozwój obszarów wiejskich.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015 został skonstruowany
zgodnie z wytycznymi i w oparciu o kryteria Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, tak, aby projekty ujęte w programie
kwalifikowały się do wsparcia w ramach konkursów organizowanych przez Instytucję
Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
przedstawia osie priorytetowe i działania. Jednym z nich jest Priorytet 9 Odnowa
zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) a w nim
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Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach
poniżej 10 tysięcy mieszkańców, które określa ramy i warunki ubiegania się o
dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych przez Instytucje Zarządzającą.
Przykładowe rodzaje projektów, które mogą starać się o wsparcie to:










Inwestycje w dziedzinie mieszkalnictwa1 dotyczące:
renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.
odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku:
dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki
schodowej, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementów
jego konstrukcji zewnętrznej, windy,
instalacji technicznej budynku,
działania w zakresie oszczędności energetycznej;
przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków
mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację
budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub
własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.
przedsięwzięcia
z
zakresu
współpracy
międzynarodowej
i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia
wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń.

Natomiast beneficjenci, którzy kwalifikują się do wsparcia to:







jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
towarzystwa budownictwa społecznego;
podmioty działające w zakresie pomocy społecznej;
organizacje pozarządowe.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015 dotyczy obszaru całego
Miasta Pieńsk. Przy jego przygotowaniu zaangażowani byli lokalni przedstawiciele
wszystkich podmiotów z terenu gminy, którzy chcą i będą korzystać ze środków
strukturalnych m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, innych
podmiotów publicznych, a także przedstawiciele największych zakładów pracy z terenu
gminy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz partnerzy gospodarczy.
Zidentyfikowanie zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji nastąpiło w wyniku
przeprowadzenia diagnozy stanu istniejącego terenu objętego programem. Określone
w ten sposób potrzeby będą stanowiły podstawę do przyjęcia kierunków rewitalizacji.

1

zgodnie z art. 47 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Tytuł: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015.
Lokalizacja: Miasto Pieńsk, Powiat Zgorzelecki, Województwo Dolnośląskie.
Obszar: całe miasto o powierzchni 9,92 km2
Liczba mieszkańców: 5984
Operator Programu: Gmina Pieńsk.
Partnerzy: Beneficjenci przewidziani do możliwości finansowania inwestycji w ramach
projektów rewitalizacyjnych.
Cele programu: zainicjowanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych
i ekonomicznych w celu wyprowadzenia wyznaczonych obszarów kryzysowych,
poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju,
w podziale na sfery przestrzenne i społeczno-gospodarcze.
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II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA OBSZARZE I
UZASADNIENIE PODJĘCIA REWITALIZACJI

II.1. LOKALIZACJA GMINY I MIASTA PIEŃSK

Gmina Pieńsk położona jest w powiecie zgorzeleckim w województwie dolnośląskim.
Gmina od północy graniczy częściowo z województwem lubuskim, od północnegowschodu oraz wschodu z gminą miejsko-wiejską Węgliniec i gminą miejsko-wiejską
Nowogrodziec (powiat bolesławiecki), od południa z gminą wiejską Zgorzelec oraz na
niewielkim odcinku z gminą wiejską Lubań.
Gmina Pieńsk jest nadgraniczną gminą Polski, jej zachodnią granicę z Niemcami
wyznacza Nysa Łużycka.
Mapa 1 Lokalizacja Gminy Pieńsk na tle województwa dolnośląskiego i powiatu zgorzeleckiego

Źródło: opracowanie własne
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Całkowita powierzchnia gminy wynosi 110,3 km2 (11033 ha), w tym niemal 10 km2
przypada na miasto Pieńsk. Powierzchnia gminy stanowi 13,3 % powiatu
zgorzeleckiego, pod względem obszaru jest to najmniejsza z gmin miejsko-wiejskich
tego subregionu.

Mapa 2 Lokalizacja miasta Pieńsk na tle Gminy Pieńsk

Źródło: opracowanie własne

Przez tereny gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – droga krajowa nr 4
Zgorzelec-Wrocław, droga wojewódzka nr 351 Zgorzelec – Zielona Góra, droga
wojewódzka nr 353 (łącząca drogę krajową nr 4 z drogą nr 351 ), linia kolejowa Drezno
(Niemcy) – Wrocław.
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Mapa 3 Plan miasta Pieńsk

Źródło: http://www.piensk.com.pl/grafiki/miasto.jpg
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II.2. SFERA PRZESTRZENNA

II. 2.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

W Pieńsku znajduje się hybrydowy układ przestrzenny. Do typowej struktury wiejskiej
dodano wynikające z gwałtownej industrializacji elementy osady przyfabrycznej.
Ponadto w czasie II wojny światowej Pieńsk został zniszczony w 80%.
Miasto było jedną ze starych serbo-łużyckich osad otaczających od południa i północy
Zgorzelec. Zdaniem badaczy historii regionalnej wykazuje on ślady charakterystycznej
słowiańskiej wsi typu okolnicy (dziś już bardzo słabo czytelny obszar między ulicami:
Zgorzelecką, Targową i Łużycką). Natomiast z czasem, prawdopodobnie w związku
z wprowadzeniem gospodarki czynszowej, zyskuje charakter wsi ulicowej łanów
leśnych, rozciągniętej wzdłuż osi północ-południe, opartej na naturalnej granicy po
stronie zachodniej — Nysie Łużyckiej.
Zdjęcie 1 Układ przestrzenny miasta Pieńsk – zdjęcie z lotu ptaka

Źródło: http://www.piensk.com.pl

Najstarsza, skromna wiejska zabudowa o charakterze zagrodowym ulicówki łanów
leśnych nadal rozciąga się wzdłuż ulicy Zgorzeleckiej. Wyróżniającym się tu zespołem
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jest obecny budynek mieszkalno-gospodarczy nr 87 wraz ze starszą od niego stodołą,
pochodzącą z 1. poł. XIX w.
Zabudowa o typowo miejskim charakterze, pochodząca z czasów intensywnego rozwoju
Pieńska zajmuje jego cześć centralną, na północ od ulicy Bolesławieckiej, zamknięta od
południa i wschodu budynkami fabrycznymi. Budynki te zgrupowane są głównie przy ul.
Świerczewskiego, Dworcowej i Kościuszki. Niestety w dużej mierze znaczniejsze
budynki, m.in.: ratusza, poczty cesarskiej, prywatne kamienice, restauracje, nie dotrwały
do naszych czasów, zniszczone w 1945 r., nie zostały odbudowane. Na miejscu ratusza
wznosi się nowy budynek szkoły.
Przekształceniu uległ rejon ul. Zgorzeleckiej od skrzyżowania z ul. Szkolną do ul.
Bolesławieckiej. Bardziej okazałe domy, o charakterze willowym wznoszono głównie
w latach 1910–1915, czego przykładem są wille zachowane przy ul. Fabrycznej 11,
Staszica 10, 11, Wysoka 7 oraz zabudowa ul. H. Dąbrowskiego (nr. 46, 47, 50).
Poza centrum miasta na uwagę zasługują zespoły budynków wielorodzinnych,
wzniesione dla coraz liczniejszych robotników i ich rodzin: pierwsze przy ul.
Robotniczej z ok. 1905 r., Kolejowej i Ogrodowej, z ok. 1910 r., czy późniejsze, z ok. 1930
r. budynki przy Placu Wolności, ul. Stefana Batorego, Żagańskiej (zachowane jedynie
w części).
Osiedle typowych domów dwurodzinnych, powstałe w latach 30 przy ul. Przejazdowej
i M. Konopnickiej, zachowało układ parcelacji jednak niemal wszystkie domy zostały
w ostatnich latach w mniejszym lub większym stopniu przebudowane.
Obecne funkcjonalne centrum miasta lokalizuje się głównie przy ul. K. Świerczewskiego,
której fragment wyłączono z ruchu samochodowego. W ostatnich latach został on na
nowo urządzony. Położony kamienny, wielobarwny bruk, ławki, kwietniki i latarnie
znacznie poprawiły wizerunek tej części miasta.
Przy ulicy Zgorzeleckiej, w miejscu gdzie łączy się z obecną ulicą Targową, istniała
najstarsza świątynia Pieńska kościół ewangelicki. Wysadzony został 28.03.1945 r., a
ruiny murów obwodowych wraz z murem cmentarnym i budynkiem bramnym
rozebrano w 1972 r. Na ich miejscu wybudowano rzędy parterowych garaży. Opadający
w kierunku zachodnim teren dawnego tarasowo kształtowanego fragmentu cmentarza
pozostawiono jako opuszczony, wykorzystywany na dzikie wysypisko śmieci.
W centrum miasta znajduje się neogotycki rzymskokatolicki kościół parafialny, p.w. św.
Franciszka z Asyżu. W czasie II wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony,
odbudowa ciągnęła się do 1951 r. Kościół został poddany w ostatnich latach gruntownej
renowacji, którą zakończono w 2007 r. Nigdy nie odbudowano natomiast zabudowy
placu przykościelnego, a nowa plebania otrzymała dość pospolite formy.
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Przy ul. Żagańskiej zachował się teren dawnego cmentarza ewangelickiego — czytelny
jest zarys granic cmentarza oraz wyznaczony nasadzeniami układ dróg, pozostały też
stosunkowo nieliczne nagrobki.
Tuż obok znajduje się obecny cmentarz komunalny, który powstał w oparciu o niewielki
cmentarz katolicki. Na uwagę zasługuje urządzone w centralnej części cmentarza
lapidarium, na którym zgromadzono zachowane niemieckie nagrobki. Przy północnej
granicy cmentarza urządzono kwaterę żołnierzy polskich, którzy zmarli w czasie II
wojny światowej w obozach jenieckich w Pieńsku i okolicy.
Dawna struktura przestrzenna Pieńska została w tak znacznym stopniu zniszczona
i przekształcona, iż wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego wydaje się
podjętym bez właściwej analizy merytorycznej i oceny stanu zachowania.

II.2.1.1. STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

 Strefa „A” — ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego
Wyznaczona została dla obszaru miasta Pieńsk w granicach uwzględniających jego
historyczny rozwój do 1945 r. jak i obecny stan zachowania struktury planistycznej i
przestrzennej oraz jako samodzielna enklawa dla terenu cmentarza ewangelickiego przy
ul. Żagańskiej.
Układ urbanistyczny miasta chroniony jest poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją
nr rejestru zabytków 609/J z dn. 26.02.1980 r. Jednakże decyzja ta nie precyzuje granic
wpisu ani nie posiada stosownego załącznika graficznego określającego granice.
Ponadto w granicach strefy objęto ochroną prawną poprzez jednostkowy wpis do
rejestru zabytków:







Rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu,
ul. K. Świerczewskiego 37. Nr rejestru zabytków 5/A/00 z dn. 03.02.2000 r.
Ruinę kościoła ewangelickiego, ul. Zgorzelecka. Nr rejestru zabytków 1907 z dn.
12.01.1967 r.
Park miejski, ul. Bolesławiecka. Nr rejestru zabytków 1326/J z dn. 19.12.1997 r.
Zespół zabudowy Huty Szkła „Lucyna”, zakład „Nysa”, ul. J. H. Dąbrowskiego 44.
Nr rejestru
zabytków 87/A/1-30 z dn. 08.05.2002 r

Działania konserwatorskie i planistyczne w strefie ochrony konserwatorskiej „A”
Pieńska zmierzają do:
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zachowania historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic,
placów;
utrzymania lub odtworzenia linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych
i kompozycji zieleni (zwłaszcza Placu Wolności);
konserwacji zachowanych elementów historycznego układu przestrzennego,
tworzących go obiektów w zakresie bryły, rysunku i dekoracji elewacji, stolarki
okiennej i drzwiowej, rodzaju pokrycia dachowego budynków znajdujących się
lub proponowanych do umieszczenia w gminnej ewidencji zabytków;
rozebrania garaży wybudowanych na miejscu gdzie wznosił się kościół
ewangelicki i urządzenia na tym terenie parku, który swym zasięgiem
obejmowałby cały cmentarz przykościelny wraz z tarasowo ukształtowaną
częścią zachodnią, schodzącą w kierunku łęgów nad Nysą;
dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w
zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji
powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do
lokalnej tradycji architektonicznej budownictwa miejskiego.

 Strefa ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony stanowiska
archeologicznego
Strefę wyznaczono dla stanowiska archeologicznego nr na mapie 1/2 (relikty kościoła z
cmentarzem) oraz dla stanowiska archeologicznego nr 9/1 (zamek rodu Penzigów).
Przedsięwzięcia o charakterze rewaloryzacyjnym czy prace rekultywacyjne lub
porządkowe podejmowane na obszarze wyżej wymienionych stanowisk powinny
uzyskać zgodę odpowiednich służb konserwatorskich i być prowadzone pod ich
nadzorem.

 Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla
miejscowości o średniowiecznej metryce, którą objęto najstarszą część miasta.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać
uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze.
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II.2.2. ZABYTKI NA TERENIE MIASTA PIEŃSK

Obiekty, zespoły i założenia urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków objęte są
ochroną konserwatorską wynikającymi z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami2. Przepisy te obowiązują niezależnie od położenia
obiektu w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej lub poza strefami.
Wszelkie prace remontowe, zmiany własności, funkcji i przeznaczenia obiektu
wymagają pisemnego pozwolenia konserwatora zabytków.
Wymagania względem osób prowadzących prace przy obiektach zabytkowych oraz tryb
postępowania określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub
porzuconych zabytków ruchomych3.
Rozporządzenie określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe
wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań (określonych w Ustawie o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, robót
budowlanych w otoczeniu zabytku, badań archeologicznych, poszukiwań ukrytych lub
porzuconych zabytków ruchomych w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Na obszarze miasta i gminy Pieńsk znajdują się:




2
3

Zabytki nieruchome – wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
obejmujących układ urbanistyczny miasta Pieńsk oraz 11 zespołów i obiektów.
Zabytki ruchome – wpisane do rejestru zabytków ruchomych obejmujących
jeden zespół łącznie 15 obiektów.
Zabytki archeologiczne – wpisane do rejestru zabytków archeologicznych
obejmujących 4 stanowiska w tym 3 wpisane do rejestru zabytków
nieruchomych jako obiekty architektury.

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.;
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579;

14

II.2.2.1. ZABYTKI
NIERUCHOMYCH

MIASTA

PIEŃSK

WPISANE

DO

REJESTRU

ZABYTKÓW

 W obszarze miasta i gminy Pieńsk brak obiektów wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, jak również uznanych przez
Prezydenta RP za Pomnik Historii.
 Do rejestru zabytków architektury z terenu miasta i gminy Pieńsk wpisanych
zostało łącznie 12 obiektów.
 Przedmiotem ochrony prawnej w obszarze miasta i gminy Pieńsk jest założenie
urbanistyczne miasta Pieńsk, układ urbanistyczny, dwa kościoły i dwie ruiny
kościołów, dwór, pałac, trzy parki, zespół huty szkła oraz dwa budynki
mieszkalne.
Tabela 1 Obiekty miasta Pieńsk wpisane do Rejestru zabytków nieruchomych

Obiekt

Numer rejestru zabytków

Własność

Układ urbanistyczny

Nr rejestru zabytków 609/J z dn.
26.02.1980 r. (wpis nie określa granic
obszaru prawnie chronionego)

teren gminny

Rzymskokatolicki
kościół
parafialny p.w. św. Franciszka z
Asyżu, ul. K. Świerczewskiego 37

Nr rejestru zabytków 5/A/00 z dn.
03.02.2000 r .

własność kościelna

Ruina kościoła ewangelickiego,
ul. Zgorzelecka

Nr rejestru zabytków 1907 z dn.
12.01.1967 r .

teren gminny (garaże –
użytkowanie wieczyste przez
osoby prywatne)

Park miejski, ul. Bolesławiecka

Nr rejestru zabytków 1326/J z dn.
19.12.1997 r .

własność gminy

Zespół zabudowy Huty Szkła
„Lucyna”, zakład „Nysa”, ul. J. H.
Dąbrowskiego 44

Nr rejestru zabytków 87/A/1-30 z dn.
08.05.2002 r .

własność prywatna

Źródło: Wojewódzki Rejestr Zabytków Nieruchomych

II.2.2.2. ZABYTKI
RUCHOMYCH

MIASTA

PIEŃSK

WPISANE

DO

REJESTRU

ZABYTKÓW

Do rejestru zabytków ruchomych województwa dolnośląskiego został wpisany wystrój
i wyposażenie 1 kościoła w Pieńsku (łącznie 15 obiektów).
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Tabela 2 Obiekty wpisane do rejestru zabytków ruchomych w mieście Pieńsk

Obiekt

Numer rejestru zabytków

Własność

Wyposażenie
kościoła Numer rejestru zabytków 54/B/01/1- 15 obiektów
parafialnego p.w. św. Franciszka 15 z dnia 5.03.2001 r.
z Asyżu
Źródło: Wojewódzki Rejestr Zabytków Ruchomych

II.2.2.3.ZABYTKI MIASTA
ARCHEOLOGICZNYCH

PIEŃSK

WPISANE

DO

REJESTRU

ZABYTKÓW

Do rejestru zabytków archeologicznych w granicach administracyjnych miasta i gminy
Pieńsk wpisanych zostało 4 stanowisk archeologicznych, w tym 1 do rejestru zabytków
archeologicznych, a 3 do rejestru zabytków nieruchomych.

Tabela 3 Stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru Zabytków Archeologicznych

Miejscowość

Pieńsk

Numer
Obszar
stanowiska
AZP
wg AZP

76-09

1/2

Funkcja

Kościół z
cmentarzem

Kultura

Chronologia

Rejestr zabytków

Średniowiecze –
okres nowożytny

1907 z 12.01.1967
(wpisany do rejestru
zabytków
nieruchomych)

Źródło: Rejestr Zabytków Archeologicznych

II.2.2.4. ZABYTKI WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW DLA MIASTA I
GMINY PIEŃSK

Gminna Ewidencja Zabytków dla Miasta i Gminy Pieńsk sporządzona została w 2006 r.
oraz zweryfikowana w 2008 r. przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków we Wrocławiu. Gminną Ewidencję Zabytków sporządzono w oparciu o rejestr
zabytków nieruchomych woj. dolnośląskiego (WUOZ Wrocław), Studium historyczno
urbanistyczne miasta i gminy Pieńsk, istniejącą dokumentację konserwatorską,
zgromadzoną w delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze
(karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty adresowe zabytków
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architektury i budownictwa oraz karty ewidencyjne cmentarzy) oraz wizje terenowe.
Opracowanie składa się ze zbioru założonych dla zabytków architektury i budownictwa
kart adresowych z fotografiami, oraz z tabelarycznego wykazu stanowisk
archeologicznych, dodatkowo zlokalizowanych na mapie 1:10 000.
Układ urbanistyczny miasta chroniony jest poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją
nr rejestru zabytków 609/J z dn. 26.02.1980 r. Decyzja ta nie precyzuje granic wpisu ani
nie posiada stosownego załącznika graficznego określającego granice. Postuluje się, aby
burmistrz wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o określenie granic
wpisu.

Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Pieńsk:

-


-


-

Budowle sakralne
Rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu, ul. K.
Świerczewskiego 37. Nr rejestru zabytków 5/A/00 z dn. 03.02.2000 r .
Ruina kościoła ewangelickiego, ul. Zgorzelecka (obecnie relikty murów
obwodowych czytelne na poziomie gruntu). Nr rejestru zabytków 1907 z dn.
12.01.1967 r .
ul. Stefana Batorego
ul. Stefana Batorego 1 – dom mieszkalny, mur., ok. 1890 r. ul. Stefana Batorego 6 –
dom mieszkalny, mur., ok. 1890 r. ul. Stefana Batorego 33 – dom mieszkalny, mur.,
ok. 1930 r.
ul. Bolesławiecka
ul. Bolesławiecka – park miejski, założony ok. 1870 na terenie dawnego
wyrobiska gliny, nasadzenia nowych
gatunków w 1911 r. Nr rejestru zabytków 1326/J z dn. 19.12.1997 r .
ul. B o les ł aw iecka 5 – dom mieszkalny , mur ., 4 ćw . XIX w .
ul. Bolesławiecka 6 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. B o les ł aw iecka 7 – dom mieszkalny , mur ., 4 ćw . XIX w .
ul. Bolesławiecka 7 b – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 9 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 18 – dom mieszkalny, ob. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pieńsku, mur.,
pocz. XX w. ul. Bolesławiecka 20 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r. ul.
Bolesławiecka 30 – dom mieszkalny, mur., ok. 1920 r. ul. Bolesławiecka obok
domu nr 30 – wieża ciśnień, mur., 1920 r. ul. Bolesławiecka 37 – dom mieszkalny,
mur., ok. 1910 r. ul. Bolesławiecka 39 – dom mieszkalny, mur ., 4 ćw. XIX w. ul.
Bolesławiecka 43 – dom mieszkalny, mur, 4 ćw. XIX w. ul. Bolesławiecka 45 –
dom mieszkalny, mur, 4 ćw. XIX w. ul. Bolesławiecka 49 – dom mieszkalny,
Przedszkole i Żłobek nr 1, mur., ok. 1915 r. ul. Bolesławiecka 51 a – dom
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-

-

-

mieszkalny, mur., ok. 1920 r. ul. Bolesławiecka 53 – dom mieszkalny, mur, 4 ćw.
XIX w. ul. Bolesławiecka 55 – dom mieszkalny, mur., pocz. XX w. ul. Bolesławiecka
57 – dom mieszkalny, mur., ok. 1915 r.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. J. H. Dąbrowskiego 26 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.,
ul. J. H. Dąbrowskiego 39 a – budynek pomocniczy przy willi właściciela huty,
obecnie dom mieszkalny, mur.,
pocz. XX w . ul. J. H. Dąbrowskiego – ogród z pergolą, otoczony ogrodzeniem przy
dawnej willi właściciela huty, obecnie
miejski skwer obok posesji nr 39a. ul. J. H. Dąbrowskiego 41 – gołębnik, drewn.,
ok. 1910 r. ul. J. H. Dąbrowskiego 46 (48 na mapie) – willa, obecnie Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, mur.,
ok. 1910 r. ul. J. H. Dąbrowskiego 48 – budynek produkcyjny, ob. magazyn
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
mur., ok. 1910 r. ul. J. H. Dąbrowskiego 47 – willa, mur., ok. 1910 r. ul. J. H .
Dąbrowskiego 50 – willa , mur ., pocz. XX w . ul. J. H . Dąbrowskiego 50 – altana w
ogrodzie willi, dr ew., pocz. XX w . ul. J. H. Dąbrowskiego 64 – dawny szpital,
obecnie przychodnia NFZ, mur., k. XIX w., przebudowa ok. 1907 r.
ul. J. H. Dąbrowskiego 44 Huta Szkła „Lucyna”, zakład „Nysa”

Obiekty uszeregowane zgodnie z wpisem do rejestru zabytków nr 87/A/1-30 z dnia
08.05.2002 r.:
-

Budynek administracji, mur., 1910 nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Magazyn, mur., 1920, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Budynek administracyjny II, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Zestawiarnia pieca III, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Hala pieca III, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Hala odprężarek, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Zestawiarnia, mur., 1908, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Magazyn, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Donicarnia, ob. budynek socjalny, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Hala pieca II, mur., 1919, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Hala wanny, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Blacharnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Opękarnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Magazyn, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Ślusarnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Szlifiernia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Sortownia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Pakowalnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Kartonażownia, mur., 1919, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Formiernia, mur., 1915, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Wieża ciśnień, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
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Malarnia, mur., 1920, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Garaż, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Kwasiarnia, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Formiernia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Zestawiarnia, mur., 1919, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Budynek przy piecu III, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Magazyn, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Przychodnia przyzakładowa, mur., 1900, przebud. po 1945, nr rej. 87/A/1-30 z
dnia 08.05.2002 r .
Willa, ob. żłobek, mur., 1930 r., nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r .
Stacja trafo, mur., 1920
ul. J. H. Dąbrowskiego, trafostacja
ul. Długa
ul. Długa 1 – zabudowania dawnej fabryki z rampą kolejową (tory rozebrane), ok.
1920 r.
ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego
ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego 7 – dom mieszkalny , mur., 4 ćw . XIX w . ul. 8 Dywizji
Wojska Polskiego 9 – dom mieszkalny , mur., 4 ćw . XIX w .
ul. Fabryczna
ul. Fabryczna 11 – willa, mur., ok. 1910 r.
ul. Fabr y czna 12 – dom mieszkalny , mur ., 3 ćw . XIX w .
ul. Kolejowa
ul. Kolejowa 1 – stacja kolejowa Pieńsk, budynek dworca, mur., ok. 1905 r.
rogatka kolejowa, mur., 4 ćw. XIX w. (przy ul. J. H. Dąbrowskiego),
ul. Kolejow a 6 – dom mieszkalny , mur ., pocz. XX w .
ul. Kolejowa 8 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Kolejowa 10 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Kolejowa 12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Kolejowa 14 – dom mieszkalny, mur., szach., ok. 1910 r.
ul. Tadeusza Kościuszki
ul. T . Kościuszki 6 – dom mieszkalny , mur ., pocz. XX w . ul. T . Kościuszki 8 – dom
mieszkalny, mur ., pocz. XX w . ul. T. Kościuszki 9 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910
r. ul. T . Kościuszki 10 – dom mieszkalny , mur ., k. XIX w . ul. T. Kościuszki 11 – dom
mieszkalny, mur., ok. 1910 r. ul. T . Kościuszki 12 – dom mieszkalny , mur ., k. XIX w .
ul. T . Kościuszki 33 – dom mieszkalny , mur ., pocz. XX w .
Huta Szkła „Lucyna II”, zakład „Ewa”, ul. T. Kościuszki 16/18:
Budynek hali wannowej W-1E/6, 1887/1935 r.
Kompleks hali wannowej W-5, ok. 1910 r. (hala wanny, hala odprężarek, budynek
warsztatów)
Magazyn wyrobów gotowych, ok. 1910 r.
Huta Szkła „Łużyce”, ob. HEYE F .F .S. Fabryka Form Szklarskich spółka z o.o., ul. T .
Kościuszki 39: Ślusarnia, mur., 1905 r.
ul. Łużycka
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-






-

ul. Łużycka 5 – dom mieszkalny, mur., 1842 r.
ul. Łużycka 11 – budynek mieszkalny w zespole dawnej papierni, ob. zakłady
„Yesta” — Produkcja opakowań i tektury falistej”, mur., ok. 1880 r.
ul. Adama Mickiewicza
ul. A . Mickiewicza 4 – dom mieszkalny , mur ., k. XIX w .
ul. Młyńska
ul. Młyńska 2, dom mieszkalny w zespole młyna Nieder Mühle, ok. poł. XIX w
ul. Marcelego Nowotki
ul. M. Nowotki 4 - dom mieszkalny mur., ok. 1930 r.
ul. Partyzantów
ul. Partyzantów 5 - dom mieszkalny mur., ok. 1910 r.
ul. Partyzantów 7 - dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Partyzantów 16 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w
ul. Partyzantów 20 - dom mieszkalny, mur., ok. 1920 r.
ul. Partyzantów 26 - dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Partyzantów 28 - dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Partyzantów 30 - dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Partyzantów 26-30 - budynek gospodarczy, mur., ok. 1930 r.
ul. Polna
ul. Polna 4 - dom zarządcy folwarku, mur., ok. 1910 r.
ul. Robotnicza
ul. Robotnicza 1-2 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r. ul. Robotnicza 3-4 – dom
mieszkalny, mur., ok. 1905 r. ul. Robotnicza 5-6 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r.
ul. Robotnicza 7-8 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r.
ul. Rzeczna
ul. Rzeczna 2, przepompownia wody, mur., ok. 1920 r.
ul. Rzeczna, trafostacja przy przepompowni wody, ok. 1920 r.
ul. Stanisława Staszica
ul. S. Staszica 10 – willa, mur., ok. 1910 r. ul. S. Staszica 11 – willa, mur., ok. 1910 r.
ul. S. Staszica 13 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910.
ul. Strumykowa
ul. Strumykowa 4 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Szkolna
ul. Szkolna 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Żołnierzy Września, mur., k. XIX w.
(jako szkoła ewangelicka),
rozbud. ok. 1910, ok. 1930 (sala gimnastyczna). ul. Szkolna 10 – dom mieszkalny,
mur., ok. 1910 r. ul. Szkolna 12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Karola Świerczewskiego
ul. K. Świerczewskiego 5- dom mieszkalny, mur., k. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 7 - dom mieszkalny, mur., k. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 10 - dom mieszkalny, mur., pocz. XX w
ul. K. Świerczewskiego 11 - dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w
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-

ul. K. Świerczewskiego 13 - dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 14 - dom mieszkalny, obecnie poczta, mur., 4 ćw. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 17 - dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 20 - dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 22 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 23 - Dom Kultury, mur., ok. 1920 r.
ul. K. Świerczewskiego 24 - dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 24a - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 27 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w
ul. K. Świerczewskiego 35 - dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. K. Świerczewskiego 47 - dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Ojca Michała Tomaszka
ul. Ojca Michała Tomaszka 3 - dom mieszkalny, mur., koniec XIX w. ul. Ojca Michała
Tomaszka 6 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w ul. Ojca Michała Tomaszka 8 dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w ul. Ojca Michała Tomaszka 9 - dom mieszkalny,
mur., koniec XIX w. ul. Ojca Michała Tomaszka 12 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw.
XIX w ul. Ojca Michała Tomaszka 15 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w ul. Ojca
Michała Tomaszka 19 - dom mieszkalny, mur., k. XIX w ul. Ojca Michała Tomaszka
21 - dom mieszkalny, mur., k. XIX w
ul. Romualda Traugutta
ul. R. Traugutta 1 - dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w ul. R. Traugutta 3 - dom
mieszkalny, 4 ćw. XIX w
ul. Wysoka
ul. Wysoka 7 - willa, mur., ok. 1920 r.
ul. Zgorzelecka
ul. Zgorzelecka 5 - dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w
ul. Zgorzelecka 7 - dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Zgorzelecka 23 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w
ul. Zgorzelecka 31 - dom mieszkalny, ob. Straż Graniczna, l. 30. XX w
ul. Zgorzelecka 39 - dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Zgorzelecka 43 - szkoła ewangelicka i mieszkanie kantora, ob. dom mieszkalny,
mur., ok. poł. XIX w
ul. Zgorzelecka 43 - budynek gospodarczy przy domu, mur., ok. poł. XIX w
ul. Zgorzelecka 46 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w
ul. Zgorzelecka 56 - budynek mieszkalno-gospodarczy, mur., ok. poł. XIX w
ul. Zgorzelecka 59 - budynek mieszkalno-gospodarczy, mur.-szach., drew., ok. poł.
XIX w
ul. Zgorzelecka 69 - dom mieszkalny, mur., ok. 1915 r.
ul. Zgorzelecka 77 - dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w
ul. Zgorzelecka 82 - dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Zgorzelecka 87 - budynek mieszkalno-gospodarczy, mur., 2 ćw. XIX w
ul. Zgorzelecka 87 - stodoła, szach., 1 poł. XIX w
Trafostacja przy ul. Zgorzeleckiej 73
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ul. Żagańska
ul. Żagańska - cmentarz ewangelicki, 1891-1983 r.

Wykaz stanowisk archeologicznych:
Obszar Nr
AZP
M.

Nr Funkcja
Ob.

76-09

1

2

Relikty
kościoła z
cmentarzem

76-10

5

1

Cmentarzysk
o ciałopalne

Kultura

Chronologia

Rejestr
zabytków

1907 z dn.
Średniowiecze-okres 12.01.1967
nowożytny
(rejestr
architektury)

Łużycka

Uwagi

Stanowisko objęto
strefą
konserwatorską
„W” – ścisłej
ochrony
archeologicznej

Okres halsztacki
Stanowisko objęto
strefą
konserwatorską
„W” – ścisłej
ochrony
archeologicznej

76-09

9

1

Zamek

Późne średniowiecze

76-09

2

3

Grodzisko

Wczesne
średniowiecze

76-10

11

7

Osada

Późne średniowiecze

76-10

6

2

Cmentarzysk
o
Ciałopalne

Łużycka

III okres epoki
brązu-okres
halsztacki

BL

76-10

7

3

Nieokreślona

Luboszycka

Okres wpływów
rzymskich

BL

76-10

8

4

Nieokreślona

76-10

10

6

Nieokreślona

BL
Średniowiecze

BL

BL — brak lokalizacji na mapie

II.2.3. MIESZKALNICTWO I SPOŁECZNE ASPEKTY MIESZKALNICTWA

W Gminie Pieńsk w roku 2008 znajdowało się ogółem 2 995 mieszkań o łącznej
powierzchni 201 888 m2. Z tego 2068 mieszkań znajdowało się w mieście Pieńsk.
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Miasto w 2008 roku zamieszkiwało 5 902 mieszkańców, na których przypadało 7117 izb
mieszkalnych. Szczegółowe dane przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 4 Zasoby mieszkaniowe miasta Pieńsk

Mieszkania
Izby
Powierzchnia użytkowa mieszkań

J. m.

2008

mieszk.
izba

2 068
7 117

m2

126 303

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.;

Jak przedstawia tabela poniżej, najwięcej mieszkań w 2008 roku znajdowało się
w zasobie gminnym, bo aż 632 mieszkania, natomiast kolejnym największym zasobem,
jest mieszkania spółdzielcze w liczbie 237.

Tabela 5Zasoby mieszkaniowe wg form własności

w zasobie gminnym
ogółem (liczba)
w zasobie spółdzielczym
ogółem (liczba)
w zasobie wspólnot mieszkaniowych.
ogółem (liczba)
w zasobie innym
ogółem (liczba)

J. m.

2008

Szt.

632

Szt.

237

Szt.

145

Szt.

4

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.;

Niemal wszystkie mieszkania w Pieńsku są podłączone do sieci wodociągowej. Łazienkę
w mieszkaniu posiada 80% mieszkań, co jest wynikiem niezadawalającym, ponieważ
pozostałe 20% mieszkań nie posiada własnej łazienki. Natomiast centralne ogrzewanie
posiada tylko 62,2% mieszkań.
Tabela 6 Mieszkania wyposażone w instalacje (w %) mieście Pieńsk

J. m.
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
Wodociąg
%
Łazienka
%
Centralne ogrzewanie
%

2008
99,0
80,5
62,2

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.;
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W mieście Pieńsk ustęp spłukiwany posiada zaledwie 1830 mieszkań na 2068
istniejących mieszkań, natomiast gaz sieciowy posiada ją tylko 24 mieszkania. Oznacza
to iż, niezadawalająca jest infrastruktura mieszkaniowa w mieście. Szczegółowe dane
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 7 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w mieście Pieńsk

J. m.
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
Wodociąg
mieszk.
Ustęp spłukiwany
mieszk.
Łazienka
mieszk.
Centralne ogrzewanie
mieszk.
Gaz sieciowy
mieszk.

2008
2 047
1 830
1 665
1 286
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Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.;

Przeciętna wielkość 1 mieszkania w Gminie Pieńsk wynosi 67,4 m2 i jest niewiele
większa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 66,8. Słabym wynikiem jest przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wynosząca 21,8 m2
podczas gdy średnia wojewódzka wynosi 24,1 m2. Nieco gorzej prezentują się dane
dotyczące miasta Pieńsk, bowiem przeciętna powierzchnia mieszkania wynosi 61,1 m2
i na 1 osobę przypada 21,8 m2.4

II.2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
II.2.4.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Na terenie gminy Pieńsk zlokalizowane są następujące placówki oświatowe:





4

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku,
Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej,
Gimnazjum w Pieńsku.

Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.;
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Wszystkie szkoły są prowadzone przez Gminę Pieńsk. Na obszarze Miasta i Gminy
Pieńsk nie funkcjonują szkoły prywatne.
W Pieńsku nie funkcjonują szkoły średnie ani szkoły wyższe. Młodzież kończąca
edukację na poziomie gimnazjalnym kontynuuje naukę dojeżdżając do szkół w innych
miejscowościach jak Zgorzelec, Bogatynia.
W gminie Pieńsk sytuacja demograficzna na tle innych gmin wygląda w miarę
korzystnie. Odnotowuje się dodatni przyrost naturalny, lecz liczba uczniów na
przestrzeni ostatnich kilku lat zmniejszyła się.

 KULTURA I SPORT
Działalność kulturalną w gminie prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Pieńsku. W swojej działalności MGOK realizuje zadania ukierunkowane na
rozbudzanie zainteresowań i potrzeb społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru
i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego
uczestnictwa w kulturze.
Ośrodek prężnie działa w kierunku kształtowania zainteresowań mieszkańców gminy,
ich wszechstronnemu rozwojowi i nawiązywaniu nowych kontaktów, także z zagranicą.
Do zadań realizowanych przez MGOK należą:







Organizowanie ognisk, kół, sekcji i zajęć kulturalnych,
Organizowanie imprez kulturalnych,
Rozwój współpracy ze związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie
gminy,
Organizowanie wystaw, plenerów, spotkań i wspomaganie działalności
miejscowych twórców kultury,
Współorganizacja imprez kulturalnych w ramach współpracy ze środowiskami
lokalnymi,
Rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.
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Zdjęcie 2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pieńsku

Źródło: http://www.piensk.com.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=77

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pieńsku organizuje corocznie około 50 imprez
kulturalnych. Spośród zorganizowanych należy wymienić takie jak:














Powitanie Nowego Roku – dyskoteka,
Finał XII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Teatr Profilaktyczny z Krakowa,
Turniej Tańca Towarzyskiego,
Zabawy Karnawałowe,
Wystawa Grafik i Zajęć artystów polskich i czeskich,
Koncert muzyki,
Rozgrywki w tenisa stołowego Gimnazjum,
„Spotkanie przy śledziku”,
Spotkanie kobiet niemieckich z kobietami polskimi,
Akademie z okazji Dnia Kobiet,
Konkursy recytatorskie,
Liczne konkursy i teatrzyki,
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Powitanie wiosny,
Uroczystości LIX Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej pod Toporowem,
Uroczystość Narodowego Święta Konstytucji,
Festyn z okazji Dnia Dziecka,
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sportach Siłowych,
Rocznica II Wojny Światowej,
Dożynki Gminne,
Narodowe Święto Niepodległości,
VI Turniej o Puchar Burmistrza w Sportach Siłowych,
Mikołaj,
Jasełka,
Sylwester.

Działalność sportowa jest dobrze rozwinięta. Na terenie gminy działają:
1. Kompleks sportowy wybudowany w ramach programu "Moje boisko- Orlik
2012" w skład którego wchodzą: boisko wielofunkcyjne, boisko piłkarskie.
2. Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum w Pieńsku.
3. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej.
4. Stadion miejski w Pieńsku.
5. Boisko sportowe w Dłużynie Dolnej i w Żarkach Średnich.

Ponadto w latach 2010-2011 powstanie nowoczesny kompleks sportowy przy
Gimnazjum w Pieńsku w skład, którego wejdzie: boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy,
bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą.
Na terenie gminy działa biblioteka publiczna w Pieńsku z liczba woluminów 29 453
sztuk, z dwoma oddziałami: dla dorosłych i dla dzieci. Biblioteka posiada trzy filie w
miejscowościach: Dłużyna Dolna, Żarki Średnie, Stojanów. Biblioteka Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku zajmuje cały parter w budynku komunalnym.
Tabela 8 Dane dot. biblioteki publicznej w Pieńsku

J. m.

2009

ob.

1

osoba

3

wol.

29 453

osoba

1 749

Placówki biblioteczne
Biblioteki i filie
Pracownicy bibliotek
Księgozbiór
Czytelnicy w ciągu roku
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Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

89 143

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2009 r.

Ja wynika z tabeli powyżej, liczba czytelników biblioteki w roku 2009 wyniosła 1749
osób, natomiast na zewnątrz zostało wypożyczonych 89143 woluminy w ciągu roku.

Tabela 9 Wskaźniki biblioteki publicznej w Pieńsku

J. m.

2009

Ludność na 1 placówkę biblioteczną

osoba

5 813

Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności

wol.

5 066,7

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności

osoba

302

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

wol.

51,0

Biblioteki - wskaźniki

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2009 r.

W bibliotece w Pieńsku na 1000 osób przypada 5066,7 woluminów, średnio na 1000
osób 302 osoby korzystają ze zbiorów biblioteki. Natomiast na 1 czytelnika przypadają
średnio 51 woluminy.

W Gminie Pieńsk funkcjonuje 1 ośrodek zdrowia. W Gminie Pieńsk nie funkcjonuje
szpital, najbliższy znajduje się w Zgorzelcu, do którego dojeżdżają, bądź są dowożeni
mieszkańcy Pieńska.

II.2.4.2. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Pieńsk jest 30,2 km dróg gminnych, w tym 17,2 km
w granicach administracyjnych miasta. Drogi posiadają nawierzchnie utwardzone, stan
nawierzchni 40% dróg ocenia się jako dobry, natomiast 60% dróg wymaga remontów.
Większość miejscowości gminnych jest dobrze skomunikowana z siedzibą gminy, jak
również miastem powiatowym Zgorzelec. Obszar gminy, dzięki przechodzącym przez jej
terytorium ważnym szlakom drogowym i linii kolejowej, jest dobrze skomunikowany.
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Mapa 4 Sieć dróg i torów kolejowych w Gminie Pieńsk i w miejscowości Pieńsk

Źródło: http://www.piensk.com.pl

Przez tereny gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – droga krajowa nr 4
Zgorzelec-Wrocław, droga wojewódzka nr 351 Zgorzelec – Zielona Góra, droga
wojewódzka nr 353 (łącząca drogę krajową nr 4 z drogą nr 351 ), linia kolejowa Drezno
(Niemcy) – Wrocław.
Pieńsku krzyżują się dwie drogi wojewódzkie nr 351 i nr 353. Przez miasto przebiega
też linia kolejowa Węgliniec - Zgorzelec.
Na terenie całej gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne.
Przez teren gminy Pieńsk przebiega obecnie linia kolejowa nr 260 – Węgliniec – Pieńsk Zgorzelec – Zawidów - Bogatynia. Dostępność kolejowego transportu osobowego na
terenie gminy Pieńsk warunkowana jest jednak rozmieszczeniem punktów
29

przystankowych. Aktualnie dotyczy ona jedynie dwóch miejscowości gminy, a
mianowicie Pieńska i Lasowa. Mimo relatywnie niewielkich odległości dzielących te
miejscowości liczba połączeń kolejowych jest mała (jedynie 5-krotnie w ciągu doby).

II.2.4.3. INFRASTRUKTURA GOSPODARKI CIEPLNEJ I GAZOWNICZEJ

 GOSPODARKA CIEPLNA
Gospodarka cieplna na terenie gminy Pieńsk ma w dużym stopniu zdecentralizowany
charakter. Oparta jest bowiem o kotłownie lokalne oraz paleniska indywidualne.
Szczególnie istotnym przedsięwzięciem o ekologicznym wymiarze powinno być zatem
systematyczne zastępowanie ogrzewania konwencjonalnego (węglowego) ogrzewaniem
ze źródeł odnawialnych. Wiąże się to także z perspektywami rozwoju ruchu
turystycznego w gminie.
W mieście możliwe jest stworzenie zintegrowanego układu ciepłowniczego w oparciu o
źródło ciepła o większej mocy (przy jednoczesnym rozwoju sieci cieplnych). Na terenach
wiejskich natomiast w najbliższym okresie dominować nadal będą paleniska
indywidualne, choć dla rejonów zwartej zabudowy rozważyć można budowę
ekologicznych kotłowni lokalnych.

 GAZOWNICTWO
Sieć gazowa w mieście jest słabo rozwinięta, ponieważ tylko 67 osób korzysta z sieci
gazowej, tylko 54 podmioty ogrzewają gazem mieszkania. Działania gminy będą
zmierzać do rozwoju sieci gazowej w mieście. W roku 2008 tylko 24 mieszkania były
podłączone do sieci gazowej. Długość czynnej sieci gazowej w mieście Pieńsk wynosi
6 478 metrów i jest rozbudowywana. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.
Tabela 10 Sieć gazowa w mieście Pieńsk

Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem w m
długość czynnej sieci rozdzielczej w m
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
odbiorcy gazu w miastach
zużycie gazu w tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

J. m.

2008

m
m
Szt.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
tys.m3
tys.m3

6 478
6 478
129
57
54
57
58,50
43,9
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ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

67

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.;

II.2.4.4. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Gmina Pieńsk posiada korzystne położenie względem głównych korytarzy zasilania
w energię elektryczną (prowadzących z elektrowni „Turów”). Redukcja napięcia
następuje w rozdzielni w Pieńsku, skąd wyprowadzone są tory sieciowe średnich napięć
oraz do stacji transformatorowych, redukujących napięcie na niskie (380 V i 220 V).
Uzupełnieniem systemu elektroenergetycznego zasilania gminy jest elektrownia wodna
w Pieńsku.
Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta, w przeważającej
mierze jest siecią kablową podziemną, zaś na terenach wiejskich - napowietrzną.
Według opinii Zakładu Energetycznego w Jeleniej Górze, stan techniczny urządzeń i sieci
wysokich i średnich napięć jest dobry, zaś niskich - zadowalający (wymaga prac
remontowych i modernizacyjnych). Niezbędna jest jednak wymiana (zwłaszcza na
terenach wiejskich) sieci napowietrznych na sieci kablowe podziemne. Pewność
zasilania oceniana jest dla gminy na ok. 90%.
Przepustowość linii elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć nie stanowi
żadnej przeszkody w rozbudowie układu sieciowego, gotowego przyjąć większe
obciążenia.
Tabela 11 Zużycie energii elektrycznej w mieście Pieńsk

J. m.
URZĄDZENIA SIECIOWE
Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach
Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu
Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu
Zużycie energii elektrycznej w miastach
na 1 mieszkańca
na 1 korzystającego / odbiorcę

2008

szt
MWh

2 192
4 897

kWh
kWh

846,5
2 234,1

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.;

W 2008 roku łączne zużycie energii elektrycznej w Pieńsku przez odbiorców
pobierających energię o niskim napięciu (prawie 2192 odbiorców) wyniosło 4 897
MWh. Wśród odbiorców funkcjonujących na niskim napięciu zdecydowanie
najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa domowe. Zużycie tejże energii
w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca miasta w 2008 roku wynosiło
niemal 846,5 kWh (w 1990 roku - niemal 710 kWh).
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Z punktu widzenia łatwości zaopatrzenia w energię elektryczną, niewielkiego
prawdopodobieństwa strat gospodarczych wywołanych brakiem zasilania, teren gminy
stanowi atrakcyjne miejsce lokalizacji przemysłu, usług i osadnictwa.

II.2.4.5. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Współcześnie telekomunikacja stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego. Jej niedorozwój zaś traktowany jest jako jeden ze znaczących
hamulców szans rozwojowych.
W latach 1990-1999 liczba abonentów telefonicznych w gminie zwiększyła się z 576 do
1970, czyli ponad 3-krotnie. Na tle gmin województwa dolnośląskiego i powiatu
zgorzeleckiego wskaźnik upowszechnienia telefonów, liczony jako liczba abonentów
(łączy standardowych) przypadających na 1000 osób, tak w przekroju miast jak i wsi
jest jednak dla gminy nadal niekorzystny. W województwie w 1999 r. wskaźnik ten
wynosił ponad 267, w gminach powiatu zgorzeleckiego – niemal 258, zaś w gminie
Pieńsk - prawie 202 i był jednym z niższych wśród gmin tego regionu. W szczególności
dotyczy to terenów wiejskich gminy, gdzie na 1000 ludności przypada tylko niewiele
ponad 80 abonentów telefonicznych (w mieście jest ich niemal 1700, tj. ponad 270 na
tysiąc mieszkańców). Poziom prezentowanego wskaźnika sugeruje zatem konieczność
dalszej rozbudowy sieci telefonicznych, zwłaszcza w miejscowościach wiejskich gminy.
Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki pocztowo-telekomunikacyjne (w Pieńsku
i w Dłużynie Dolnej). Ich rozmieszczenie zgodne jest z koncentracją ludności a zatem i ze
skalą zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

II.2.4.6. GOSPODARKA WODNA

Długość czynnej sieci rozdzielczej w mieście Pieńsk wyniosła w 2008 roku 22.4 km, do
której podłączonych były 472 budynki mieszkalne i budynki zbiorowego zamieszkania.
W sumie z kanalizacji wodociągowej w mieście Pieńsk korzystały w 2008 roku 5750
osoby.
Tabela 12 Gospodarka wodna na obszarze miasta Pieńsk

Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź
administracji gminy
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź
administracji gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki

J. m.

2008

km
km

22,4
22,4

km

22,4
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komunalnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom domowym
ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach
ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Szt.

479

dam3
osoba
osoba

174,0
5 750
5 750

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.

Jak wynika z tabeli powyżej gospodarstwom domowym w 2008 roku dostarczano 174
dam3 wody. Gospodarstwa domowe zużyły łącznie 174,0 dam3 wody.
Podsumowując Gmina Pieńsk jest zwodociągowana w 99,9%. Wodociąg jest zasilany
z miejscowego ujęcia wody w Pieńsku. Stopień skanalizowania jest niedostateczny.
Przyszłościowe działania inwestycyjne mają doprowadzić w kolejnych latach do
skanalizowania całego obszaru gminy.

II.2.4.7. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Na terenie gminy Pieńsk funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków
w Pieńsku nad Nysą Łużycką, która dodatkowo przyjmuje ścieki ze strony niemieckiej
Deschki. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 1500 m3/dobę. Z oczyszczalni
ścieków w 2008 roku korzystały 5803 osoby.

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła w 2008 roku 15,9 km.
Podłączonych było do niej 472 budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania.
Tabela 13 Gospodarka ściekowa na obszarze miasta Pieńsk

Kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź
administracji gminy
długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź
administracji gminy eksploatowanej przez jednostki gospodarki
komunalnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
ścieki odprowadzone
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

J. m.

2008

km
km

15,9
15,9

km

15,9

Szt.

472

dam3
osoba
osoba

250,9
5 164
5 164
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Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.,

Jak wynika tabeli zawartej powyżej, z kanalizacji sanitarnej korzystały w mieście Pieńsk
w 2008 roku 5164 osoby i odprowadzały łącznie 250,9 dam3 ścieków. Podsumowując,
w 2008 roku z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało 89% mieszkańców Pieńska.

II.2.4.8. GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie gminy funkcjonuje gminne składowisko odpadów komunalnych w Pieńsku,
które jest eksploatowane od 1994 roku. Wg danych GUS, w 2008 roku oddano na
składowisko 1 411,50 tony odpadów, z tego 1 213,65 ton pochodziło od gospodarstw
domowych w Pieńsku.
Odbieraniem odpadów na terenie miasta i gminy Pieńsk zajmuje się Łużycka Higiena
Komunalna w Zgorzelcu. Odpady zbierane są do pojemników KP7 i KP3,5. Nie prowadzi
się natomiast selektywnej zbiórki odpadów poużytkowych. Wszyscy mieszkańcy mają
zapewnioną możliwość odbioru komunalnych odpadów zmieszanych w sposób
zorganizowany. Teren całego miasta i gminy objęty jest działalnością firm świadczących
usługę odbioru odpadów komunalnych i ich transportu na miejsce unieszkodliwiania.
Zaczątkiem segregacji jest działanie zbieraczy, którzy na składowisku wydzielają ze
strumienia odpadów komunalnych, odpady typu drewno, złom, makulaturę. Odpady z
sektora gospodarczego zasadniczo nie stanowią problemu. Podmioty wytwarzające
odpady podpisują umowy z firmami specjalizującymi się w gospodarowaniu
określonymi rodzajami odpadów. Zorganizowania wymaga natomiast sposób
zagospodarowania odpadów pochodzących z tzw. źródeł rozproszonych
wytwarzających małe ilości odpadów specyficznych.
Źródłem powstawania komunalnych osadów ściekowych na terenie miasta i gminy
Pieńsk jest Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Pieńsku eksploatowana przez Zakład Usług
Komunalnych w Pieńsku przy ul. Kościuszki 4.
Na terenie miasta i gminy Pieńsk nie prowadzono do tej pory zorganizowanej zbiórki
odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych. Łączna oszacowana
dla ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych kształtuje się
na poziomie 20 Mg /rok.
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II.2.5. ŚRODOWISKO

Gmina Pieńsk leży w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych: Pogórza Izerskiego
(południowa i wschodnia część) i Borów Dolnośląskich (północna część). Sam Pieńsk
rozlokował się na granicy tych jednostek. W gminie przeważają tereny użytkowane
rolniczo, niewielkie obszary roślinności naturalnej występują w dolinie Nysy Łużyckiej
i Bielawki oraz w Borach Dolnośląskich.
Do walorów krajobrazowo - przyrodniczych gminy Pieńsk, należą:




Położenie 1/3 powierzchni gminy w obrębie Borów Dolnośląskich (cenne
siedliska i zespoły roślin).
Elementy przyrodnicze doliny Nysy Łużyckiej (starorzecza, roślinność brzegowa,
lasy i łąki na siedliskach łęgowych).
Najbardziej na północ wysunięty obszar roślinności o charakterze podgórskim.

Przez obszar gminy przepływa rzeka Nysa Łużycka, ciągnąca się wzdłuż zachodniej
granicy gminy. Wpływają do niej wody rzek: Żółty Potok, Bielawka, Żarecki Potok
i Potok Łaźnik.
II.2.5.1.WARUNKI GLEBOWE, ZASOBY NATURALNE, ZŁOŻA KOPALIN

Gmina zajmuje powierzchnię 110,33 km2 (co stanowi 0,6 % powierzchni województwa
dolnośląskiego), w tym : użytki rolne stanowią 55,6 % powierzchni gminy, lasy i grunty
leśne – ok.34,5 % , a pozostałe grunty i nieużytki – ok. 10 %.
W budowie geologicznej gminy występują utwory ery:




paleozoicznej,
mezozoicznej,
kenozoicznej – trzeciorzęd i czwartorzęd.

Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są na terenie gminy przez :






żwiry kwarcowo-skaleniowe z soczewkami iłów występujące na terenie
w rejonie Dłużyny Dolnej,
piaski i żwiry kwarcowo-skaleniowe występujące przy wschodniej granicy
administracyjnej z gminą Węgliniec oraz na wschód od Pieńska,
piaski i żwiry kwarcowe występujące w rejonie Stojanówka,
iły i mułki występujące na wschód i południowy-wschód od Pieńska oraz na
północ od miejscowości Żarki,
iły szare z wkładkami węgli brunatnych występujące na wschód od Pieńska.
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Na terenie gminy można wyróżnić jedną grupę surowców tj. surowce okruchowe
reprezentowane przez kruszywo naturalne. Udokumentowano złoża:






"Pieńsk" - eksploatowane,
"Lasów-Wschód" nieeksploatowane,
"Lasów N" - nieeksploatowane,
"Lasów S" - nieeksploatowane,
"Lasów-Żarka Północ" – eksploatowane.

II.2.5.2.WARUNKI HYDROLOGICZNE, HYDROGEOLOGICZNE I JAKOŚĆ WÓD

Przez powiat zgorzelecki, w którym leży gmina Pieńsk, przepływa główna rzeka:


Nysa Łużycka i jej główne dopływy: rzeka Miedzianka, Witka, Czerwona Woda,
potok Jędrzychowicki , potok Pełzak, Bielawka oraz rzeka Czerna Mała i Czerna
Wielka uchodzące do rzeki Bóbr.

Sieć hydrograficzna na terenie gminy Pieńsk jest niezbyt bogata. Do Nysy Łużyckiej
uchodzą trzy niewielkie prawobrzeżne jej dopływy:


dwa potoki : potok Łaźnik i potok Żarecki wpływające w Lasowie i Pieńsku,

 potok Bielawka, uchodzący do Nysy Łużyckiej w Bielawie Górnej.
Jakość wód Nysy Łużyckiej, płynącej wzdłuż zachodniej granicy powiatu zgorzeleckiego,
zależy od wielkości ładunków zanieczyszczeń dopływających z Czech, Niemiec i Polski.
Do ważniejszych źródeł zanieczyszczeń należą:


w Czechach: ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe z miejscowości Liberec
i Hradek;
 w Niemczech: ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe z miejscowości Zittau,
Hirschfelde i Görlitz;
 w Polsce:
 ścieki komunalne, odpływające z ośrodków miejskich Zgorzelec i Zawidów;
z terenu gmin miejsko-wiejskich Bogatynia i Pieńsk oraz ścieki bytowogospodarcze z gminy wiejskiej Sulików;
 ścieki bytowe, wody kopalniane i wody deszczowe spływające z terenu
zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”;
 ścieki przemysłowe z Elektrowni „Turów”.
II.2.5.3. WODY PODZIEMNE

Wody podziemne ze względu na duże zasoby oraz wysoką jakość są bardzo ważnym
źródłem zaopatrzenia w wodę do picia. Wody te należą do wód niskiej jakości (klasa III)
z uwagi na występowanie podwyższonych wskaźników zanieczyszczeń, takich jak:
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elektryczna przewodność właściwa, azotany, mangan i żelazo, pH. Do związków o
charakterze toksycznym decydujących o klasyfikacji należały azotany, które
powodowały obniżenie klasy czystości (do klasy III) w punkcie pomiarowym w Pieńsku.

II.2.5.4. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mają wpływ emisje
zanieczyszczeń z obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy. Nie bez
znaczenia, szczególnie w sezonie grzewczym, są też emisje zanieczyszczeń
energetycznych z kotłowni lokalnych i palenisk domowych. Wszystkie te kotłownie
opalane są paliwem stałym, nie posiadają urządzeń oczyszczających spaliny.
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń na terenie gminy są:
1. Źródła emisji zanieczyszczeń energetycznych:
- Lokalne kotłownie przy ulicy Bolesławieckiej 18a, ul. Zgorzelecka 29 w Pieńsku
( opalane są gazem lub olejem opałowym),
- „HEYE” Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o. w Pieńsku,
- „YESTA” Sp. z o.o. w Pieńsku
- Huta Szkła "ŁUŻYCE" w Pieńsku
2. Źródła emisji zanieczyszczeń technologicznych:
- Huta Szkła „LUCYNA” Zakład EWA w Pieńsku- zakład nie funkcjonuje,
- Huta Szkła „LUCYNA” Zakład NYSA w Pieńsku - zakład nie funkcjonuje,
- „HEYE” Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o. w Pieńsku.
- Huta Szkła "Łużyce" w Pieńsku.

II.2.5.5. OBSZARY CHRONIONE

Miasto Pieńsk nie leży na obszarach Natura 2000. Najbliższe obszary Natura położone są
w odległości 5 km od Pieńska i jest to Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086). 1/3
powierzchni gminy w obrębie Borów Dolnośląskich.
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Mapa 5 Obszary Natura 2000 na terenie Gminy Pieńsk

Źródło: http://www.salamandra.sylaba.pl/Natura2000/mapa.html

W Gminie Pieńsk występują następujące obszary Natura 2000:


Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086) o powierzchni 2359.1 ha.

Obszar obejmuje fragment doliny Nysy Łużyckiej wraz z doliną prawobrzeżnego
dopływu - Bielawki. Należy do mezoregionu Borów Dolnośląskich, makroregionu Niziny
Śląsko-Łużyckiej. Leży na wysokości od 220 m npm na południu do 120 m npm na
północy. Dolina Nysy osiąga głębokość do 20m. Piaszczysto-żwirowa powierzchnia
rozciętych stożków napływowych i pól sandrowych została przewiana i rozwinęły się tu
pola wydmowe. W zachodniej części obszaru występują mioceńskie iły z wkładkami
węgla brunatnego. Generalnie doliny rzek maja charakter zbliżony do naturalnego –
występują tu podmywane, strome zbocza dolin, liczne zakola, odsypy. W korycie Nysy
znajduje się jednak kilka sztucznych kamiennych podpiętrzeń, gdzieniegdzie brzegi rzek
są umocnione i obramowane wałami przeciwpowodziowymi.
Na terenie ostoi występuje trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia), zalotka większa
(Leucorrhinia pectoralis), czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), modraszek telejus
(Maculinea teleius) i modraszek nausitous (Maculinea nausithous). Spośród płazów
i ssaków figurujących w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej zarejestrowano traszkę
grzebieniastą (Triturus cristatus), kumaka nizinnego (Bombina bombina), wydrę (Lutra
lutra), bobra europejskiego (Castor fiber). Ponadto na terenie ostoi stwierdzono 6
gatunków gadów i płazów z Załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej. W latach 90. XX w.
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na brzegu Nysy Łużyckiej poniżej Pieńska była obserwowana gadziogłówka żółtonoga
(Gomphus flavipes), gatunek z Załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej. Z bardziej
interesujących gatunków owadów stwierdzono obecność szklarnika leśnego
(Cordulegaster boltonii), pazia żeglarza (Iphiclides podalirius), smukwy kosmatej
(Scolia hirta), gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, a także lecichy
południowej (Orthetrum brunneum), lecichy małej (Orthetrum coerulescens) oraz
ciołka matowego (Dorcus parallelipipedus), gatunków ujętych w Czerwonej liście
zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.


Bory Dolnośląskie – (PLB020005) o powierzchni 172093.4 ha

Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów
leśnych. Obszar położony jest głównie na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, południowa jego
część wkracza w niewielkim stopniu na teren Pogórza Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu
Odry, a główną rzeką regionu jest Bóbr, do którego uchodzą Kwisa, Czerna Wielka
i Czerna Mała. Zachodnia część obszaru znajduje się w zlewni Nysy Łużyckiej
W ostoi stwierdzono występowanie 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 9 gatunków ptaków zostało umieszczonych na liście
ptaków zagrożonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Bory są najważniejszą
w południowo-zachodniej części Polski ostoją bielika, cietrzewia i głuszca. Na obszarze
stwierdzono występowanie jednej z największych liczebnie populacji włochatki
i sóweczki spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce.


Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH080027) o powierzchni 12227.4 ha

Obszar obejmuje fragment Borów Dolnośląskich w zlewni Nysy Łużyckiej i Kwisy,
porastający ubogie gleby piaszczyste, miejscami podtopiony. Jest to jeden
z największych terenów leśnych w Środkowej Europie. torfowiska. Stwierdzono tu
występowanie aż 21 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, choć
sumarycznie zajmują one bardzo niewielką powierzchnię. Szczególnie wartościowe są
siedliska podmokłe o charakterze priorytetowym (torfowiska wysokie, bory bagienne)
oraz wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennycm rozproszone w postaci niewielkich
enklaw wśród gospodarczych borów sosnowych. Między Nysą a Kwisą koncentrują się
najcenniejsze przyrodniczo dla Borów Dolnośląskich elementy o charakterze
atlantyckim. W Polsce jest to główny obszar koncentracji atlantyckich gatunków roślin
na krańcach ich zasięgu (Eleocharis multicaulis, Erica tetralix, Rhynchospora fusca).
Występuje tu 16 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym 12
potwierdzonych w roku 2007.

W Gminie Pieńsk nie występują rezerwaty przyrody i inne formy ochrony
przyrody.
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II.3. SFERA SPOŁECZNA
II.3.1. LUDNOŚĆ
II.3.1.1.DEMOGRAFIA

Gęstość zaludnienia w Pieńsku wynosi 586 osoby na 1 km2. Dla porównania,
w województwie dolnośląskim średnia liczba osób na 1 km2 w miastach wynosi 918 os.
Z tego wynika, iż miasto Pieńsk jest słabo zaludnione.
Na 1000 osób przypada 7 małżeństw. Przyrost naturalny plasuje się na poziomie -0,8.
Na koniec maja 2010 roku miasto Pieńsk zamieszkiwały 5984 osoby. W przeciągu
ostatnich 10 lat licząc od 2000 roku, liczba ludności systematycznie spadała. Znaczny
wzrost nastąpił w I połowie 2010 r.
Tabela 14 Liczba ludności miasta Pieńsk na przestrzeni lat 2000-2009
J. m.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

osoba

6 091

6 063

6 038

6 033

6 010

5 981

5 911

5 911

5 902

5 889

Mężczyźni

osoba

2 959

2 949

2 942

2 948

2 937

2 918

2 886

2 888

2 875

2 877

Kobiety

osoba

3 132

3 114

3 096

3 085

3 073

3 063

3 025

3 023

3 027

3 012

Stan na 31 XII

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12. każdego roku.

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż w mieście występuje przewaga liczebna kobiet
nad mężczyznami. Na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet.
Wykres 1 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem

1. Ludność w wieku
przedprodukcyjny
m; 19,40%

3. Ludnośc w wieku
poprodukcyjnym;
15%

2. Ludność w wieku
produkcyjnym;
65,60%

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2009 r.
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Jak wynika z wykresu powyżej, ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65,6 %
ludności. Dla przykładu w województwie dolnośląskim, średnia liczba osób w wieku
produkcyjnym w miastach stanowi 66%, w wieku przedprodukcyjnym 16,3% a
poprodukcyjnym 17,7%. Z powyższego wynika, iż w Pieńsku udział ludności wg
ekonomicznych grup kształtuje się na średnim poziomie.
Tabela 15 Saldo migracji na przestrzeni lat 2000-2009 w mieście Pieńsk
J. m.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

osoba

-7

-32

-22

-10

-21

-9

-70

4

-2

-8

Saldo migracji
Ogółem

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12 każdego roku

Jak wynika z tabeli powyżej, w mięście Pieńsk od 2000 roku spada saldo migracji.
W 2006 roku znaczna część wyjeżdżających z miasta wymeldowywała się za granice.
Obecnie ta tendencja została powstrzymana.

II.3.2. WARUNKI ŻYCIA
II.3.2.1. BEZROBOCIE

W maju 2010 r. stopa bezrobocia w mieście i gminie Pieńsk wyniosła 14%, podczas gdy
w tym samym czasie w województwie dolnośląskim stopa bezrobocia klasowała się na
poziomie 12,9% a w Polsce 11,9%.
Statystyka osób bezrobotnych na obszarze miasta Pieńsk wg danych PUP w Zgorzelcu
prezentuje się następująco:
 Liczba osób bezrobotnych długotrwale w wieku produkcyjnym:
 wg stanu na dzień 31.12.2009 roku wyniosła: 18 ogółem, w tym kobiet 10
 wg stanu na dzień 31.05.2010 roku wyniosła: 19 ogółem, w tym kobiet 10
 Liczba osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym:
 wg stanu na dzień 31.12.2009 roku wyniosła: 329 ogółem, w tym kobiet 185
 wg stanu na dzień 31.05.2010 roku wyniosła: 322 ogółem, w tym kobiet 163

II.3.2.2. EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE

W roku 2008 do Przedszkola uczęszczało łącznie 117 dzieci. W tym samym czasie do
szkoły podstawowej uczęszczało 472 uczniów a do gimnazjum 399.
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Dzieci z Gminy Pieńsk mają również możliwość uczęszczania do polsko-niemieckiego
przedszkola w miejscowości Gross-Krauscha w Gminie Neisseaue w Niemczech, które
funkcjonuje od 02.11.2007 i którego budowa współfinansowana była ze środków
unijnych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj
Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska, Województwo Dolnośląskie. Przedszkola
Gminy Neißeue mają podpisaną Umowę Partnerską o Współpracy z Przedszkolem
Publicznym w Pieńsku i polskie dzieci mają w ramach współpracy transgranicznej
możliwość uczęszczania do tego nowego przedszkola.
Tabela 16 szkolnictwo podstawowe w mieście Pieńsk

J. m.

2008

Pomieszczenia szkolne

pom.

24

Oddziały w szkołach

--

22,00

Uczniowie

osoba

472

Absolwenci

osoba

125

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.

W Pieńsku funkcjonuje 1 publiczna szkoła podstawowa, w której w roku 2008 były 22
oddziały. Ponadto funkcjonuje 1 publiczne gimnazjum, w którym w 16 oddziałach
uczyło się 399 uczniów.
Tabela 17 Szkolnictwo gimnazjalne na obszarze miasta Pieńsk

J. m.

2008

Pomieszczenia szkolne

pom.

17

Oddziały w szkołach

--

16

Uczniowie

osoba

399

Absolwenci

osoba
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SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE

Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008 r.

Na obszarze Gminy Pieńsk nie funkcjonują prywatne placówki edukacyjne. Edukacja na
poziomie średnim znajduje się w innych pobliskich miastach jak Zgorzelec, Bogatynia,
do której dojeżdża młodzież Pieńska po ukończeniu gimnazjum.

II.3.2.3. WYNAGRODZENIA I POMOC SPOŁECZNA

W Gminie Pieńsk pomoc społeczną organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty
samorządowej miasta i gminy Pieńsk mające na celu:
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1. Umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia.
2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
3. Zapobieganie w/w sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią, iż w mieście Pieńsk 417 osób korzysta z
zasiłków pomocy społecznej (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej)5 i ta liczba
ciągle wrasta.
Według danych GUS, na rok 2009, w powiecie zgorzeleckim przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto dla całego powiatu wyniosło 3 765,10 zł, co stanowi 113,6 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej
(Polska=100). Z danych statystycznych niestety nie ustalono, jakie jest przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście Pieńsk, jednak z uwagi na wysoki odsetek
bezrobocia można wywnioskować, iż jest ono niższe od średniej powiatowej.

II.3.2.4. IMIGRANCI I MNIEJSZOŚCI NARODOWE

Największą mniejszością narodową znajdującą się na terenie miasta i gminy Pieńsk byli
w latach 70-tych Grecy.
Obecnie na terenie miasta i gminy Pieńsk zameldowanych na pobyt stały jest 12
obywateli innych państw: Ukrainy, Rosji, Grecji, Białorusi, Rumuni, Jugosławii, Niemiec.
Z tego 11osób zamieszkuje na terenie miasta, jedna osoba na terenie gminy. Na pobyt
czasowy zameldowane są 22 osoby z następujących krajów: Niemcy, Włochy, Białoruś,
Ukraina, Francja. Z tego 3 w mieście i 19 w gminie.

II.3.2.5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Środowisko osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Pieńsk nie jest
dokładnie zidentyfikowane. Brak jest szczegółowych informacji wg określonych
kryteriów.
Wg danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku struktura
niepełnosprawnych przedstawia się następująco:
5

stan na koniec maja 2010 r.
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niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia ogółem-74 osoby w tym:

 do 5 r.ż - 5 osób
 powyżej 5 r.ż - 55 osób
 pobierające sam zasiłek pielęgnacyjny - 14 osób
 niepełnosprawne dzieci powyżej 16 roku życia w tym:
 z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym - 136 osób
 z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym - 57 osób


osoby powyżej 75 r.ż. - 5 osób

II.3.3. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KULTURA
II.3.3.1. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W Pieńsku funkcjonuje Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej, które
zostało utworzone w 2002 roku przez lokalnych działaczy na rzecz promocji kultury,
pomocy. Bierze udział w akcjach charytatywnych, organizuje koncerty, spotkania, dni
miasta, festiwale i inne.
Ponadto w Pieńsku funkcjonuje:




Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Pieńsku,
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Specjalnej Troski w
Pieńsku,
Towarzystwo Pomocy Dzieciom w Pieńsku.
II.3.3.2. TRADYCJE I IMPREZY KULTURALNE

W Gminie Pieńsk kultywuje się tradycje oraz organizuje się następujące imprezy:






„Szczodry Wieczór” – impreza cykliczna w ramach współpracy trans granicznej
polsko-niemieckiej pomiędzy Gminą Pieńsk a gminą Niesseaue. W ramach
euroregionalnych spotkań kultury ludowej nad Nysą Łużycką. Podczas imprezy
wszyscy licznie zgromadzeni uczestnicy na nowo przeżywali atmosferę świąt
Bożego Narodzenia wyrażoną w śpiewie kolęd i wspólnej biesiadzie.
„Mała Wielkanoc” - Mała Wielkanoc – obrzędy, tradycje, potrawy wielkanocne
impreza trinarodowa z udziałem mieszkańców Gminy Neisseaue i Serbołużyczan
z Rohne)
Ekumeniczna Droga Krzyżowa,
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Dni Pieńska- Festyn ul. Łużycka lub Pl. Wolności (zawsze w czerwcu).
Coroczna impreza odbywająca się na błoniach Pieńska nad Nysą Łużycką
z udziałem mieszkańców gminy Pieńsk i Neisseaue, Alter Piknik,
Cykliczny, odbywający się w sezonie letnim festiwal organizowany przez
Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemii Pieńskiej z Pieńska. Jeden z nielicznych
alternatywnych festiwali na Dolnym Śląsku, promujący kulturę niezależną
i awangardową, nastawioną w dużej mierze na działania kontrkulturowe
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ideą festiwalu są spotkania młodzieży
z różnych części Europy, głównie z Polski, Niemiec i Czech.
Rocznica forsowania Nysy Łużyckiej w Toporowie,
Dożynki gminne.
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II.4. SFERA GOSPODARCZA
II.4.1. PRZEMYSŁ I ROLNICTWO
Atutem gminy jest korzystne usytuowanie gminy w strefie przygranicznej. Gmina od
zachodu sąsiaduje z Niemcami, położona jest w odległości 9 km od przejścia granicznego
Jędrzychowice-Ludwigsdorf i w nieco większej odległości z innymi przejściami
z Niemcami, jak i z Czechami.
Przez teren gminy przechodzą ważne szlaki komunikacji drogowej, takie jak: droga
krajowa nr 4 Zgorzelec - Wrocław, droga wojewódzka nr 351 Zgorzelec – Zielona Góra,
droga wojewódzka 353 łącząca drogę krajową nr 4 z drogą nr 351. Takie położenie
determinuje lokalizację nowych inwestycji, które mogą przyczynić się do wzrostu
zatrudnienia. Gmina, w celu przyciągnięcia nowych inwestorów, stosuje system ulg
i preferencji.
Specyfikę gospodarki lokalnej w wyraźny sposób odzwierciedla struktura organizacyjno
– prawna i własnościowa podmiotów gospodarczych w gminie. Wg tej klasyfikacji
dominują podmioty działające w sekcji handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; dalej w
systematyce są podmioty działające w branży budowlanej i sekcji transport, gospodarka
magazynowa i łączność. Analizując dane dotyczące podmiotów gospodarczych można
zauważyć wzrost ich liczby w ciągu ostatnich 10 lat w Gminie Pieńsk.
Widoczny jest wzrost podmiotów gospodarczych działających w sekcjach:
budownictwo, hotele i restauracje oraz pozostałej działalności usługowej, komunalnej,
społecznej i indywidualnej.

Tabela 18 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych w mieście Pieńsk na przestrzeni lat 2001-2009
J. m.

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH
jed.gos
p.

692

704

708

713

725

740

752

761

788

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gos
p.

97

100

102

106

106

107

108

70

71

Państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego ogółem

jed.gos
p.

9

8

7

7

7

7

8

8

8

Przedsiębiorstwa państwowe

jed.gos
p.

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Spółki handlowe

jed.gos
p.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

jed.gos
p.

595

604

606

607

619

633

644

691

717

ogółem
SEKTOR PUBLICZNY

SEKTOR PRYWATNY
Podmioty gospodarki narodowej ogółem
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Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

jed.gos
p.

470

476

473

470

481

489

498

505

524

Spółki handlowe

jed.gos
p.

13

13

14

16

16

18

18

21

24

Spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

jed.gos
p.

7

6

7

9

9

9

9

9

11

Spółdzielnie

jed.gos
p.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gos
p.

9

12

13

14

16

17

17

18

20

Źródło: Dane GUS, stan na koniec każdego roku.

W roku 2009 w mieście Pieńsk funkcjonowało 788 zakładów pracy, z czego 71 należało
do sektora publicznego, a 717 do sektora prywatnego.
Gmina Pieńsk jest gminą rolniczą. W strukturze użytkowania gruntów dominują grunty
orne, które zajmują powierzchnię 4.160 ha, co stanowi 95% użytkowanych gruntów.
Duży potencjał dla rozwoju rolnictwa tkwi w korzystnych warunkach klimatycznych
i glebowych (w części południowej dominują gleby klasy III bonitacyjnej).

II.4.1.1.PODMIOTY GOSPODARCZE I GŁÓWNI PRACODAWCY

Najważniejszymi zakładami i instytucjami działającymi na terenie Gminy Pieńsk są:




















Pieńskie Huty Szkła „Łużyce” Sp. z o.o.,
HEYE – FABRYKA FORM SZKLARSKICH Sp. z o.o.,
Firma Mebli Komfortowych „Adam” Sp. z o.o.,
AGREA S.A. Zakład Ogrodniczy Czerwona Woda – Dłużyna Górna,
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pieńsku,
PPUP Poczta Polska, Rejonowy Urząd Pocztowy w Jeleniej Górze,
Stacja Paliw „CEWAL” s.c. w Pieńsku,
Stacja Paliw GROIL s.c. Lasów,
PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu,
Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku,
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pieńsku,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pieńsku,
Gimnazjum w Pieńsku,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku,
Przedszkole w Pieńsku,
Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej,
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komisariat Policji w Pieńsku,
Nadleśnictwo Pieńsk.
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II.4.2. TURYSTYKA
Gmina Pieńsk posiada atrakcyjny układ elementów środowiska naturalnego,
urozmaicone ukształtowanie terenu i znaczne obszary leśne, które dają szanse na
rozwój turystyki zwłaszcza rowerowej i pieszej. W miejscowościach gminy Pieńsk
zlokalizowanych jest wiele atrakcyjnych obiektów zabytkowych mogących być
przedmiotem bardziej intensywnej penetracji turystycznej. Do obiektów tych należy
w szczególności zaliczyć zespół pałacowo-parkowy w Lasowie, park miejski w Pieńsku
oraz liczne obiekty sakralne. Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne, na trasach
których znajduje się wiele interesujących obiektów kultury materialnej oraz pomników
przyrody.
Rozwój turystyki jest niestety hamowany przez niezadawalającą oraz niewystarczającą
bazę noclegową. Baza noclegowa stanowi podstawę turystyki pobytowej. W gminie
Pieńsk bazę tę stanowiła w 2010 roku kwatera prywatna (z pokojami gościnnymi) o
całorocznym okresie użytkowania oraz jeden hotel.
Perspektywy istotnego wzrostu roli turystyki w gospodarce gminy oraz charakter
wymagań co do jakości świadczonych usług wzmagają konieczność rozwoju sieci
obiektów noclegowych o zróżnicowanym standardzie usług.
Mapa 6 Szlaki turystyczne w Gminie Pieńsk

Źródło: http://www.piensk.com.pl/grafiki/szlaki%20rowerowe/szlaki2.pdf
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II.9. ZESTAWIENIE PROBLEMÓW NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

W wyniku analizy społecznej, gospodarczej i przestrzennej można wywnioskować
szereg problemów na obszarze objętym programem rewitalizacji:

 Problemy społeczne:








Wysokie saldo migracji.
Wysoka stopa bezrobocia.
Brak szkół na poziomie średnim w całej Gminie Pieńsk.
Wysoki odsetek osób pobierających świadczenia społeczne.
Niski przyrost naturalny ludności.
Brak zorganizowanego czasu wolnego młodzieży poza okresem letnim.
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.

 Problemy gospodarcze:






Brak kompleksowej informacji o terenach inwestycyjnych.
Niewystarczające zainteresowanie inwestycyjne podmiotów zewnętrznych.
Niewykorzystane zdolności produkcyjne podmiotów gospodarczych.
Niezadawalające wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
Słabo rozwinięta turystyka.

 Problemy przestrzenne:
 Niska jakość nawierzchni dróg i chodników.
 Brak odpowiedniej bazy turystyczno – noclegowej
wykorzystanie walorów turystyczno – krajobrazowych.

umożliwiającej
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III. ANALIZA SWOT

W niniejszym podrozdziale przedstawiona jest analiza SWOT opracowana na podstawie
analizy zagospodarowania przestrzennego miasta, jego sytuacji gospodarczej oraz
sytuacji społeczno-demograficznej. Analiza ta dostarcza informacji na temat mocnych
stron miasta, jego słabych stron, a także ocenia szanse i zagrożenia, przed jakimi stanąć
może miasto w niedalekiej przyszłości.
Analiza SWOT została oparta na podstawowych danych statystycznych ukazanych
w rozdziale 2 Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także na podstawie danych
uzyskanych z instytucji budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych, palcówek edukacyjnych, służb mundurowych (policja, wojsko itp.). Ze
względu na ogromną ilość zebranych danych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
zostały ukazane jedynie najbardziej charakterystyczne wskaźniki charakteryzujące
miasto.
Analiza SWOT – analiza silnych (Strenghts) i słabych (Weaknesses) stron badanego
podmiotu w wyodrębnionych obszarach – tzw. czynników endogenicznych
(wewnętrznych) oraz zewnętrznych szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats) – tzw.
czynników egzogenicznych stanowi punkt wyjścia dla planowania strategicznego.
Analiza SWOT pozwala, zatem określić strategiczne czynniki, które mogą mieć wpływ na
powodzenie i działalność rozwojową danej jednostki. Istotnym zadaniem staje się
wydzielenie spośród nich czynników krytycznych, dzięki którym można będzie rozwijać
silne strony projektu, niwelować (bądź ograniczać) strony słabe, maksymalnie
wykorzystywać istniejące możliwości i pojawiające się szanse oraz unikać
przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw.
Analiza SWOT została dokonana na podstawie analizy dokumentów strategicznych,
danych statystycznych, konsultacji społecznych, wizji lokalnych.
Analizę SWOT przeprowadzona została dla trzech obszarów charakteryzujących obszar
jednostki samorządu terytorialnego (obszar społeczny, przestrzenny i gospodarczy).

ANALIZA SWOT- STREFA SPOŁECZNA

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

Prężna działalność lokalnych stowarzyszeń i grup
kulturalnych.

Brak zorganizowanego czasu wolnego młodzieży
poza okresem letnim.

50

Licznie
organizowane
przez
MGOK
i
Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej
cykliczne, otwarte imprezy masowe.

Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.

Tendencje i ambicje młodych ludzi do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.

Systematyczny spadek liczby ludności Pieńska.

Istniejąca infrastruktura oświatowa i społeczna
(budynki, nieruchomości).

Wysokie saldo migracji.

Bogate tradycje kulturalne w mieście oraz
zachowanie zwyczajów i tradycji regionu,
pozwalające
na
organizowanie
imprez
kulturalnych

Wysoka stopa bezrobocia.

Sprawnie działająca opieka społeczna.

Brak szkół na poziomie średnim w całej Gminie
Pieńsk.

Aktywność istniejących podmiotów gospodarczych
w mieście

Wysoki odsetek osób pobierających świadczenia
społeczne.

Współpraca miasta z niemieckimi sąsiadami Niski przyrost naturalny ludności.
we wspólnym kształceniu dzieci i młodzieży.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Tworzenie społecznych grup wsparcia.

Zwiększenie migracji zewnętrznej – ucieczka ludzi
wykształconych, młodych, z wyuczonym zawodem.

Dostęp do środków unijnych na projekty
stypendialne i projekty związane z infrastrukturą
społeczną (tzw. projekty miękkie).

Tradycyjny zakres wykształcenia – kierunki
i specjalności w szkolnictwie nie odpowiadają
zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy.

Wzrost liczby wydarzeń kulturalnych.

Starzenie się społeczeństwa miasta (zwiększający
się procent osób w wieku poprodukcyjnym).

Możliwość rozwoju infrastruktury oświatowej Ubożenie mieszkańców Pieńska.
i społecznej
Możliwość
rozbudowy
szkolnictwa Wzrost zjawisk patologicznych w społeczeństwie.
ponadgimnazjalnego na terenie miasta
Wzbogacenie oferty i rozwój działalności Marginalizacja życia społecznego i kulturalnego
instytucji kultury
Zmniejszenie liczby osób
wykluczaniem społecznym

zagrożonych Ograniczony dostęp do nowoczesnych metod
nauczania

Rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta, Wysokie koszty kształcenia na poziomie wyższym
zmniejszenie poziomu bezrobocia
Możliwość korzystania z zewnętrznych Ograniczenie aktywności sportowej i kulturalnej
środków finansowania inwestycji związanych mieszkańców.
z modernizacją substancji mieszkaniowej
(m.in. fundusze strukturalne i inne)
Możliwość pozyskania dofinansowania na Ograniczone

środki

na

służbę

zdrowia,
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inwestycje związane z funkcjonowaniem edukacje
służby zdrowia, placówek edukacyjnych
i pomocy społecznej
Rozwój
działalności
pozarządowych działających
pomocy społecznej;

organizacji Obojętność społeczeństwa
w obszarze patologiczne.

Stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa
publicznego,

na

zachowania

-

ANALIZA SWOT- STREFA GOSPODARCZA

SILNE STRONY
Położenie w
niemieckiej.

sąsiedztwie

granicy

SŁABE STRONY
polsko

–

Brak kompleksowej
inwestycyjnych.

informacji

o

terenach

Liczne ulgi i udogodnienia dla inwestorów.

Niewystarczające zainteresowanie inwestycyjne
podmiotów zewnętrznych.

Uzbrojone tereny nadające się pod działalność
gospodarczą położone w mieście.

Słabo rozwinięta turystyka

Rozwinięty przemysł szklarski.

Niewykorzystane
zdolności
podmiotów gospodarczych.

Liczne partnerstwa miasta Pieńsk z miastami
niemieckimi.

Niezadawalające
przedsiębiorczości.

Atrakcyjne turystycznie tereny wokół miasta

Niski poziom promocji miasta.

Potencjał do rozwoju sektora turystyki, warunki do
uprawiania różnych form rekreacji i turystyki,
istniejące szlaki turystyczne

Zły
stan
techniczny
dróg
utrudniający
przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych

Przyrost
zarejestrowanych
gospodarczych

podmiotów

wspieranie

lokalnej

-

Posiadanie terenów do zagospodarowania

SZANSE

produkcyjne

-

ZAGROŻENIA

Rozwój miasta wynikający ze współpracy
gospodarczej z niemieckimi podmiotami.

Spadek liczby przedsiębiorstw w mieście.

Napływ inwestorów zewnętrznych.

Wzrost bezrobocia.

Wzrost dochodów ludności.

Obniżenie się dochodów ludności.
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Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.

Marginalizacja gospodarcza całego regionu.

Rozwój bazy gastronomiczno-hotelarskiej.

Wysokie koszty pracy - system ubezpieczeniowy
(wysokie składki),

Rozwój turystyki.

Atrakcyjne oferty pracy w innych regionach kraju i
za granicą dla wykwalifikowanych pracowników

Poprawa promocji miasta i gminy.

Mała zdolność podmiotów do współfinansowania
projektów ze środków unijnych

Stosunkowo niewysokie koszty rozpoczynania
działalności gospodarczej

Słabo rozwinięty system wspierania finansowego
przedsiębiorstw
ze
środków
publicznych
(fundusze poręczeniowe i pożyczkowe),

Wysoka
aktywność
ludności
w
zakresie
rozpoczynania działalności gospodarczej i zdolność
przedsiębiorstw do funkcjonowania w trudnych
warunkach prawno-ekonomicznych

Trudny dostęp do zewnętrznych środków zasilania
finansowego
na
podejmowanie
własnej
działalności gospodarczej.

Wsparcie PUP dla zatrudniania stażystów oraz inne
formy pomocy

-

Możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych – m.in. możliwość korzystania ze
wsparcia w ramach programów operacyjnych

-

ANALIZA SWOT- STREFA PRZESTRZENNA

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

Korzystne położenie w sąsiedztwie granicy polsko
– niemieckiej

Niska jakość nawierzchni dróg i chodników.

Dobre skomunikowanie gminy przez gęstą sieć
drogową oraz linię kolejową łączącą gminę z
powiatem i zagranicą,

Brak odpowiedniej bazy turystyczno – noclegowej
umożliwiającej
wykorzystanie
walorów
turystyczno – krajobrazowych,

Wysoki stopień zwodociągowania miasta

Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Atrakcyjne komponenty środowiska naturalnego w
pobliżu miasta Pieńsk (Bory Dolnośląskie),

Niedostateczna oferta rekreacyjna

Liczne zabytki w mieście Pieńsk

-

Niski stopień zanieczyszczenia środowiska
naturalnego i dbałość ogółu mieszkańców miasta o
środowisko i estetykę

-

Położenie
przy
komunikacyjnych

-

głównych

szlakach
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Aktywność miasta w pozyskaniu funduszy
zewnętrznych na poprawę infrastruktury

-

SZANSE

ZAGROŻENIA

Poprawa infrastruktury technicznej w mieście przy
wykorzystaniu funduszy UE.

Dewastacja środowiska naturalnego,

Poprawa walorów krajobrazowych
obiektów zabytkowych

Niewykorzystanie środków unijnych poprawie
stanu infrastruktury społecznej, technicznej i
środowiska.

i

stanu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony
środowiska

Zwiększająca się liczba użytkowników dróg,

Pozyskanie środków na likwidacje źródeł niskiej
emisji, budowę urządzeń służących wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii i ochronę środowiska

Wysokie
koszty
modernizacji
systemów
grzewczych oraz termomodernizacji budynków,

Korzystne warunki
inwestowania

Braki w wyposażeniu infrastruktury turystycznej

do

osiedlania

się

i

Możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł
finansowania
przedsięwzięć
w
zakresie
infrastruktury ochrony środowiska,

Trudności komunikacyjne miasta i spadek poziomu
bezpieczeństwa na drogach

Możliwość nawiązania współpracy z sąsiednimi
gminami w zakresie rozwiązania problemu
zagospodarowania odpadów ciekłych i stałych,

-

Zewnętrzne
środki
finansowania
lub
dofinansowania przedsięwzięć edukacyjnych,
promocyjnych i innych (fundacje, programy, itp.),

-
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IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

IV.1. CELE PROGRAMU REWITALIZACJI
Cele Programu Rewitalizacji sformułowane zostały w oparciu o wyniki analizy stanu
obecnego na obszarze rewitalizacji oraz wyniki warsztatów konsultacyjnych
z interesariuszami Programu:
CEL GŁÓWNY

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnowę i modernizację tkanki
architektoniczno-urbanistycznej miasta oraz przywrócenie funkcjonalności
i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez podniesienie standardu budynków
mieszkalnych oraz inwestycje ukierunkowane na zorganizowanie i uporządkowanie
przestrzeni publicznych przy terenach mieszkaniowych, w sposób, który zapewni ich
optymalne wykorzystanie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Tak zakreślona strategia
działań przyczyni się do uczynienia obszaru wsparcia bardziej przyjaznym dla
mieszkańców i atrakcyjniejszym dla ludności migrującej (poprawa estetyki,
zorganizowanie miejsc atrakcyjnych dla rodzin z dziećmi - tereny zielone, parki,
podwórka). W tym sensie działa jako bodziec pozwalający kształtować stosunki
ludnościowe i strukturę demograficzną tego obszaru. Chodzi tu przede wszystkim o
stymulowanie napływu ludzi młodych i przedsiębiorczych, których obecność
i umiejętności przyczyni się również do obniżenia poziomu ubóstwa i bezrobocia.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Do celów szczegółowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 20102015 należą:

CEL 1: Poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego oraz historycznych
przestrzeni publicznych


Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych.
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CEL 2: Poprawa estetyki śródmiejskich przestrzeni publicznych


Nowy ład przestrzeni publicznej.



Przywrócenie i ochrona estetyki architektury.

CEL 3: Aktywizacja działań kulturalnych, turystycznych, promocyjnych i publicznych


Wzbogacenie oferty kulturalnej, artystycznej i ochrony dziedzictwa
kulturowego.



Poprawa dostępności do usług i atrakcji turystycznych.



Zintensyfikowanie działań promocyjnych miasta oraz promocji jego
marki.

CEL 4: Poprawa stanu technicznego
infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej

przestrzeni

publicznych

i

obsługi



Poprawa stanu technicznego dróg, zjazdów, dojazdów, placów, parkingów,
dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów historyczno-kulturalnych.



Utworzenia małych obiektów architektonicznych.



Adaptacja pomieszczeń do funkcji kulturalno-oświatowych.

CEL 5: Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych


Prace remontowe i adaptacyjne budynków mieszkalnych.



Poprawa zasobów mieszkaniowych pod względem termomodernizacji.



Przystosowanie budynków mieszkalnych i ich otoczenia do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych.



Wzbogacenie programu funkcjonalnego zabudowy mieszkaniowej o
właściwe zagospodarowanie towarzyszących jej terenów zielonych.



Podniesienie wartości użytkowej budynków poprzez inwestycje w
infrastrukturę instalacyjną.

CEL 6: Wyposażenie przestrzeni i zasobów miasta pod kątem zaspokojenia potrzeb
mieszkańców i turystów


Rehabilitacja istniejących i urządzenie nowych terenów dla rekreacji
zarówno mieszkańców, jak i turystów.

CEL 7: Zwiększenie poziomu inwestycji gospodarczych w mieście


Odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej.



Udostępnianie odpowiednio wyposażonych terenów inwestycyjnych.

CEL 8: Poprawa infrastruktury społecznej miasta


Adaptacja budynków na działalność aktywizacyjną mieszkańców.



Poprawa warunków technicznych (lokalowych) budynków użyteczności
publicznej z funkcją społeczną.

CEL 9: Marketing i promocja atrakcji kulturalnych i turystycznych miasta Pieńsk.
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 Promocja zabytków;
 Promocja atrakcji kulturalnych.

ZGODNOŚĆ CELÓW ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO
2020 R.
Strategia określa wizję województwa dolnośląskiego jako europejskiego regionu
węzłowego. Uzasadnieniem tak określonej wizji jest fakt, że według autorów Strategii w
obecnym świecie zarówno kraje, jak i regiony nie tylko wywierają wpływ na siebie, lecz
także są od siebie nawzajem uzależnione. Celem nadrzędnym Strategii jest podniesienie
poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu
przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Zaproponowane w powyżej w Programie cele są zgodne z priorytetami
zaproponowanymi w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r., które
stanowią:
 Cel „gospodarczy": Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
Dolnego Śląska. W ramach tak określonego celu zakłada się osiągnięcie
wysokiego i stabilnego tempa wzrostu oraz rozwoju gospodarczego, jak również
poprawę konkurencyjności Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego do
inwestowania i długookresowego prowadzenia innowacyjnej działalności
gospodarczej, przy wykorzystaniu endogenicznych czynników rozwoju.
 Cel „przestrzenny": Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej
regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu. W ramach tak
określonego celu zakłada się stymulowanie i umacnianie integracji przestrzennej
oraz infrastrukturalnej Dolnego Śląska z Polską i Unią Europejską oraz wewnątrz
regionu, aktywną ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych oraz
kształtowanie środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska w oparciu o zasady
ekorozwoju.
 Cel „Społeczny": Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich
twórczych i otwartych na świat. W ramach tak określonego celu zakłada się
stworzenie warunków do poprawy jakości życia, osiągnięcie wysokiego (w skali
polskiej i europejskiej) poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych,
w szczególności w obszarach: socjalnym, edukacyjnym, kulturowym i zdrowotnym.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Strategii pojawia się szczególnie
w kontekście realizacji celu „przestrzennego", priorytetu 3. „Poprawa ładu
przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych". W opisie priorytetu zwraca się
uwagę na objęcie rewitalizacją obszarów zdegradowanych dotkniętych patologiami
społecznymi, przez co można rozumieć, że rewitalizacja ma wypełniać również cele
społeczne.
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IV.2. WYZNACZANIE OCZEKIWANYCH WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘĆ

Podstawą udzielania wsparcia na inwestycje z zakresu mieszkalnictwa jest spełnienie
wymogów określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
programowania działań z zakresu mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008.
W dokumencie tym lista kryteriów, w oparciu o które będą definiowane obszary objęte
interwencją w zakresie mieszkalnictwa, określona w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia
1828/2006100, została ograniczona do następujących 5 kryteriów:
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
e) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na
wyznaczonych (wyodrębnionych) obszarach wsparcia spełniających łącznie co najmniej
trzy z powyższych kryteriów.

Dla Miasta Pieńsk obliczenia wskaźników prezentują się następująco:
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Niski wskaźnik
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Porównywalnie
niski poziom
wartości zasobu
mieszkaniowego

Czyny karalne
osób nieletnich na
1 tys. nieletnich

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarki
narodowej na 100
osób

Liczba budynków
wybudowanych
przed rokiem 1989
do ogólnej liczby

13,2

47,1

3,14

88

4,5

41,4

76,3

10,5

86,6

Liczba osób
pobierających zasiłki:
417

Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych w 2009
r.: 18

Liczba
przestępstw w
roku 2009:79

Czyny karalne
nieletnich w 2009
r.:53

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów gosp.
nard.: 188

Liczba wszystkich
budynków w mieście
Pieńsk:619

Liczba mieszkańców
Pieńska: 5984

Liczba osób w wieku
produkcyjnym: 3816

Liczba
mieszkańców
Pieńska: 5984

Liczba osób
nieletnich:1125

Liczba mieszkańców
Pieńska: 5984

Liczba budynków
wybudowanych
przed rokiem
1989:544

Ilość przestępstw
stwierdzonych

Ilość czynów
karalnych
popełnionych przez

Ilość zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych w

Kryterium

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Wskaźnik

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1 tys.
ludności

Udział długotrwale
bezrobotnych wśród
osób w wieku
produkcyjnym

Liczba
przestępstw na 1
tys. ludności

Miasto Pieńsk

69,68

0,0047

Wartość
referencyjna
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Dane do
wskaźników

Definicja
wskaźnika

Osoby, które zgodnie z
ustawą z 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej

Wysoki poziom przestępczości i
wykroczeń
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(DZ. U. Nr
64,poz.593,zpóźn.zm.)są
uprawnione do
ubiegania się o
przyznanie świadczenia
pieniężnego z pomocy
społecznej

Źródło danych

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Urząd Pracy

ogółem

nieletnich, przy
czym za nieletniego
uważa się za osobę,
która w chwili
popełnienia czynu
miała ukończone 13
lat, ale nie ukończyła
17 lat

przeliczeniu na 100
mieszkańców

Komenda Policji

Komenda Policji

Urząd Statystyczny

Urząd Miasta i Gminy
Pieńsk
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Z powyższych wyliczeń wynika, iż wyznaczony obszar spełnia 3 spośród 5 kryteriów
obszarów objętych interwencją w zakresie mieszkalnictwa. Są to:
 Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia – wskaźnik „Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności” wynosi 69,68
i jest wyższy od wartości referencyjnej wynoszącej 65.
 Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej – wskaźnik „Liczba
zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób” wynosi 3,14
i jest niższy od wartości referencyjnej wynoszącej 10,5.
 Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego – wskaźnik
„Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby” wynosi
88 i jest wyższy od wartości referencyjnej wynoszącej 86,6.
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IV.3. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W lipcu 2010 roku Urząd Miejski w Pieńsku przeprowadził konsultacje społeczne w celu
pozyskania informacji od mieszkańców na temat rewitalizacji obszarów
zdegradowanych. Konsultacje polegały na anonimowych badaniach ankietowych.
Mieszkańcy Pieńska mogli wypełniać ankiety na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
oraz w miejscach publicznych, w których udostępniono ankiety.
W badaniu wzięło udział 69 osób w różnym wieku. Na podstawie zebranych danych
opracowano następujące zestawienie statystyczne dotyczące opinii mieszkańców
Pieńska na temat rewitalizacji.
Na zadane pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem naszemu Miastu potrzebny jest program
ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieńsk?” 91% ankietowanych
odpowiedziało TAK, 4% ankietowanych odpowiedziało RACZEJ TAK, Tylko 5%
badanych nie miało zdania na powyższy temat.
Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, iż mieszkańcy Miasta Pieńsk są
zainteresowani rewitalizacją obszarów zdegradowanych.
Wykres 2 Potrzeba rewitalizacji w opinii mieszkańców miasta Pieńsk

Zdecydowanie tak - 91%
Raczej tak - 4%
Raczej nie
Zdecydowanie nie - 0%
Brak zdania na ten temat - 5%

Źródło: Dane opracowane na podstawie konsultacji społecznych-ankiet

Spośród możliwych odpowiedzi takich jak:

 zanieczyszczone środowisko,
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 patologie społeczne,
 przestępczość,
 brak miejsc pracy,
 małe zasoby mieszkaniowe,
 słaby rozwój handlu i usług,
 słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa,
 zły stan dróg i komunikacji,
 zły stan zabytków.

18,18 % ankietowanych określiło, że przyczyną degradacji miasta jest brak miejsc pracy,
10% badanych stwierdziło, iż degradacja jest przyczyną małych zasobów
mieszkaniowych a 18,18% podało zły stan dróg i komunikacji.

Szczegółowe zestawienie analizy przyczyn degradacji przedstawia wykres poniżej.

Procent odpowiedzi na TAK

Wykres 3 Przyczyny degradacji miasta w opinii mieszkańców miasta Pieńsk

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

18,18%
10,90% 11,80%

18,18%
10,00%

6%

11%
8%

5,45%

TAK

Źródło: Dane opracowane na podstawie konsultacji społecznych-ankiet
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Do problemów ekonomicznych, które mieszkańcy chcieliby w procesie rewitalizacji
rozwiązać wskazano:

 brak miejsc pracy – 10,9%,
 brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych – 12,72%,
 brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami –
2,7%,
 brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – 11,8%,
 zła gospodarka odpadami, ściekami – 5,4%,
 niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań – 17,27%,
 zły stan zabytków – 7,2%,
 słaby rozwój handlu – 6,3%,
 niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw – 4,5%,
 Inne – 4,5%.
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Wykres 4 Problemy ekonomiczne na obszarze rewitalizowanym.

20,00%
Procent odpowiedzi na TAK

18,00%
16,00%

17,27%

14,00%
12,00%
10,00%

12,72%

11,80%

10,90%

8,00%
6,00%

7,20%
5,40%

4,00%
2,00%

2,70%

0,00%

6,30%
4,50%

4,50%
TAK

Źródło: Dane opracowane na podstawie konsultacji społecznych-ankiet
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Jak wynika z danych zawartych powyżej, głównym problemem mieszkańców Pieńska
jest niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań, brak, lub zła jakość terenów
inwestycyjnych.
Wśród problemów społecznych na obszarze miasta Pieńsk ankietowani wskazali jako
najważniejsze: bezrobocie, bieda, alkoholizm, chuligaństwo, emigracja z miasta młodych
i dobrze wykształconych. Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej.
Wykres 5 Problemy społeczne na obszarze rewitalizowanym w opinii mieszkańców miasta Pieńsk

25,00%

procent odpowiedzi na TAK

20,00%

21,80%

15,00%

16,36%16,36%

16,36%

15,45%

13,63%
10,00%
9,00%
5,00% 6,36%

7,20%

6,30%
3,60%

2,70%

TAK

0,00%

Źródło: Dane opracowane na podstawie konsultacji społecznych-ankiet

Kolejnym pytaniem jakie zadano ankietowanym było: „Jakie problemy związane
z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie
rewitalizacji?”
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Jak wynika z wykresu poniżej ankietowani (w procentach) wskazali następujące
problemy do rozwiązania w wyniku rewitalizacji:

 Zły stan estetyczny otoczenia – 25,8%,
 Zły stan infrastruktury wokół budynków – 16,10%,
 Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli –
12,9%,
 Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych
w pobliżu miejsca zamieszkania – 10,75%,
 Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania – 13,97%,
 Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia
zamieszkania - 0%,
 Słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a
władzami publicznymi – 20,43%.
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Wykres 6 Problemy związane z jakością życia wskazane przez ankietowanych do rozwiązania

zły stan estetyczny otoczenia

zły stan infrastruktury wokół budynków
20,43%

25,80%
brak instytucji, organizacji integrujących
mieszkańców danych osiedli

0%
13,97%
16,10%
10,75%

12,90%

brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalnorekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca
zamieszkania
brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy
zamieszkania
słaby przepływ informacji w sprawach
dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania
słaba samoorganizacja społeczna i współpraca
między mieszkańcami a władzami publicznymi

Źródło: Dane opracowane na podstawie konsultacji społecznych-ankiet
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Jednym z najważniejszych pytań, jakie postawiono respondentom jest: „Jakie zostaną
osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji?”
Jak wynika z wykresu poniżej, dzięki rewitalizacji mieszkańcy Pieńska (procent
odpowiedzi na TAK) chcieliby osiągnąć następujące efekty:

 Bardziej wykształcone społeczeństwo – 0,72%,
 Poprawa bezpieczeństwa na ulicach – 7,29%,
 Zwiększenie miejsc pracy – 13,86%,
 Przyciągnięcie dużych inwestorów – 11,67%,
 Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – 5,1%,
 Stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej – 2,9%,
 Poprawienie jakości i estetyki środowiska naturalnego – 13,13%,
 Eliminacja patologii w społeczeństwie – 7,29%,
 Podniesienie standardu życia społeczeństwa – 8,75%,
 Zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych – 10,20%,
 Polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i z innymi ośrodkami
przemysłowymi – 1,45%,
 Odnowa zabytków w mieście – 5,10%,
 Zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań – 12,4%.
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Wykres 7 Efekty rewitalizacji oczekiwane przez mieszkańców Pieńska

Efekty rewitalizacji oczekiwane przez mieszkaoców Pieoska
16,00%
14,00%

12,00%
10,00%
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7,29%

12,40%
7,29%

8,75%

10,20%

5,10%
0,72%

0,00%

5,10%
2,90%

1,45%
TAK

Źródło: Dane opracowane na podstawie konsultacji społecznych-ankiet
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Badanie opinii społecznej ujawniło potrzeby i obraz problemów społecznych
i ekonomicznych na rewitalizowanym obszarze.
Z analizy ankiet jednoznacznie wynika, iż społeczność Pieńska widzi konieczność
rewitalizacji miasta oraz oczekuje zdecydowanych efektów takich jak poprawa rynku
pracy, poprawa jakości i ilości mieszkań i powstrzymaniu emigracji z miasta, szczególnie
ludzi młodych, którzy są motorem napędowym rozwoju gospodarczego oraz
konieczność większej dbałości o stan środowiska naturalnego.
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IV.4. WYBÓR OBSZARU REWITALIZACJI I UZASADNIENIE OKREŚLENIA
GRANIC ZDEGRADOWANEGO OBSZARU

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015 przewiduje objęcie
obszarem rewitalizacji obszar całego miasta Pieńsk.
Mapa 7 Obszar miasta objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015

Źródło: www.piensk.com.pl

Miasto Pieńsk liczy 9,92 km2 i jest zamieszkiwane przez 5984 osoby. Gęstość
zaludnienia wynosi 586 osoby na 1 km2.
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Władze miasta Pieńsk zdecydowały się objąć rewitalizacją obszar całego miasta ze
względu na uwarunkowania społeczne, gospodarcze, techniczne oraz w oparciu o opinię
mieszkańców miasta Pieńsk wyrażoną w procedurze konsultacji społecznych.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, bezzasadna była by rewitalizacja tylko
wybranych problemowo obszarów, ponieważ problem emigracji z miasta, bezrobocia,
wysokiego stopnia ubóstwa dotyczy mieszkańców całego obszaru miasta. Podobna
sytuacja przedstawia się, gdy przyjrzymy się uwarunkowaniom gospodarczym
i infrastrukturze technicznej. Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
brak szkół na poziomie średnim, niezadawalająca infrastruktura techniczna jak stan
zabytków, dróg, chodników, obiektów użyteczności publicznej dotyczy całego obszaru
miasta. W związku z powyższym niniejszy program obejmuje obszar całego miasta
Pieńsk, ponieważ poprawa elementów przestrzennych czy gospodarczych choćby na
jednej ulicy tego niewielkiego miasta wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia
mieszkańców całego obszaru.
Wybrany do rewitalizacji obszar został ustalony również na podstawie wskaźników
w zakresie mieszkalnictwa, które przedstawiają, iż obszar całego miasta Pieńsk cechuje:




Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
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V. PLANOWANE DZIAŁANIA, PRIORYTETY
OBSZARZE REWITALIZOWANYM

I

ZADANIA

NA

DZIAŁANIA PRZESTRZENNE
Koszty
realizacji
w zł

Źródło
finansowania

1

Remont dachuul.
Bolesławiecka 7

74 707,27

Gmina
Środki
Pieńsk/Wspólnota
własne/środki
Mieszkaniowa
unijne

2010-2012

2

Remont dachu ul. Kolejowa 14

Gmina
Środki
Pieńsk/Wspólnota
216 831,69 własne/środki
Mieszkaniowa
unijne

2010-2012

Gmina
Środki
Pieńsk/Wspólnota
197 942,64 własne/środki
Mieszkaniowa
unijne

2010-2012

Numer
zadania

Nazwa zadania

3

4

5

6

7

Wymiana
pokrycia dachu
budynku - ul.8-ej
Dywizji Wojska
Polskiego
1,1A,1B
Remont
budynku
mieszkalnousługowego - ul.
Świerczewskiego
26
Remont
budynku-ul.8-ej
Dywizji Wojska
Polskiego 3 i 5
Remont
budynku
socjalnego - ul.
Szkolna 4
Remont
budynku
socjalnego - ul.
Kościuszki 39

75 110,14

Środki
własne/środki
unijne

Środki
128 459,02 własne/środki
unijne
Środki
132 605,49 własne/środki
unijne
Środki
292 146,20 własne/środki
unijne

Realizator

Wspólnota
Mieszkaniowa

Gmina Pieńsk

Gmina Pieńsk

Gmina Pieńsk

Okres
realizacji

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012
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DZIAŁANIA SPOŁECZNE
Numer
zadania

Nazwa zadania

1

Szerzenie akcji
termomodernizacji
budynków
mieszkalnych

2

3

4

Intensywne
programy
edukacyjne dla
dzieci i
młodzieży oraz osób
starszych
Realizowanie
projektów
edukacyjnych w
ramach
współpracy z
gminami
partnerskimi w
zakresie
wymiany dzieci,
młodzieży i
nauczycieli
Promocja i
budowanie
tożsamości
mieszkańców przy
zachowaniu
wielowątkowości
kulturalnej;
organizacja imprez
kulturalno integracyjnych

Koszty
Źródło
Okres
realizacji
Realizator
finansowania
realizacji
[zł]
Gmina Pieńsk,
Gmina
organizacje
Pieńsk,
Wg
pozarządowe,
Działania
organizacje
potrzeb
sektor
ciagłe
pozarządowe,
prywatny,
mieszkańcy
mieszkańcy
Gmina
Gmina Pieńsk,
Pieńsk,
placówki
10000,00
placówki
Działania
edukacyjne,
zł/rok
edukacyjne,
ciągłe
organizacje
organizacje
pozarządowe
pozarządowe

20000,00
zł/rok

Gmina Pieńsk,
mieszkańcy,
sektor
prywatny,
organizacje
pozarządowe

Gmina
Pieńsk,
mieszkańcy,
sektor
prywatny,
organizacje
pozarządowe

Działania
ciągłe

35000,00
zł/rok

Gmina Pieńsk,
mieszkańcy,
sektor
prywatny,
organizacje
pozarządowe

Gmina
Pieńsk,
mieszkańcy,
sektor
prywatny,
organizacje
pozarządowe

Działania
ciągłe

Wg
potrzeb

Gmina Pieńsk,
PUP,
organizacje
pozarządowe

Gmina
Pieńsk, PUP,
organizacje
pozarządowe

Działania
ciągłe

5
Sprzyjanie
powstawaniu
nowych miejsc pracy

75

DZIAŁANIA GOSPODARCZE
Numer
zadania

Nazwa zadania

1

Odkryj urok
Borów
Dolnośląskich kampania
promocyjna na
rzecz
zwiększenia
ruchu
turystycznego
w subregionie
Bory
Dolnośląskie

Koszty
realizacji
w zł

Źródło
finansowania

Realizator

Okres
realizacji

189113

Środki
własne/środki
unijne

Gmina Pieńsk

2010
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VII. SYSTEM WDRAŻANIA

Warunkiem obowiązywania Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 20102015 jako aktu prawa funkcjonującego w Pieńsku jest jego przyjęcie do realizacji na
mocy Uchwały Rady Miejskiej. Akt ten wskaże wolę Rady Miejskiej do
zharmonizowanego jego rozwoju na zasadach określonych w Programie. Ważnym
elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów każdego dokumentu
planistycznego jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania.
Na tym pierwszym etapie rewitalizacji niewątpliwie ciężar odpowiedzialności za
zorganizowanie i koordynację współpracy interesariuszy oraz realizację spoczywa na
władzach samorządowych Gminy Pieńsk, zarówno Burmistrzu – jako inicjatorze
Programu, Radzie Miejskiej – jako decydentach Programu, jak i Urzędzie Miejskim
i jednostkach podległych – jako realizatorach bądź bezpośrednich wykonawcach
znaczącej części projektów Programu.
Wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015 zajmie
się horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji oraz pełnomocnik ds. rewitalizacji
powołani Zarządzeniem Burmistrza.
Na czele Zespołu stanie Pełnomocnik ds. rewitalizacji -jako przewodniczący, który
będzie koordynował i zarządzał pracą zespołu. Pełnomocnik ds. rewitalizacji wchodzi w
skład zespołu spośród pracowników urzędu i osób zajmujących się zadaniami
finansowymi, rozwojowymi, inwestycyjnymi i promocyjnymi gminy.
W pracach zespołu będą mogły brać udział inne osoby zainteresowane rewitalizacją
m.in. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli lub zarządców budynków
objętych programem rewitalizacji.
Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego,
przygotowującego program rewitalizacji i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków,
przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji.
Horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji odpowiedzialny jest za zarządzanie
procesem planowania strategicznego, którego efektem będzie opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015.
Gmina Pieńsk będzie umieszczała na stronie internetowej Urzędu informacje
o prowadzonych pracach, efektach i wynikach w celu komunikacji społecznej.
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VII. MONITOROWANIE I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pieńsk na lata 2010-2015 stanowi dokument
otwarty, ponadkadencyjny, określający cele i programy działań na pięć lat. Poddawany
będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz w razie potrzeby aktualizowany
w zakresie dostosowania się do zmieniających się uwarunkowań.
Monitorowanie
jest
procesem
systematycznego
zbierania,
raportowania
i interpretowania danych. Dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności
wdrażania poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz programów jak i sposobie
i prawidłowości wykorzystania udzielonej pomocy finansowej.
Monitorowanie dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji projektów
inwestycyjnych oraz osiągania planowanych wskaźników produktów i rezultatów dla
poszczególnych inwestycji.
Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.
Monitoring rzeczowy obejmował będzie dane obrazujące postęp we wdrażaniu
programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych
w LPR i będzie prowadzony w trzech kategoriach:


wskaźniki produktu,



wskaźniki rezultatu,



wskaźniki oddziaływania.

Monitoring finansowy obejmował będzie dane realizacji projektów będących podstawą
do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków finansowych.
Ocena programów (projektów i zadań inwestycyjnych), przebiegać powinna według
trzech aspektów odnoszących się do trzech stanów procesów realizowanych
w praktyce:






ex-ante - ocena poprzedzająca realizację procesu, nazywana oceną
prospektywną, polega na sprawdzeniu poprawności ustalenia struktury
operacyjnej procesu wykonawczego i struktury organizacyjnej, w której proces
ten ma być realizowany;
mid-term - Ocena bieżąca, sprawowana w czasie realizacji procesu, polega na
śledzeniu przebiegu procesu realizowanego w podsystemie wykonawczym,
z punktu widzenia jego zgodności z założoną strukturą operacyjną oraz
sprawdzaniu zgodności osiąganych rezultatów pod względem ilościowym,
jakościowym i czasowym z celami zdekomponowanymi na zadania;
ex-post Przeprowadzona po zakończeniu działania objętego programem ocena
retrospektywna, polega na konfrontacji osiągniętych rezultatów z założonymi
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celami. Stanowi ona podstawę oceny sprawności realizacji oraz trafności
przyjętych wzorców działań.
Do monitorowania oceny realizacji programu i jego aktualizacji, służyć będzie system
współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów,
rezultatów i oddziaływania. Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji
składają się:


Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji;



Partnerzy:








partnerzy indywidualni i radni jako reprezentanci ogółu mieszkańców miasta,
mieszkańcy miasta,
przedsiębiorcy,
bankowcy,
organizacje pozarządowe,
partnerzy instytucjonalni,
inni partnerzy.

Plan działań dla przebiegu procesu rewitalizacji i informacje o jego realizacji:



przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań w określonych przedziałach
czasowych,
informacje o realizacji działań i zadań.

Określony sposób oceny przebiegu realizacji procesu rewitalizacji:
- analiza osiągniętych w danym okresie wskaźników podczas:
a) spotkań zespołu koordynacyjnego – nie rzadziej niż raz na pół roku,
b) spotkań zespołu koordynacyjnego z partnerami, według określonego
harmonogramu.

Integracja społeczeństwa
Zasadniczym celem integracji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej
i zrozumiałej informacji oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację
społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu,
decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.
Komunikacja społeczna ma:
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zapewnić partnerom programu dostęp do informacji na temat celów
i problemów rewitalizacji;



pobudzić ich do wdrażania własnych opinii;



nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem
koordynacyjnym.

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami,
a zespołem koordynacyjnym w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej
w sprawny system.
Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści
płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu
życia i określony wysiłek, także finansowy.
Na system komunikacji społecznej składają się:


Podmiot inicjujący proces komunikowania się - zespół koordynacyjny



Podmiot odbierający informacje - partnerzy indywidualni i zbiorowi



Określone informacje:
 wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym
charakterze, wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji
programu;
 wiadomości z bieżącej realizacji programu;
 wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji.



Określony sposób komunikowania się:
 środki komunikacji społecznej bezpośredniej, takie jak kontakty
i spotkania Burmistrza Pieńska (zespół koordynacyjny) z mieszkańcami, a
także kontakty i spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas
załatwiania spraw.
 środki komunikacji społecznej pośredniej, m.in.: relacje dziennikarzy,
prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencje, wywiady); ulotki,
biuletyny, informatory, wydawnictwa, ogłoszenia; strona internetowa).



System wykorzystywać może:
 dokumentację (uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku, zarządzenia
i decyzje Burmistrza Pieńska, ustalenia zespołu koordynacyjnego);
 wywiad (bieżące informacje o sytuacji);
 badania sondażowe (wywiad kwestionariuszowy, wywiad telefoniczny,
ankieta wypełniana przez respondenta).
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Celem działań związanych z promocją programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy
odbiorców:


beneficjentów projektów/mieszkańców gminy,



środowiska przedsiębiorców,



organizacji pozarządowych,



partnerów społecznych.

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej
strony od zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny
informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form
i środków przekazywania informacji.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – MATRYCE LOGICZNE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Gmina Pieńsk
Priorytet „Miasta”

Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. 8ej Dywizji Wojska Polskiego 1,1A,1B
Adresaci/grupa docelowa (pole nieobowiązkowe)

Partnerzy projektu

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1, 1A,
1B w Pieńsku

Mieszkańcy budynku oraz całego miasta.
Cel ogólny projektu

Logika interwencji

Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów miejskich
poprzez negatywne
zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni.

Poprawa warunków
mieszkaniowych
mieszkańców Pieńska

Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Zagrożenia/ryzyka

84

Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty
realizacji projektu

Liczba osób
zamieszkujących
budynki mieszkalne
odnowione w ramach
priorytetu

35 os.

Dane ewidencji ludności Gminy
Pieńsk

Powierzchnia poddana
renowacji w
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych

810,00 m2

Protokół końcowego odbioru robót.

 Akceptacja oraz współuczestnictwo
mieszkańców okolicy w realizowaniu
podstawowych założeń LPR;
 Dbałość mieszkańców okolicy o
utrzymanie
wyników
innych
projektów realizowanych w ramach
LPR.
 Brak akceptacji mieszkańców dla
wyników projektu;
 Opóźnienia
w
wypłatach
dofinansowania z RPO dla innych
realizowanych w jego ramach
inwestycji.

Założenia:



Prawidłowy przebieg inwestycji;
Chęć zaangażowania mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zagrożenia:
 Nieprawidłowy przebieg realizacji
projektu;
 Brak
dbałości
mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zadania
1. Remont dachu
2. Wymiana rynien i

Nazwa zadania
Wymiana pokrycia
dachu budynku przy ul.

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) – 197 942,64 zł,-

85

rur spustowych
3. Przemurowanie
kominów
4. Wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej.
5. Malowanie klatki
schodowej.

8-ej Dywizji Wojska
Polskiego 1,1A,1B

Sytuacja wyjściowa

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Zawilgocone ściany, nieszczelne pokrycie dachowe, wypaczona
stolarka okienna i drzwiowa.

Oznaczenie projektu
Należy wybrać co
najmniej jedną opcję

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR) – 34 115,44 EUR

Projekt z zakresu mieszkalnictwa
Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Gmina Pieńsk
Priorytet „Miasta”

Remont dachu- ul. Bolesławiecka 7
Adresaci/grupa docelowa (pole nieobowiązkowe)

Partnerzy projektu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolesławiecka 7 Pieńsk

Mieszkańcy budynku oraz całego miasta.
Cel ogólny projektu

Logika interwencji

Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów miejskich
poprzez negatywne
zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni.

Poprawa warunków
mieszkaniowych
mieszkańców Pieńska

Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Zagrożenia/ryzyka

87

Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty
realizacji projektu

Liczba osób
zamieszkujących
budynki mieszkalne
odnowione w ramach
priorytetu

14 os.

Dane ewidencji ludności Gminy
Pieńsk

Powierzchnia poddana
renowacji w
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych

275,00 m2

Protokół końcowego odbioru robót.

 Akceptacja oraz współuczestnictwo
mieszkańców okolicy w realizowaniu
podstawowych założeń LPR;
 Dbałość mieszkańców okolicy o
utrzymanie
wyników
innych
projektów realizowanych w ramach
LPR.
 Brak akceptacji mieszkańców dla
wyników projektu;
 Opóźnienia
w
wypłatach
dofinansowania z RPO dla innych
realizowanych w jego ramach
inwestycji.

Założenia:



Prawidłowy przebieg inwestycji;
Chęć zaangażowania mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zagrożenia:
 Nieprawidłowy przebieg realizacji
projektu;
 Brak
dbałości
mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zadania
1. Remont dachu
2. Wymiana rynien i

Nazwa zadania
Wymiana pokrycia
dachu budynku przy ul.

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) – 74 707,27

88

rur spustowych
3. Przemurowanie
kominów

Bolesławieckiej 7

Sytuacja wyjściowa

Dach budynku znajduje się w złym stanie technicznym. Remont dachu jest konieczny.

Oznaczenie projektu
Należy wybrać co
najmniej jedną opcję

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR) – 12 875,81 EUR

Projekt z zakresu mieszkalnictwa
Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia

89

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Gmina Pieńsk
Priorytet „Miasta”

Remont budynku socjalnego - ul. Kościuszki
39
Adresaci/grupa docelowa (pole nieobowiązkowe)

Partnerzy projektu

Nie dotyczy

Mieszkańcy budynku oraz całego miasta.
Cel ogólny projektu

Logika interwencji

Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów miejskich
poprzez negatywne
zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni.

Poprawa warunków
mieszkaniowych
mieszkańców Pieńska

Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Zagrożenia/ryzyka

90

Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty
realizacji projektu

Liczba osób
zamieszkujących
budynki mieszkalne
odnowione w ramach
priorytetu

33 os.

Dane ewidencji ludności Gminy
Pieńsk

Powierzchnia poddana
renowacji w
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych

521,00 m2

Protokół końcowego odbioru robót.

 Akceptacja oraz współuczestnictwo
mieszkańców okolicy w realizowaniu
podstawowych założeń LPR;
 Dbałość mieszkańców okolicy o
utrzymanie
wyników
innych
projektów realizowanych w ramach
LPR.
 Brak akceptacji mieszkańców dla
wyników projektu;
 Opóźnienia
w
wypłatach
dofinansowania z RPO dla innych
realizowanych w jego ramach
inwestycji.

Założenia:



Prawidłowy przebieg inwestycji;
Chęć zaangażowania mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zagrożenia:
 Nieprawidłowy przebieg realizacji
projektu;
 Brak
dbałości
mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zadania
1. Remont dachu
2. Wymiena rynien i

Nazwa zadania
Remont budynku
socjalnego przy ul.

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) – 292 146,20 zł,-
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

rur spustowych
Przemurowanie
kominów
Wykonanie izolacji
pionowej
Budowa
przewodów
kominowych i
wentylacyjnych
Docieplanie ścian
budynku wraz z
malowaniem
Wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej
Malowanie
korytarzy

Sytuacja wyjściowa

Oznaczenie projektu
Należy wybrać co
najmniej jedną opcję

Kościuszki 39

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR) - 50 351,43 EUR

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Zawilgocone ściany, nieszczelne pokrycie dachowe, wypaczona
stolarka okienna i drzwiowa, brak przewodów dymowych.
Projekt z zakresu mieszkalnictwa
Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Gmina Pieńsk
Priorytet „Miasta”

Remont budynku mieszkalno-usługowego - ul.
Świerczewskiego 26
Adresaci/grupa docelowa (pole nieobowiązkowe)

Partnerzy projektu

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 26 w Pieńsku

Mieszkańcy budynku oraz całego miasta.
Cel ogólny projektu

Logika interwencji

Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów miejskich
poprzez negatywne
zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni.

Poprawa warunków
mieszkaniowych
mieszkańców Pieńska

Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Zagrożenia/ryzyka

93

Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty
realizacji projektu

Liczba osób
zamieszkujących
budynki mieszkalne
odnowione w ramach
priorytetu

13 os.

Dane ewidencji ludności Gminy
Pieńsk

Powierzchnia poddana
renowacji w
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych

332,00 m2

Protokół końcowego odbioru robót.

 Akceptacja oraz współuczestnictwo
mieszkańców okolicy w realizowaniu
podstawowych założeń LPR;
 Dbałość mieszkańców okolicy o
utrzymanie
wyników
innych
projektów realizowanych w ramach
LPR.
 Brak akceptacji mieszkańców dla
wyników projektu;
 Opóźnienia
w
wypłatach
dofinansowania z RPO dla innych
realizowanych w jego ramach
inwestycji.

Założenia:



Prawidłowy przebieg inwestycji;
Chęć zaangażowania mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zagrożenia:
 Nieprawidłowy przebieg realizacji
projektu;
 Brak
dbałości
mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zadania
1. Remont dachu
2. Wymiana rynien i

Nazwa zadania
Remont budynku
mieszkalno-usługowego

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) – 75 110,14 zł,-
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3.
4.
5.
6.
7.

rur spustowych
przy ul. Świerczewskiego
Przemurowanie
26
kominów
Docieplenie ścian
budynku wraz z
malowaniem
Wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej
Malowanie klatki
schodowej
Wymiana instalacji
elektrycznej na
klatce schodowej

Sytuacja wyjściowa

Oznaczenie projektu
Należy wybrać co
najmniej jedną opcję

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR) - 12 945,24 EUR

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Zawilgocone ściany, nieszczelne pokrycie dachowe, wypaczona
stolarka okienna i drzwiowa.
Projekt z zakresu mieszkalnictwa
Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Gmina Pieńsk
Priorytet „Miasta”

Remont budynku ul. 8-ej Dywizji Wojska
Polskiego 3 i 5
Adresaci/grupa docelowa (pole nieobowiązkowe)

Partnerzy projektu

Nie dotyczy

Użytkownicy budynku i mieszkańcy całego miasta.
Cel ogólny projektu

Logika interwencji

Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów miejskich
poprzez negatywne
zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni.

Poprawa warunków
mieszkaniowych
mieszkańców Pieńska

Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Zagrożenia/ryzyka

96

Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty
realizacji projektu

Liczba osób
zamieszkujących
budynki mieszkalne
odnowione w ramach
priorytetu

24 os.

Dane ewidencji ludności Gminy
Pieńsk

Powierzchnia poddana
renowacji w
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych

759,00 m2

Protokół końcowego odbioru robót.

 Akceptacja oraz współuczestnictwo
mieszkańców okolicy w realizowaniu
podstawowych założeń LPR;
 Dbałość mieszkańców okolicy o
utrzymanie
wyników
innych
projektów realizowanych w ramach
LPR.
 Brak akceptacji mieszkańców dla
wyników projektu;
 Opóźnienia
w
wypłatach
dofinansowania z RPO dla innych
realizowanych w jego ramach
inwestycji.

Założenia:



Prawidłowy przebieg inwestycji;
Chęć zaangażowania mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zagrożenia:
 Nieprawidłowy przebieg realizacji
projektu;
 Brak
dbałości
mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zadania
1. Remont dachu
2. Wymiana rynien i

Nazwa zadania
Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
Wymiana pokrycia dachu indykatywne) – 128 459,02 zł,budynku przy ul. 8-ej
97

rur spustowych
3. Przemurowanie
kominów
4. Wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej.
5. Malowanie klatki
schodowej

Dywizji Wojska Polskiego Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
3, 5
Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR) - 22 139,93EUR

Sytuacja wyjściowa

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Zawilgocone ściany, nieszczelne pokrycie dachowe, wypaczona
stolarka okienna i drzwiowa.

Oznaczenie projektu
Należy wybrać co
najmniej jedną opcję

Projekt z zakresu mieszkalnictwa
Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Gmina Pieńsk
Priorytet „Miasta”

Remont dachu - ul. Kolejowa 14
Adresaci/grupa docelowa (pole nieobowiązkowe)

Partnerzy projektu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 14 w Pieńsku

Użytkownicy budynku i mieszkańcy całego miasta.
Cel ogólny projektu

Logika interwencji

Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów miejskich
poprzez negatywne
zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni.

Poprawa warunków
mieszkaniowych
mieszkańców Pieńska

Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Zagrożenia/ryzyka
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Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty
realizacji projektu

Liczba osób
zamieszkujących
budynki mieszkalne
odnowione w ramach
priorytetu

24 os.

Dane ewidencji ludności Gminy
Pieńsk

Powierzchnia poddana
renowacji w
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych

745,00 m2

Protokół końcowego odbioru robót.

 Akceptacja oraz współuczestnictwo
mieszkańców okolicy w realizowaniu
podstawowych założeń LPR;
 Dbałość mieszkańców okolicy o
utrzymanie
wyników
innych
projektów realizowanych w ramach
LPR.
 Brak akceptacji mieszkańców dla
wyników projektu;
 Opóźnienia
w
wypłatach
dofinansowania z RPO dla innych
realizowanych w jego ramach
inwestycji.

Założenia:



Prawidłowy przebieg inwestycji;
Chęć zaangażowania mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zagrożenia:
 Nieprawidłowy przebieg realizacji
projektu;
 Brak
dbałości
mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.
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Zadania
1. Remont dachu
2. Wymiana rynien i
rur spustowych
3. Przemurowanie
kominów

Nazwa zadania
Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
Wymiana pokrycia dachu indykatywne) – 216 831,69 zł,budynku przy ul.
Kolejowej 14
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR) - 37 370,97 EUR

Sytuacja wyjściowa

Dach znajduje się w złym stanie technicznym. Remont dachu jest konieczny.

Oznaczenie projektu
Należy wybrać co
najmniej jedną opcję

Projekt z zakresu mieszkalnictwa
Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Gmina Pieńsk
Priorytet „Miasta”

Remont budynku socjalnego - ul. Szkolna 4
Adresaci/grupa docelowa (pole nieobowiązkowe)

Partnerzy projektu
Nie dotyczy

Użytkownicy budynku i mieszkańcy całego miasta.
Cel ogólny projektu

Logika interwencji

Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów miejskich
poprzez negatywne
zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni.

Poprawa warunków
mieszkaniowych
mieszkańców Pieńska

Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Zagrożenia/ryzyka
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Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty
realizacji projektu

Liczba osób
zamieszkujących
budynki mieszkalne
odnowione w ramach
priorytetu

32 os.

Dane ewidencji ludności Gminy
Pieńsk

Powierzchnia poddana
renowacji w
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych

453,00 m2

Protokół końcowego odbioru robót.

 Akceptacja oraz współuczestnictwo
mieszkańców okolicy w realizowaniu
podstawowych założeń LPR;
 Dbałość mieszkańców okolicy o
utrzymanie
wyników
innych
projektów realizowanych w ramach
LPR.
 Brak akceptacji mieszkańców dla
wyników projektu;
 Opóźnienia
w
wypłatach
dofinansowania z RPO dla innych
realizowanych w jego ramach
inwestycji.

Założenia:



Prawidłowy przebieg inwestycji;
Chęć zaangażowania mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zagrożenia:
 Nieprawidłowy przebieg realizacji
projektu;
 Brak
dbałości
mieszkańców
kamienicy
nad
utrzymaniem
wyników projektu.

Zadania
1. Remont dachu

Nazwa zadania
Remont budynku

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) – 132 605,49 zł,-
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2. Wymiana rynien i
socjalnego przy ul.
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
rur spustowych
Szkolnej 4
Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe
3. Przemurowanie
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
kominów
(szacunek EUR) - 22 854,57 EUR
4. Wykonanie izolacji
pionowej
5. Docieplenie ścian
wraz z malowaniem
6. Wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej
Sytuacja wyjściowa
Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Zawilgocone ściany, nieszczelne pokrycie dachowe, wypaczona
stolarka okienna i drzwiowa.

Oznaczenie projektu
Należy wybrać co
najmniej jedną opcję

Projekt z zakresu mieszkalnictwa
Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT WYTYPOWANY DO WSPARCIA

W ramach naboru nr 42/K/9.2/2010 w trybie konkursowym wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych
obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działanie nr 9.2 „Wsparcie dla
przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013 wytypowano następujący projekt:

Nazwa
projektu

Wnioskodawca

Całkowita
wartość
projektu w
PLN

Renowacja
budynków na
terenie miasta
Pieńsk

Gmina Pieńsk

1 194 464,85

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
w PLN (szacunek
EUR)

Orientacyjny
okres realizacji
projektu

812 300,00

2010-2012

Powyższy projekt jest jednym zintegrowanym projektem obejmujący swoim zakresem
nastepujące projekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Remont dachu- ul. Bolesławiecka 7
Remont dachu - ul. Kolejowa 14
Wymiana pokrycia dachu budynku - ul.8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1,1A,1B
Remont budynku mieszkalno-usługowego - ul. Świerczewskiego 26
Remont budynku-ul.8-ej Dywizji Wojska Polskiego 3 i 5
Remont budynku socjalnego - ul. Szkolna 4
Remont budynku socjalnego - ul. Kościuszki 39

Przedmiotowy projekt pn. „Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk” będzie
realizowany przez Gminę Pieńsk, która jako Wnioskodawca złoży wniosek o
dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WD. Projekt będzie realizowany w
partnerstwie Gminy Pieńsk jako Lidera projektu z następującymi Wspólnotami
Mieszkaniowymi jako partnerami projektu:
1. Wspólnotą Mieszkaniową ul. Kolejowa 14 w Pieńsku reprezentowaną przez:
Gabriela Linka – Zarządcę Nieruchomości - upoważnionego uchwałą Wspólnoty
Mieszkaniowej
105

NIP 615-18-28-266
REGON 231078990
2. Wspólnotą Mieszkaniową ul. Bolesławiecka 7 Pieńsk reprezentowaną przez:
Gabriela Linka – Zarządcę Nieruchomości - upoważnionego uchwałą Wspólnoty
NIP 615-19-83-067
REGON 020733218
3. Wspólnotą Mieszkaniową ul. 8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1,1A,1B w Pieńsku
reprezentowaną przez:
Gabriela Linka – Zarządcę Nieruchomości - upoważnionego uchwałą Wspólnoty
NIP 615-18-40-876
REGON 231088935
4. Wspólnotą Mieszkaniową ul. Świerczewskiego 26 w Pieńsku reprezentowaną
przez:
Gabriela Linka – Zarządcę Nieruchomości - upoważnionego uchwałą Wspólnoty
NIP 615-18-27-953
REGON 231077995

Lider projektu partnerskiego z zakresu mieszkalnictwa przekaże dofinansowanie
pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 partnerom projektu w oparciu o zasady pomocy
deminimis.
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