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1 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE
1.1 Położenie1
Złotoryja położona jest w południowo-zachodniej Polsce. Jest gminą miejską i stolicą
powiatu złotoryjskiego, wchodzi w skład województwa dolnośląskiego. Zamieszkuje ją 15 747
osób.
Miasto posiada dogodne położenie komunikacyjne. Jest zlokalizowane w sąsiedztwie autostrady
A-4 (13 km), łączącej kraje Unii Europejskiej z krajami rynku wschodniego oraz blisko (22 km) od
drogi szybkiego ruchu, którą pobiegnie planowana droga ekspresowa S-3, łącząca Skandynawię
1

www.zlotoryja.pl
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z południem Europy i Bliskim Wschodem. Korzystne połączenie z lotniskami kraju i Europy
zapewnia Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu, odległy od Złotoryi o 85 km, a także
potencjalne możliwości eksploatacji lotnisk w Legnicy i Lubinie, przydatne w przyjmowaniu
i ekspediowaniu przesyłek cargo.
Złotoryja posiada połączenia liniami autobusowymi PKS m.in. z Poznaniem, Wrocławiem, Jelenią
Górą, Karpaczem, Szklarską Porębą itd. z Legnicą łączy ją dodatkowo linia MPK. Istnieje
towarowy ruch kolejowy.

Rys. 1. Lokalizacja Złotoryi, źródło:www.zlotoryja.pl
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Rys. 2. Położenie Złotoryi, źródło:www.zlotoryja.pl
Miasto Złotoryja zajmuje powierzchnię 11,5 km 2, co stanowi 2 % obszaru powiatu
złotoryjskiego i 0,1 % województwa dolnośląskiego. Złotoryja zlokalizowana jest na granicy
dwóch krain geograficznych - Niziny Śląskiej i Sudetów. Na południe od Złotoryi rozciąga się
malownicze pagórkowate Pogórze Kaczawskie, które jest najdalej wysuniętą na północ częścią
Sudetów. Złożoność budowy geologicznej i rozmaitość form krajobrazowych terenów
otaczających Złotoryję przyciąga turystów, zwłaszcza geologów oraz kolekcjonerów skał
i minerałów.
Położenie Złotoryi wywiera wpływ na jej warunki klimatyczne. Są one względnie surowe,
choć łagodniejsze niż na Pogórzu Kaczawskim. Średnia temperatura roku wynosi 7- 80 C. Okres
zimowy, ze średnią temperaturą poniżej 00 C, trwa 12-14 dni.

7

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Spośród wód powierzchniowych główną rolę odgrywa rzeka Kaczawa, która jest
sudeckim dopływem Odry i płynąca na wysokości miasta głęboką doliną. Zbiorniki wód
podziemnych występują tu głównie w złożach piaskowców i zlepieńców.
Z otworów głębinowych tych skał, położonych między Jerzmanicami a Nową Ziemią
czerpie się wodę pitną dla Złotoryi. Interesującymi zbiornikami wodnymi, głównie ze względu na
ich charakter rekreacyjny, są "Oczko", "Zielone Oczko" i "Zalew Złotoryjski".
Okolice Złotoryi są pięknie położone pośród lasów mieszanych z przewagą liściastych. W
samym mieście obszary leśne zajmują 44 ha, co stanowi 3,8 % ogółu jego powierzchni. Bogata i
ciekawa jest także występująca na tym terenie flora i fauna (szczególnie w okolicach Wilczej
Góry). Miasto i jego okolice ze względu na ogólnie niski stopień urbanizacji i uprzemysłowienia
reprezentuje dość wysoki poziom czystości środowiska naturalnego. Świadczy o tym zarówno
niewielkie zanieczyszczenie powietrza oraz występowanie pstrągów w rzece Kaczawa.
1.2

Rys historyczny i zabytki dziedzictwa kulturowego

1.2.1 Historia miasta
Odnalezione na terenach obecnej Złotoryi kamienne narzędzia pozwalają przypuszczać,
iż pierwszy człowiek na terenie dzisiejszego miasta pojawił się tu w epoce neolitu. Pierwsza
osada – gród na Wilczej Górze powstała najprawdopodobniej w okresie kultury łużyckiej,
świadczą o tym odnalezione elementy ceramiki i brązowe ozdoby. Przypuszcza się także, że
pomiędzy VII a IX wiekiem mogła na tym terenie istnieć osada Trzebowian. W okolicach Złotoryi
zachowało się kilka grodzisk należących później do kasztelanii legnickiej.
Około 1180 roku na terenie Kopacza oraz wyżej w dolinie Kaczawy rozpoczęto
intensywne wydobycie złota. W tym okresie, na terenie obecnego miasta, powstała pierwsza
osada na Górze Mikołaja, przy której biegła odnoga Wysokiej Drogi (Via Regia), będąca istotną
częścią traktu handlowego z Lwówka Śl. do Legnicy i dalej do Czech. Tam też powstał pierwszy
cmentarz i kościół. Na początku XIII wieku, na sąsiednim wzgórzu, została założona nowa osada,
w której wzniesiono najpierw kopalnię, a następnie kościół parafialny Narodzenia NMP. Zakłada
się, że osada została założona przez osadników niemieckich.
8
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Pierwsza nazwa miejscowości - Gultpergk auf dem Nocolaiberge pojawiła się ok. 1200
roku. Miasto nazwę Złotoryja otrzymało w 1946 roku, do tego czasu nazwę zmieniano ok. 30
razy. Nazywane było m.in.: de Auro (1211 r.), Aureus Mons (1217 r.), Goltberg (1262 r.), Civitas
Goltberg (1325 r.), Goltberg (1464 r.), Gultprich (1726 r.).
Na podstawie kopii prawa magdeburskiego z 1188 roku uznaje się, że osada otrzymała
prawa miejskie w 1211 roku, co oznacza że było to najstarsze lokowane miasto w całym kraju.
Oficjalnie Złotoryja jako miasto wystąpiła dopiero w 1232 r., gdy wzmiankowano wójta
Klemensa.
Podstawą rozwoju miasta stanowiło górnictwo złota oraz handel. Zapisy z 1212 roku
świadczą o tym, że na terenie Złotoryi wydobywano 15 – 40 kg złota tygodniowo. Było to
najzasobniejsze złoże w Europie Środkowej. Nic też dziwnego, że miasto rozwijało się bardzo
szybko. W latach 1220-40 powstał obronny kościół. Jednak od 1241 roku wydobycie złota
gwałtownie zaczęło spadać, ponieważ podczas najazdu Mongołów w bitwie pod Legnicą
uczestniczyło ponad 500 górników, z których większość poległa w walce lub dostała się do
niewoli. Wkrótce po tym ponownie podjęto wydobycie złota na poprzednią skalę, jednak
wydobycie znacznie zmalało. W latach 1274-1331 rocznie pozyskiwano jedynie 6 - 7kg złota. W
1274 roku Złotoryja otrzymała najstarsze prawo górnicze.
Miasto często gościło władców Śląska m.in. księcia Bolesława Rogatkę (20.12.1262 r.),
który stąd rozpoczął swoją pielgrzymkę ekspiacyjną do Wrocławia. W 1258 r. Złotoryja gościła
znanego ówczesnego kaznodzieję Bertolda z Regensburga. Z okazji tej wizyty w ok. 1230 r.
wzniesiono klasztor. Był on siedzibą kustodii dla 11 klasztorów śląskich i łużyckich. W 1260 roku
kościół parafialny i szpital został objęty przez joannitów. Prawdopodobnie miasto już wtedy
posiadało fortyfikacje drewniano-ziemne z 3 bramami.
Mimo wyczerpywania się lokalnych złóż złota w mieście trwał ożywiony rozwój. Złotoryja
była znaczącym ośrodkiem handlu i rzemiosła oraz posiadała samorząd. W latach 1300-1330
dokonano gruntownej przebudowy kościoła parafialnego, a miasto otoczono murami
obronnymi. Od początku XIV wieku w Złotoryi istniał szpital, a co najmniej od 1327 r. ratusz.
W 1342 roku książę legnicki Wacław I oraz Ludwik I nadał górnikom złotą instrukcję. Objęła ona
9
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całe zagłębie. Rok później książę potwierdził poprzednie przywileje, w tym księcia Bolesława III
na handel solą. W 1346 roku istniał już pełen samorząd z burmistrzem na czele, ławnikami
i rajcami. W tym samym roku miasto przystąpiło do związku obronnego miast śląskich, który
miał za zadanie ścigać i karać złodziei oraz rozbójników, a w 1347 r. Złotoryja uzyskała prawo
sądzenia mieszczan. Od 1309 r. miasto posiadało także szkołę.
W 1353 r. książę legnicki Wacław I nadał górnikom prawo budowy kunsztów wodnych
oraz drążenia szybów. W 1357 roku ukończono budowę murów miejskich. Jednakże sytuacja
księcia Wacława I była tak trudna, że zastawił dochody ze wszystkich kopalń złota biskupowi
Przecława oraz innym wielmożnym i mieszczanom. Rok później zastaw przejął książę świdnickojaworski Bolko II. W 1364 r. zastaw wykupił książę legnicki Ludwik I. W tym samym roku
potwierdził on prawo magdeburskie w Złotoryi jako podstawę ustroju. W 1377 roku miasto
wykupiło wójtostwo, będące do 1440 roku wójtostwem dziedzicznym, przez co uzyskano pełen
samorząd i samodzielność. W 1393 roku rada nabyła Złotoryjski Las, co znacznie powiększyło
posiadłości ziemskie miasta. Następnie w 1423 roku dokupiono Kopacz. W XIV wieku w Złotoryi
istniał już cech sukienników i kramy sukiennicze.
W 1404 r. książę legnicki Ruprecht wspólnie z proboszczem z Niemieckiego Brodu
w Czechach wznowili wydobycie złota, lecz okazało się to nieopłacalne.
Wiek XV zaczął się niepokojami religijnymi i społecznymi. W roku 1427 i 1428 miasto zostało
dwukrotnie napadnięte i splądrowane przez husytów. Wówczas ocalał kościół parafialny, w
którym bronili się mieszkańcy. Ponowna napaść nastąpiła w 1431 r.,w wyniku której miasto
spłonęło. Wówczas jednym z nielicznych ocalałych zabudowań był kościół parafialny. W 1456 r.
doszło do buntu pospólstwa przeciwko radzie miejskiej, podczas którego zamordowano dwóch
rajców. Wzrost liczby rzemieślników spowodował pojawienie się cechów, głównie związanych z
piwowarstwem i sukiennictwem. Cechy szewców, piekarzy i rzeźników wzmiankowano w 1345
roku, a wzmianki o cechu krawców pochodzą z 1361 roku. W 1472 roku sukiennicy otrzymali
wagę. W następnych latach liczba cechów stale wzrastała. Rozwój miasta w końcu XV w.
przerywały liczne epidemie. Największe z nich odnotowano w 1493 i 1497 roku.
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Do najistotniejszych faktów z początku XVI wieku należy oficjalne otwarcie nowego
gimnazjum, założonego w 1504 roku przez Hieronimusa Wildenberga. Szkoła ta stała się jedną z
najlepszych gimnazjów na Śląsku. W tym samym roku założono bractwo kurkowe, które
otrzymało własny przywilej.
Początek XVI w. to także próba wydobycia rud miedzi, co jednak okazało się
nieopłacalne. Miasto należało do jednych z bogatszych i większych na Śląsku. Podstawą rozwoju
miasta było sukiennictwo, o czym świadczy liczba sukienników w XVI wieku (kilkuset). Złotoryja
słynęła także z wyrobu piwa i uprawy chmielu. Miasto rozwijało się szybko, jednak na skutek
pojawiającej się zarazy zmalała liczba mieszkańców. Największe nawiedziły miasto w latach:
1533, 1553 (pochłonęła 2 500 ofiar), 1558 i 1584. W 1554 roku miasto nawiedził kolejny pożar,
w wyniku, którego praktycznie doszczętnie spłonęła cała zabudowa.
XVI wiek to również czas klęsk żywiołowych. W tym okresie w Złotoryi miały miejsce
powodzie oraz trzęsienia ziemi. W związku z czym miasto szukało nowych źródeł dochodu.
W 1597 r. ponownie próbowano wznowić wydobycie złota, jednak po raz kolejny okazało się to
nieopłacalne. Mimo kryzysu miasto odbudowało się, jednak kosztem części posiadłości
i zaciągniętych pożyczek. Prawdopodobnie klęski i trudna sytuacja Złotoryi spowodowały, że
miasto stało się pod koniec XVI wieku ośrodkiem radykalnego kryptokalwinizmu.
W 1604 roku wybudowano w mieście wodociąg, a na rynku postawiono Fontannę
Delfina. Do mieszczan należało 27 gospodarstw, rozrzuconych wokół Złotoryi, określonych jako
Złote Folwarki. W mieście znajdowało się wówczas ok. 300 posesji, a na przedmieściach
w folwarkach było ich ponad 150. Do sławy miasta przyczyniło się gimnazjum Trozendorfa,
funkcjonujące pod patronatem księcia legnickiego Fryderyka II. Szkoła przyciągała
najzdolniejszych uczniów ze Śląska, Wielkopolski Czech.
Dla Złotoryi pierwsza połowa XVII wieku okazała się bardzo trudna. Po wielkiej powodzi
przyszła fala dżumy, a zaraz potem wybuchł pożar, który strawił gimnazjum (następnie
przeniesione do Legnicy), oraz ratusz. W celu ratowania sytuacji Złotoryi książę legnicki nadał
miastu w 1621 r. prawo bicia własnej miedzianej monety. Miasto korzystało z tego przywileju
tylko przez dwa lata.
11
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Kolejne straty przyniosła wojna 30-letnia. Najtragiczniejszym dniem był 3 października
1633 r., kiedy wojska Wallensteina wdarły się do miasta i przez dwa dni grabiły wszystko, paląc
domy i mordując mieszkańców. Wraz z wojskiem przywlekła się kolejna zaraza. Po wojnie miasto
było wyludnione i zrujnowane. Pozostało najwyżej 30 % mieszkańców.
Druga połowa XVII wieku dla Złotoryi to czas usuwania zniszczeń. Aby wspomóc miasto
książę legnicki Ludwik IV nadał przywilej tkaczom sukna, a w 1667 roku cech sukienników
otrzymał statut. Po przejęciu księstwa legnickiego przez Habsburgów, cesarz Leopold I w 1676
roku potwierdził Złotoryi przywileje, a 12 lat później zezwolił na organizację corocznego
jarmarku. Zmiana władzy zaowocowała odebraniem kościołów ewangelikom i ponownym
przekazaniem ich katolikom.
Początek XVIII wieku był kolejnym niekorzystnym okresem w historii Złotoryi. Powodem
było wylanie Kaczawy. Aby zabezpieczyć miasto przed kolejną powodzią na rzece zbudowano
jaz. Miasto czerpało spore korzyści z folwarków oraz podatków. W mieście dominowali
sukiennicy, których w tym okresie szacuje się na ponad 200. Złotoryja wyrosła na czołowy
ośrodek sukiennictwa na Śląsku. Po przejęciu Śląska przez Prusy Złotoryja stała się siedzibą
powiatu i miastem garnizonowym. Spowodowało to budowę nowych siedzib dla władz
administracyjnych i instytucji, a tym samym rozwój miasta.
W latach 1763-1780 na Kaczawie zbudowano nowe mosty, a w roku 1769 założono nową
szkołę. W latach 1775-1777 próbowano także wznowić eksploatację złota w okolicach miasta,
a już w latach 1781-1786 eksploatowano 6 szybów w rejonie cegielni. W 1789 roku na terenie
miasta znajdowało się 814 domów, w tym ponad 40 budynków publicznych takich jak kościół
parafialny, kościół i klasztor franciszkański, szpital, komandoria joannitów, ratusz, sukiennice,
6 budynków instytucji administracyjnych i podatkowych, szkoła ewangelicka i dwie strzelnice.
Własne majątki posiadały niektóre instytucje publiczne m.in. szpital, jak również burmistrz
i mieszczanie. W mieście znajdował się cotygodniowy targ i 4 jarmarki zbożowe. Od połowy XVIII
wieku odnotowano wzrost liczby krosien tkackich oraz rozwój pończosznictwa.
W 1773 roku powstał w Złotoryi urząd kontroli jakości wyrobów włókienniczych. Przeważająca
większość mieszkańców trudniła się rzemiosłem (m.in. 53 piekarzy, 35 szewców, 30 kowali, 25
12
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rzeźników, 22 dziewiarzy, 21 krawców, 16 gorzelników, 14 kramarzy). W czasie wojny 7-letniej,
w 1772 roku i w 1785 r., miasto odwiedził król Fryderyk Wielki.
Początek XIX wieku znowu przyniósł niepokoje, tym razem związane z wojnami
napoleońskimi oraz gwałtownym spadkiem eksportu wyrobów sukienniczych. Zaraz po tym
zmalała liczba czeladników i mistrzów, a nawet mieszkańców. W 1801 roku zbudowano nowy
szpital. 21 maja 1807 r. przez Złotoryję przejechali napoleońscy ułani Legii Polsko-Włoskiej,
a 6 dni później Rosjanie pod wodzą gen. Miłoradowicza stoczyli walkę z Francuzami
o "Wilkołaka". W 1809 roku zorganizowano wg nowych zasad pruskich Radę Miejską. Znaczne
zmiany przyniósł rok 1810, w którym w ramach sekularyzacji zlikwidowano klasztor
bernardynów, a Komandorię wykupiono od Kawalerów Maltańskich.
W 1813 roku Złotoryja znalazła się w bezpośredniej strefie działań wojennych, przez co
25 maja do miasta przybył król Fryderyk III i car Aleksander I. Następnie była tu kwatera
głównego francuskiego korpusu gen. Lauristona, kwaterującego do 31 maja i ponownie 23-24
sierpnia. Wówczas doszło do starć w Złotoryi i pod Wilkołakiem. Kwaterowali do 26-27 sierpnia,
czyli do ucieczki po bitwie nad Kaczawą. Po kampanii w latach 1813-1814 kościół św. Mikołaja
zmieniono w lazaret, a katoliccy mieszkańcy korzystali w tym czasie z kościołów ewangelickich.
W 1815 roku w Złotoryi zaczęło ukazywać się lokalne czasopismo. Po 1820 roku
rozpoczęto rozbiórkę bram miejskich, a następnie murów, aby umożliwić urbanistyczny rozwój
miasta. W Złotoryi zaczęły powstawać stowarzyszenia i organizacje artystyczne oraz kulturowe,
założono amatorski zespół teatralny, a następnie towarzystwo muzyczne. Od połowy XIX wieku
miasto regularnie było odwiedzane przez zawodowe trupy teatralne.
W 1825 roku Złotoryja była jeszcze miastem obwarowanym. Istniały 4 bramy miejskie
i 3 furty, mury, fosa oraz wał ziemny. Miasto dzieliło się na 4 dzielnice, w których stało 391
domów. Na przedmieściach znajdowały się 334 domy mieszkalne i 275 szop, stajni i obór.
W mieście znajdował się także sąd ziemski i grodzki, urząd pocztowy oraz niższy urząd
podatkowy, będący filią urzędu w Legnicy. Z budowli miejskich można wymienić ratusz z jatkami,
remizę strażacką, a ponadto 3 browary, 7 gorzelni i słodownię. Na przedmieściu utworzono
szpital św. Mikołaja. Miasto posiadało wodociąg, składający się z wieży na Górze Zamkowej, 121
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pomp oraz studni z wodą pitną. Wówczas w Złotoryi działało ok. 400 rzemieślników, 196
warsztatów tkackich, 6 hurtowników, 58 handlarzy, 35 kramarzy. Rozwinięte było również
ogrodnictwo i sadownictwo. W 1830 roku w Złotoryi powstał nowy szpital miejski. Na wskutek
kolejnego pożaru, który miał miejsce w 1840 r., zbudowano nowy ratusz i odbudowano kościół
św. Mikołaja. Dodatkowo utworzono szkołę dla ubogich dzieci. W 1848 r. doszło do rozruchów
społecznych i rabunków, po których władze miejskie powołały uzbrojoną straż obywatelską. Rok
później miasto nawiedziła kolejna zaraza.
W Złotoryi rozwijano infrastrukturę, budowano nowe gościńce i doprowadzono
połączenie telegraficzne. Na miejscu rozebranych murów miejskich od 1870 r. zaczęto urządzać
planty. W mieście nie rozwijał się żaden znaczący przemysł, a na wskutek upadku sukiennictwa
zanotowano spadek mieszkańców. Pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w., dzięki otwarciu
fabryki kapeluszy i kaplinów, a także doprowadzeniu do miasta linii kolejowych nastąpiło
ożywienie miasta. W 1887 roku w Złotoryi wybudowano więzienie, basen kąpielowy i rzeźnię,
a od 1883 r. zaczęła działać sekcja RGV, która zajmowała się znakowaniem szlaków i promocją
turystyczną. Wówczas w mieście istniały dwa hotele. Pod koniec XIX wieku Złotoryja zaczęła być
ośrodkiem przemysłowym i centrum komunikacyjnym. Powstał duży tartak, a kilka lat później
kamieniołomy, uruchomiono także gazownię oraz nowe wodociągi.
Po zakończeniu I Wojny Światowej rozwój Złotoryi zaczął nabierać tempa. W latach
dwudziestych XX wieku zbudowano nowe osiedle willowe i unowocześniono infrastrukturę.
W 1932 roku przeprowadzono reformę administracyjną, po której powiększono powiat
złotoryjski. Pomimo ogólnokrajowego kryzysu w latach 30 w Złotoryi trwało ożywienie
gospodarcze, ponieważ podjęto budowę kopalni rud miedzi w Wilkowie. Dzięki temu Złotoryja
stała się zapleczem dla firm budowlanych, a później górniczych. W okresie II wojny światowej
w Złotoryi działało kilka obozów pracy, położonych przy większych zakładach przemysłowych.
Zatrudniano w nich pracowników przymusowych z Polski, Francji, Włoch oraz innych jeńców
wojennych. Po wojnie zostały one zlikwidowane.
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13 lutego 1945 roku do Złotoryi wkroczyły oddziały 3 AP, 56 Brygada Pancerna
i 16 Brygada I Frontu Ukraińskiego. Zdobycie miasta zostało poprzedzone kilkudniowymi
walkami.
W połowie maja do Złotoryi dotarły oddziały wojsk polskich, które powoli zaczęły
przejmować władzę w mieście. Do końca 1945 roku istniały już ważniejsze instytucje i urzędy
miejskie. Od razu uruchomiono kamieniołomy, a zaraz po nich fabrykę kapeluszy, papiernię
i wytwórnię maszyn rolniczych. Do lat 50. uruchomiono kopalnię rudy miedzi „Lena” oraz
„Nowy Kościół”. Wybudowano w mieście nowe osiedle mieszkaniowe przeznaczone dla
górników, a samo miasto stosunkowo szybko odbudowano ze zniszczeń wojennych, co wyróżnia
Złotoryję wśród innych miast Dolnego Śląska.
Koniec Złotoryi jako zagłębia miedziowego nastąpił w latach 60-tych, gdy zamknięto
kopalnię „Lena” i „Nowy Kościół”. Otwarto za to inne zakłady przemysłowe takie jak wytwórnia
ozdób choinkowych, fabryka kapeluszy (przekształcona w wytwórnię obuwia gumowotekstylnego). Do większych inwestycji jakie powstały w mieście w tych latach można zaliczyć
przebudowę układu komunikacyjnego, budowę nowego dworca autobusowego i utworzenie
zalewu rekreacyjnego na Kaczawie. Powstały także liczne domy jednorodzinne i osiedla na
obrzeżach miasta.
W 1957 roku oddano do użytku dom kultury, a 4 lata później hotel. Mimo upadku
miejscowego przemysłu miedziowego Złotoryja stała się zapleczem mieszkaniowym dla
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, co przyciągnęło wiele nowych inwestycji. W 1975
roku Złotoryi odebrano prawa miasta powiatowego.
W drugiej dekadzie XX wieku na terenie Złotoryi powstawały szkoły podstawowe,
gimnazja, licea, technika i szkoły zawodowe, a także utworzono szkołę specjalną i ośrodek
szkolno-wychowawczy. W latach 70. otwarto duży szpital i Wojewódzki Szpital Psychiatryczny.
Niestety w latach 90-tych, na wskutek przemian i restrukturyzacji gospodarki narodowej,
nastąpił wyraźny kryzys w rozwoju, wywołany likwidacją większości zakładów pracy. Efektem
tego było najwyższe w województwie legnickim bezrobocie. W 1992 roku w Złotoryi
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przywrócono odrębność gminy miejskiej i wiejskiej, a po reformie administracyjnej kraju w 1999
roku ponownie utworzono powiat złotoryjski2.

Historyczne tradycje wydobycia złota w Złotoryi

Płytko zalegające piaski złociste, pokryte jedynie cienkim nakładem warstwy na terenie
obecnej Złotoryi zostały dość wcześnie rozpoznane. Przypuszcza się, że pierwsze prace
eksploatacyjne pojawiły się już w V-VI wieku, natomiast od IX-XI wieku złoto wydobywano
systematycznie w sposób zorganizowany. Rozwojowi robót górniczych sprzyjało dogodne
położenie zwierciadła wody podziemnej. Intensywny rozwój wydobywania złota miał miejsce w
XII i na początku XIII wieku, kiedy to książęta Bolesław Wysoki oraz jego syn Henryk Brodaty
sprowadzili górników z sąsiedniej Saksonii.
Roboty górnicze prowadzone były przez gwarectwa, to znaczy spółki z odpowiednim
kapitałem, zakładane w celu eksploatacji złóż kruszców. Do pracy w kopalni najmowani byli
górnicy, a do płukania piasków płukacze. W rejonie Złotoryi wypłukiwanie złota za pomocą
metalowych mis nie miało wielkiego znaczenia, gdyż eksploatacja wymagała głównie robót
górniczych. Do nakrytej nakładem warstwy piasku złocistego docierano poprzez wydrążanie
szybów z powierzchni. W ciągu roku wykonywano ich około 4000. Działalność górnicza
regulowana była oddzielnym przywilejem górniczym, włączonym do prawa miejskiego. Złotoryja
otrzymała też przywilej miasta górniczego, który umożliwiał swobodne osiedlanie się górników
bez wnoszenia opłat, uprawianie handlu i rzemiosła poza obowiązkiem cechowym, warzenia
i sprzedawania piwa. Od połowy XIII wieku miejscowe górnictwo złota zaczęło tracić na
znaczeniu.
Na terenie Złotoryi i okolic zachowało się wiele śladów świadczących o wybieraniu
piasków złotonośnych i robotach wydobywczych na wzgórzu św. Mikołaja. Wiadoma też jest
lokalizacja płuczek.3

2

Opracowano na podstawie: Marek Staffa, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. Tom 7.
Pogórze Kaczawskie, Wyd. I-BIS, Wrocław, 2002
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1.2.2

Zabytki dziedzictwa kulturowego

Złotoryja to jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska. Świadectwem bogatej i interesującej
historii miasta są zabytki architektury oraz średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta,
który zachował swój lokacyjny układ planistyczny. Stare Miasto w Złotoryi zostało wpisane do
rejestru zabytków decyzją nr 506/57/L z dnia 01.12.1958 r. w obrębie ulic: pl. Reymonta, al.
Miła, pl. Lotników Polskich, ul. Gen. Sikorskiego, pl. Matejki, ul. Krótka, ul. Staszica, ul. H.
Sienkiewicza. Złotoryja w Programie Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego 20072011 została zaliczona do najcenniejszych pod względem historycznym miejscowości Dolnego
Śląska. Do najbardziej atrakcyjnych zabytków Złotoryi należą:
Kościół Parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny4 - wpisany do rejestru zabytków decyzją
nr 397/45/L z dnia 24.11.1956 r. Wyposażenie kościoła parafialnego wpisane do rejestru
zabytków pod nr 431/1-83 decyzją z dnia 24.02.1983 r.
Kamienny kościół, obecnie katolicki parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny to
najokazalszy i najcenniejszy złotoryjski zabytek. Kościół (wtedy p.w. Panny Marii i św. Michała)
wzmiankowany był już w 1217 r. W latach 1230 -1241 wzniesiono romańskie kamienne
prezbiterium i transept. Kościół finansował Henryk Brodaty. W latach 1270 -1350
(prawdopodobnie) joannici dostawili kamienny gotycki halowy korpus 3-nawowy. W założeniu
fasada kościoła miała być dwuwieżowa, lecz udało się zrealizować jedynie wieżę (północnozachodnią założoną na planie kwadratu, górą przechodzącą w 8-bok, obecnie zwieńczoną
hełmem z dwoma prześwitami). Dopiero sto lat później joannici rozebrali pierwotną absydę
i zamknięcie prezbiterium oraz dostawili drugą wieżę założoną na planie kwadratu (obecnie
zwieńczoną hełmem z dwoma prześwitami). Ganek straży udostępniony został jako punkt
3

Opracowano na podstawie: E. Piątek, Z. Piątek., Tradycje górnicze ziemi złotoryjskiej, Wyd.
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Złotoryja, 2002
4
http://www.luteranie.pl
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widokowy, zaś dolne piętra wieży zajmuje zrekonstruowana biblioteka łańcuchowa wraz
z ekspozycją poświęconą rektorowi słynnego gimnazjum złotoryjskiego V. Trotzendorfowi.
Ewangelikom kościół ten służył jako parafialny przez ponad 400 lat (1522-1945, z przerwą
w latach 1705-1709).
Jest to romańsko-gotycka, trzynawowa, halowa budowla, nietypowo (na osi NE-SW)
orientowana,

o

dwóch

wieżach

umieszczonych

niesymetrycznie

względem

naw.

Najcenniejszymi, zewnętrznymi elementami kościoła są portale: gotycki i romański oraz tablice
i epitafia w murze.
Wewnątrz znajduje się piękna renesansowa ambona, dodatkowa empora, malowidła
i liczne epitafia. W połowie wysokości północnej wieży, nad prezbiterium, mieściła się
w średniowieczu tzw. biblioteka łańcuchowa - książki były przykute łańcuchami do pulpitów
czytelniczych. Dziś jej wyposażenie znajduje się niestety w Warszawie. Wschodnią wieżę
wzniesiono w 1482 roku. Ma ona 63 m wysokości. Na przełomie XV i XVI w. założono w niej
bibliotekę łańcuchową. W 1888 r. na wieży wschodniej zamontowano działający do dziś zegar.
Z kilku dzwonów do dziś przetrwał tylko ten z 1930 r.
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Rys. 3. Kościół Parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny, źródło: www.luteranie.pl
Większość cennego wyposażenia świątyni została rozszabrowana po 1948 r., w czasie,
gdy Magistrat zawłaszczył klucze (broniąc kościół przed prawowitymi właścicielami).
Niegdyś kościół dodatkowo otoczony wałem i fosą, w środku posiadał (zachowaną do
dzisiaj) studnię - prawdopodobnie jedyna tego typu studnia na Dolnym Śląsku.

Zespół dawnego kościoła p.w. Św. Jadwigi i klasztoru Franciszkanów, ul. Klasztorna 15, Kościół
p.w. Św. Jadwigi – wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 524/59/L z dnia 27.02.1959 r. oraz
526/61/L z dnia 27.02.1959 r.
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Rys. 4. Zespół dawnego kościoła p.w. Św. Jadwigi i klasztoru Franciszkanów, źródło:
www.luteranie.pl
Początki Kościoła p.w. Św. Jadwigi sięgają XIII wieku, od tego okresu datuje się także
pobyt franciszkanów w mieście. Wg tradycji, franciszkanie przybyli na zaproszenie Św. Jadwigi,
co potwierdza XVIII-wieczny napis nad furtą klasztorną: 'Munificentia s. Hedwigis 1212'
(Szczodrobliwość Św. Jadwigi 1212 r.). Średniowieczne budowle zrujnowali husyci w 1427 r.,
mordując także zakonników. Mury zakrystii pochodzą z XV w., reszta oraz wnętrze to XVIIIwieczny barok. Ok. 1526 r. świątynię przejęli protestanci. Wkrótce potem w klasztorze znalazło
swoje miejsce gimnazjum Walentego Trozendorfa. Szkoła funkcjonowała tutaj do pożaru w 1554
r., który zamienił obiekt w zgliszcza. W 1704 r. powrócili franciszkanie, dokonując odbudowy
kościoła i klasztoru (1708-1725). Zakon przebywał w Złotoryi do kasacji w 1810 r., a kościół
pozostał katolickim do dzisiaj. W 1813 r. w kościele istniał lazaret, a w 1867 r. świątynia przeszła
generalną renowację. O randze obiektów w dużej mierze decydują:


barokowa ściana frontowa kościoła z figurami świętych Antoniego i Franciszka;



kaplica św. Otylii z 1505 r. ufundowaną przez Zygmunta Zedlitza ku czci św. Otylii. Cechuje ją
stiukowa XVII-wieczna dekoracja sklepienia; witraż w oknie kaplicy z 1943 r., przedstawia
Św. Jerzego walczącego ze smokiem; w kaplicy także grupa Ukrzyżowania ustawiona w 1936
r. i przypisywana C.J Hirnlemu;



wnętrze kościoła w wystroju barokowym; obraz ołtarza głównego namalowany przez J.H
Kynasta w 1769 r. przedstawia św. Jadwigę u stóp Chrystusa, który z krzyża błogosławi
Świętą ('wizja Świętej Jadwigi'); na ścianach prezbiterium obrazy z wizerunkami Ojców
20

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Kościoła; interesująca ambona z płaskorzeźbami czterech Ewangelistów; również z tego
stulecia pochodzą ołtarze boczne z obrazami Matki Boskiej i Anny z Maryją; w zakrystii
znajduje się interesujący obraz Św. Jadwigi z przełomu XVII i XVIII w. oraz chrzcielnica z XVIII
w.; mechanizm organowy w barokowej obudowie skonstruował W. Postel w 1859 r.;


wieżyczki na dachu kościoła pochodzącą z 1867 r.;



wewnętrzny dziedziniec klasztoru zwany wirydarzem z figurą Matki Boskiej;



figurka Św. Jana Nepomucena z 1732 r., ufundowana przez burmistrza Jana Leopolda Feige;



kapliczka słupowa z XV w.

Zespół dawnego kościoła p.w. Św. Jadwigi stał się miejscem spoczynku zakonników, księży i osób
świeckich.

Kościół p.w. Św. Mikołaja, ul. Cmentarna 10 – wpisany do rejestru zabytków decyzją nr
525/60/L z dnia 23.02.1959 r.
Kościół p.w. Św. Mikołaja to jednonawowa budowla gotycka, z prezbiterium,
oskarpowana, ze schodkowym szczytem z blendami. Nieco wysunięty gotycki, uskokowy portal
główny, niegdyś o bogatej dekoracji roślinnej jest nieco uszkodzony. Na ścianie bocznej znajduje
się przedsionek z gotyckim portalem ostrołukowym z głowicami o dekoracji roślinnej, od strony
północnej zaś piętrowa zakrystia i renesansowa kruchta z zamurowanym portalem.
Na murach widnieją liczne epitafia kamienne i płyty nagrobne z XVI-XIX w. W XIII w.
został założony cmentarz. Na uwagę zasługuje tu: XVI w. bramka, klasycystyczne, XIX w. kaplice
możnych rodów kupieckich oraz obelisk "Memento mori" z 4 głowami obrazującymi 4 okresy
życia.
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Rys. 5. Kościół p.w. Św. Mikołaja, źródło: www.luteranie.pl
Kościół p.w. Św. Mikołaja, podobnie jak Kościół p.w. Św. Jadwigi, przez wiele lat był we
władaniu protestantów (1525-1962). Pierwszy kościół na Górze Mikołaja wzmiankowany był,
jako parafialny, już w 1217 roku. Obecny budynek powstał w pierwszej połowie XIV w., objęty
renowacją w latach 1471-1480 . Podczas przebudowy dla protestantów w latach 1576-1592
kościół otrzymał niewielką wieżyczkę, zaś cmentarz otoczono murem (na bramie widnieje data
1591 r.). Podczas wojny 30-letniej (pełnił już rolę cmentarnego) wielokrotnie plądrowany
i profanowany. Po kampanii wojennej w latach 1813-1814 kościół zamieniono na lazaret, po
czym wyremontowano za pieniądze rządowe i ponownie poświęcono w 1819 r. Wielki pożar
miasta w nocy 17/18.04.1840 r. zniszczył zabytek. Kościół, który stracił dach z wieżyczką, część
murów, ścianę za ołtarzem i całe wyposażenie odbudowano (z zewnątrz) w latach 1841-1842.
Wyposażanie wnętrza ukończono dopiero w 1862 r. Pożary oraz renowacje pozbawiły kościół
wielu elementów zabytkowych. W latach 1914 -1917 (okres generalnej renowacji kościoła
Mariackiego), w tym kościele odbywały się nabożeństwa ewangelickie. W latach 1974-1978
kościół przeszedł remont zabezpieczający. Po ostatniej wojnie, do czasu rozwiązania gminy
protestanckiej w 1962 r. użytkowany był sporadycznie. W latach 1962-1964 kościół był nie
użytkowany i pozbawiony opieki. W 1964 r. (formalnie w 1972 r.) został przekazany parafii
polskokatolickiej i nosił wezwanie Krzyża Św. W lipcu 2000 r. został przekazany katolikom.
Uroczyste poświęcenie kościoła odbyło się 28.10.2001 r.

Mury obronne – wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 1221/189/L z dnia 17.12.1965 r. –
powstały w pierwszej połowie XIV w., gdy wzmocniono kamienny mur obronny i 2 bramy (Górną
22
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i Dolną). W XV wieku dodano mur zewnętrzny i 2 furty (Wilczą i Solną), później zmienione na
bramy. Bramy i mury zostały rozebrane w XIX wieku. Najokazalsze fragmenty murów ciągną się
od ul. Staszica do ul. Sikorskiego. Zachowane elementy mają do 2,4 m grubości. Znajdują się w
nich półbaszty i basteje. W linii murów (przy ul. Zaułek) stoi tzw. Katownia, wzniesiona w XVIII
wieku. Pozostałości murów były konserwowane w latach 1957-1964, a w roku 2006
przeprowadzono kompleksowy remont. Objął on część XIV wiecznych murów w obrębie ulic:
Miłej, Sienkiewicza, Staszica, Górnej. Najważniejsze prace obejmowały: odtworzenie
brakujących fragmentów murów, odbudowy korony, spoinowanie, oczyszczanie murów oraz
inne prace zabezpieczające. Koszty remontu sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Rys. 6. Mury obronne, złotoryjskie planty, źródło: www.zlotoryja.pl
23
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Baszta Kowalska5 – wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 334/35/L z dnia 06.11.1956 r.
Baszta Kowalska jest pozostałością obwarowań miejskich, które otaczały Złotoryję. Baszta
została wybudowana połowie XV wieku, jej głównym zadaniem była obrona Bramy Górnej.
Obrońcami Baszty byli członkowie cechu Kowali - stąd nazwa - Baszta Kowalska. Wymiary
Baszty: ok. 23 m wysokości, średnica 9,5 m, grubość murów waha się od 2,72 m u podstawy do
30 cm w najwyższych partiach. Wejście do baszty znajduje się na wysokości 6,6 m, dawniej
wchodziło się do niej wprost z murów obronnych, obecnie do wejścia wiodą metalowe schody.
Do XIX wieku baszta zwieńczona była gotyckim hełmem, zniszczonym podczas wojen
napoleońskich. W XV-XVI wieku baszta służyła jako więzienie miejskie. Obecnie baszta jest
udostępniana turystom jako punkt widokowy. Baszta przeszła gruntowny remont dzięki
środkom RPO WD 2007-2013.

Rys. 8. Dawna widokówka przedstawiająca basztę plac Reymonta - początek XX wieku

5

www.aureusmons.pl
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Rys. 7. Baszta w roku 1711 na rycinie

Rys. 9. Współczesne zdjęcie baszty

Rys. 10. Baszta na dawne widokówce
wraz z atrapą Bramy Górnej - rok 1911

Źródło: www.aureusmons.pl

Fontanna Delfina na Rynku Górnym pochodzi z 1604 roku, ufundowana przez burmistrza
Johanna Feigiego po doprowadzeniu do miasta wodociągu. Stanowiła studnię miejską. Była
przebudowana w XVIII w. z 8-bocznej cysterny wyrasta czworoboczna kolumna zwieńczona
25
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czaszą z kulą. Trzon flankują 4-groteskowe figury delfinów, które dały jej nazwę. Została
częściowo zrekonstruowane po 1960 r.6. Wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 276/B/03 z
dnia 17.03.2003 r. W 2008 r. przeprowadzono kompleksową restaurację fontanny.

Rys. 11. Fontanna Delfina na Rynku Górnym, Źródło: www.aureusmons.pl
Fontanna Górników na Rynku Dolnym - z pierwszej poł. XIX w., przebudowana w 1863 r.
Wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 277/B/03 z dnia 17.03.2003 r. Tworzy ją kamienna
cysterna, na środku której wyrasta cokół. Jego ściany pokrywają płaskorzeźby, a całość wieńczy
figura górnika złota, będąca dziełem F. Richtera-Elsnera z 1941 r.7. Fontanna powstała dla
upamiętnienia udziału tutejszych mieszczan w bitwie pod Legnicą w 1241. W 2008 roku
fontanna została poddana kompleksowej restauracji.

6

Marek Staffa, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. Tom 7. Pogórze Kaczawskie, Wyd. I-BIS,
Wrocław, 2002
7

Marek Staffa, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. Tom 7. Pogórze Kaczawskie, Wyd. I-BIS,
Wrocław, 2002
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Rys. 12. Fontanna Górników na Rynku Dolnym, Źródło: www.zlotoryja.pl
Wieża wodociągowa – ul. Kolejowa 4 – wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 492/L z dnia
29.12.1976 r.

Młyn, obecnie nieużytkowany – ul. Kolejowa 6-8 – wpisany do rejestru zabytków decyzją nr
972/L z dnia 10.02.1992 r.

Cechą charakterystyczną Złotoryi jest wysoki stopień zachowania dawnej zabudowy
mieszkaniowej Starego Miasta. Dwadzieścia jeden kamienic zostało wpisanych do rejestru
zabytków, zaś sto trzydzieści uznano za obiekty posiadające walory kulturowe. Poniżej
przedstawiono wykaz kamienic wpisanych do rejestru zabytków:


Kamienica przy ul. M. Konopnickiej 15 – wpisana do rejestru zabytków nr 1935/254/L z
dnia 08.06.1967 r.



Kamienica przy ul. M. Konopnickiej 19 – wpisana do rejestru zabytków nr 1937/256/L z
dnia 08.06.1967 r.
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Kamienica przy ul. M. Konopnickiej 20 – wpisana do rejestru zabytków nr 1934/253/L z
dnia 08.06.1967 r.



Kamienica przy ul. M. Konopnickiej 22 – dawny dom burmistrza wraz z ogrodem,
obecnie Starostwo Powiatowe w Złotoryi; Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami. Wpisany do rejestru zabytków nr 1934/253/L z dnia 08.06.1967 r.



Budynek mieszkalny przy ul. M. Konopnickiej 24 – wpisany do rejestru zabytków nr
1936/255/L z dnia 08.06.1967 r.



Kamienica przy ul. A. Mickiewicza 30 – wpisana do rejestru zabytków nr 962/L z dnia
06.05.1991 r.



Kamienica przy pl. Niepodległości 3 – wpisana do rejestru zabytków nr 1450/218/L z
dnia 20.10.1965 r.



Kamienica przy pl. Niepodległości 4 – wpisana do rejestru zabytków nr 1450/218/L z dnia
20.10.1965 r.



Kamienica przy pl. Niepodległości 5 – wpisana do rejestru zabytków nr 1450/218/L z dnia
20.10.1965 r.



Kamienica przy ul. J. Piłsudskiego 24 – wpisana do rejestru zabytków nr 961/L z dnia
06.05.1991 r.



Kamienica przy ul. Rynek 2 – wpisana do rejestru zabytków nr 1222/190/L z dnia
17.12.1964 r.



Rynek 5 – (dawniej zwany „Pod Trzema Górami”); dawny zajazd, obecnie siedziba BZWBK
SA 1 oddział Złotoryja w Złotoryi. Wpisany do rejestru zabytków nr 1223/191/L z dnia
17.12.1964 r.



Kamienica przy ul. Rynek 6 – wpisana do rejestru zabytków nr 1223/191/L z dnia 17.12
1964 r.



Kamienica przy ul. Rynek 7 – wpisana do rejestru zabytków nr 967/L z dnia 29.01.1992 r.



Kamienica przy ul. Rynek 8 – wpisana do rejestru zabytków nr 1224/192/L z dnia
17.12.1964 r.



Kamienica przy ul. Rynek 9 – wpisana do rejestru zabytków nr 968/L z dnia 29.01.1992 r.
28
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Kamienica przy ul. Rynek 10 – wpisana do rejestru zabytków nr 969/L z dnia 29.01.1992
r.



Kamienica przy ul. Rynek 11 – wpisana do rejestru zabytków nr 1938/257/L z dnia
08.06.1967 r.



Kamienica przy ul. Rynek 12 – wpisana do rejestru zabytków nr 970/L z dnia

29.01.1992 r.


Kamienica przy ul. Rynek 13 – wpisana do rejestru zabytków nr 1225/193/L z dnia
17.12.1964 r.



Kamienica przy ul. Rynek 14 – wpisana do rejestru zabytków nr 971/L z dnia 29.01.1992
r. Wymagana weryfikacja decyzji o wpisie budynku do rejestru zabytków.



Kamienica przy ul. Rynek 15 – wpisana do rejestru zabytków nr 1061/179/L z dnia
27.01.1964 r.



ul. Szkolna 1 – pierwotnie renesansowy dwór szlachcica z pobliskich Jerzmanic Albrechta
Bocka, obecnie Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi. Wpisany do rejestru zabytków nr
484/L z dnia 22.09.1976 r.



ul. Zaułek 2 – dawna katownia, obecnie siedziba Muzeum Złota w Złotoryi;. Obiekt
wpisany do rejestru zabytków nr 1939/258/L z dnia 08.06.1967 r.

Na terenie Złotoryi wyznaczono również 67 stanowisk archeologicznych. Są one rozproszone po
całym obszarze miasta, a do najważniejszych zaliczyć należy:


grodzisko na Górze Zamkowej,



miasto średniowieczne na obszarze ograniczonym murami obronnymi.

Ww. zostały zakwalifikowane do ekspozycji terenowej. Za względu na ich walory są one
chronione prawem, a wszelkie prace ziemne w ich obrębie muszą być konsultowane
z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.
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1.3

Zagospodarowanie przestrzenne
Najważniejszym dokumentem wytyczającym politykę przestrzenną w mieście jest

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr
XXVII/175/04 w dniu 8 grudnia 2004 r. Plan obejmuje swoim zasięgiem całe miasto i ma na celu
stworzenie ładu przestrzennego, zapewniającego zrównoważony rozwój oraz podniesienie
atrakcyjności Złotoryi. Dodatkowo zostały wykonane takie dokumenty jak:


Studium Historyczno – Urbanistyczne dla Miasta Złotoryja, w tym ewidencja
zabytków,



Ekofizjografia dla obszaru miasta,



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

1.3.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej
Obszary objęte ochroną konserwatorską obejmują strefy A, B, K, E i OW8.

Strefa „A” – obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar szczególnie wartościowy,
o zachowanej historycznej strukturze przestrzennej wyznaczony dla Starego Miasta w granicach
biegnących po wewnętrznej stronie rozgraniczającej ulic: al. Miła, pl. Lotników Polskich, ul. Gen.
Władysława Sikorskiego, pl. Jana Matejki, ul. Krótka, ul. Stanisława Staszica, ul. Henryka
Sienkiewicza, pl. Władysława Reymonta, obejmując całe Stare Miasto w granicach obwarowań
wraz z terenami przyległymi na zewnątrz murów.
W granicach strefy „A” prowadzenie działalności inwestycyjnej, gospodarczej lub
usługowej wymaga bezwzględnego zachowania historycznej struktury przestrzennej. Wszelkie
wyżej wymienione działania podejmowane w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej nie mogą
być podejmowane bez ustaleń konserwatorskich. Praktyka taka ma na celu zachowanie układu
przestrzennego tj. rozplanowania i przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych, kompozycji
8

Uchwała Nr XXVII/175/04 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi

30

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

wnętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji układów zieleni zabytkowej
oraz historycznych podziałów własnościowych i sposobu użytkowania terenów.
Działalność inwestycyjna, budowlana, przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowanie
do współczesnych funkcji a także podziały nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy
wymagają pozwolenia legnickiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we
Wrocławiu.

Strefa „B” – obejmuje następujące tereny: pomiędzy Kaczawą a ośrodkiem staromiejskim,
obszar Górki Zamkowej, obszar przedmieścia wschodniego z kościołem Św. Mikołaja i najstarszą
częścią cmentarza komunalnego w granicach murów, zespół zabudowy wzdłuż ul. Cmentarnej,
zespół zabudowy willowej wokół obwodnicy staromiejskiej oraz teren osiedla mieszkaniowego
przy ulicy Adama Asnyka, Szpitalnej i Górniczej; zabudowy dawnych folwarków (tj. folwarku
rektora szkoły złotoryjskiej przy ul. Sprzymierzeńców; folwarku miejskiego Rennweg, obecnie
zabudowania przy ul. Piastowej 5, 6a, 7, 8, 10; folwarków miejskich Eich- i Erlach, obecnie
zabudowania przy ul. Łąkowej 3, 5, 13, 15; folwarku przy obecnej ul. Chojnowskiej 15 oraz
posesji willi z parkiem przy ul. 3 Maja 8, 10 i Górki Mieszczańskiej.
Działalność inwestycyjna w obrębie strefy „B” winna być prowadzona z uwzględnieniem
istniejących związków przestrzennych i planistycznych w porozumieniu z legnicką Delegaturą
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Strefa „E” – ochrony ekspozycji sylwety miasta wyznaczona na obszarze pomiędzy ośrodkiem
staromiejskim, a osią ul. Leszczyńskiej. Strefa ta obejmuje tereny zapewniające odpowiednią
ekspozycję zabytków i zespołów zabytkowych. Ochronę konserwatorską zapewniają warunki
zagospodarowania terenów ujęte w planie. Skala projektowanej zabudowy nie może przysłaniać
sylwety historycznego ośrodka miejskiego ani dominować w krajobrazie miejskim.

Strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje obszar od południa graniczący ze strefą
„B” wokół staromiejskiego centrum. Strefa „K” obejmuje dolinę Kaczawy, częściowo obszar
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Górki Mikołajskiej i wschodnie przedmieście - wschodnia granice wyznacza ul. Chojnowska.
Północna cześć strefy obejmuje obszar dawnych miejskich folwarków ograniczony od północy
granicą administracyjną miasta. Strefę „K” wyznaczono dla obszaru krajobrazu integralnie
związanego z zespołem zabytkowym i dla obszaru o istotnych walorach krajobrazowych,
stanowiących o tożsamości kulturowej i historycznej miasta, dla wyeksponowania – jako
dominant w krajobrazie miejskim - zespołów zabytkowej zabudowy.
W obszarze strefy „K” nie ustala się obowiązku opiniowania czy uzgadniania inwestycji ze
służbami konserwatorskimi. Ochronę krajobrazu na tym obszarze oraz przestrzeganie zasady
zachowania obecnych dyspozycji przestrzennych, panoram i osi widokowych zapewnia realizację
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Złotoryi.

Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej obejmująca Stare Miasto w obrębie umocnień (mury
miejskie wraz z przedmurzem) oraz rejony Góry Zamkowej i Góry Mikołajskiej – obszary
najwcześniej poświadczone dokumentami o osadnictwie.
Wszystkie prace ziemne prowadzone w tej strefie powinny być uzgadniane z legnicką
Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, która w zależności od
sytuacji określa zakres i tryb nadzoru lub badan archeologicznych. Nie jest wymagane
pozwolenie przy pracach dotyczących wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz
remontami istniejących sieci oraz infrastruktury podziemnej.

1.3.2 Uwarunkowania ochrony środowiska
Położenie miasta i stan środowiska naturalnego determinują możliwości jego rozwoju.
Jest to szczególnie widoczne na przykładzie Złotoryi. Analiza stanu faktycznego i uwzględnienie
warunków środowiskowych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Złotoryi na Lata 2015 –
2020” gwarantuje zrównoważany rozwój miasta i jego mieszkańców. Dlatego wszystkie
planowane prace oraz inwestycje w ramach programu rewitalizacji nie powinny powodować
zakłóceń w lokalnym ekosystemie i muszą być oparte o nowe pro ekologiczne technologie.
Dokumentem zapewniającym równowagę przyrodniczą i racjonalną gospodarkę zasobami
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środowiska jest opracowanie ekofizjograficzne sporządzone zgodnie z wymogami Ministra
Środowiska na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Mimo negatywnego wpływu na środowisko naturalne transportu tranzytowego oraz
zanieczyszczeń przemysłowych Huty Legnica, Złotoryja charakteryzuje wysoki poziom czystości
powietrza, wód i gleby.
Złotoryja zlokalizowana jest na granicy dwóch mezoregionów – Wysoczyzny
Chojnowskiej, będącej częścią Niziny Śląsko – Łużyckiej i Pogórza Kaczawskiego, będącego
częścią Sudetów Zachodnich. Miasto rozwinęło się nad prawym, stromym zboczem doliny
Kaczawy i cechuje się dużym zróżnicowaniem wysokości względnej na jego terenie. Najwyżej
położone obiekty miasta znajdują się w rejonie osiedla „Nad Zalewem” (ok. 260 m n.p.m.), a
najniżej w dolinie Kaczawy (ok. 180 m n.p.m.). Na południe od Złotoryi rozciąga się pagórkowate
Pogórze Kaczawskie, będące najdalej wysuniętą na północ częścią Sudetów. Złożoność budowy
geologicznej i rozmaitość form krajobrazowych terenów okalających miasto przyciąga wielu
turystów z kraju i zagranicy.

Szata roślinna
Szata roślinna na terenie Złotoryi charakteryzuje się znacznym stopniem przekształcenia
w stosunku do stanu pierwotnego. Jedynie występujące fragmentarycznie lasy posiadają cechy
zbliżone do roślinności naturalnej. Porastają one strome zbocza terenu w zachodniej części
miasta i w rejonie Kopacza. Lasy te posiadają głównie drzewostany liściaste różnowiekowe (w
przewadze 30 – 50 lat), gęsto podszyte. Mają charakter glebochronny i duże walory
krajobrazowe. Lasy zadrzewiane zajmują ogólną powierzchnię 73 ha, co stanowi 6,3 %
powierzchni miasta.
Powierzchnia terenów zielonych w Złotoryi w zasadzie nie ulega zmianie. Sukcesywnie
wzrasta ilość żywopłotów oraz liczba nasadzeń drzew i krzewów, co przyczynia się do
zwiększenia atrakcyjności miasta.

Tabela 1. Stan środowiska naturalnego w latach 2010 - 2014
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ogółem

obiekty
powierzchnia
obiekty
powierzchnia
powierzchnia
powierzchnia
powierzchnia
powierzchnia

obiekty
powierzchnia
obiekty
powierzchnia
powierzchnia
w miastach

drzewa
krzewy
drzewa
krzewy

J.M.
2010
2011
2012
Pomniki przyrody
szt.
8
8
8
TERENY ZIELENI
Tereny zieleni wg lokalizacji
parki spacerowo – wypoczynkowe:
ob.
0
0
0
ha
0
0
0
zieleńce:
ob.
18
18
18
ha
9,3
9,3
9,3
zieleń uliczna:
ha
12,3
12,3
12,3
tereny zieleni osiedlowej:
ha
12,2
12,2
15,6
parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej:
ha
21,5
21,5
24,9
lasy gminne:
ha
10,7
10,7
10,7

Tereny zieleni w gestii samorządów miast
parki spacerowo – wypoczynkowe:
ob.
0
0
0
ha
0
0
0
zieleńce:
ob.
13
13
13
ha
6,0
6,0
6,0
tereny zieleni osiedlowej:
ha
6,0
6,0
6,0
Żywopłoty wg lokalizacji
m
11 253 11 253 11 621
Nasadzenia i ubytki wg lokalizacji
Nasadzenia
szt.
30
55
85
szt.
696
220
70
Ubytki
szt.
180
48
25
szt.
360
50
25

2013

2014

8

8

0
0

0
0

18
9,3

18
9,3

12,3

12,3

15,6

12,2

24,9

21,5

10,7

10,7

0
0

0
0

13
6,0

13
6,0

6,0

6,0

12 521

12 123

96
655

115
6 100

158
220

114
250
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych

Hydrologia
Główną rolę spośród wód powierzchniowych odgrywa rzeka Kaczawa, będąca sudeckim
dopływem Odry. W obrębie Złotoryi, miasta o charakterystyce podgórskiej, Kaczawa przepływa
głęboką doliną przez co osiąga zwiększoną dynamikę i gwałtowny charakter. Efektem tego są
liczne straty powodziowe (w okresie powojennym powodzie w latach: 1977, 1981, 1997).
Zbiorniki wód podziemnych znajdują się na tym terenie głównie w złożach piaskowców
oraz zlepieńców i są dobrze izolowane od wpływu czynników zewnętrznych (oddziaływanie
rolnictwa, gospodarki komunalnej, etc.). Z otworów głębinowych tych skał położonych między
Jerzmanicami, a Nową Ziemią czerpie się wodę pitną dla Złotoryi. Do zbiorników wodnych
zaliczyć należy także – „Oczko”, „Zielone Oczko”, „Zalew Złotoryjski” jednak pełnią one głównie
rolę rekreacyjną.

Obiekty i obszary chronione
Na terenie Złotoryi znajdują się następujące pomniki przyrody9:


Cis pospolity (Taxuss baccata) - wiek około 100 lat, rosnący w centrum Złotoryi, na placu
Niepodległości. Jest drzewem o sześciu pniach. Znajduje się obok wejścia do kościoła
p.w. NNMP. Został uznany za pomnik przyrody Uchwałą Rady w Złotoryi z dnia 28
czerwca 2001r.

9

www.drzewa.zlotoryja.pl
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Dąb Szypułkowy (Quercus robur) – wiek około 150 lat, jest jednym z wielu drzew
tworzących złotoryjskie planty - Aleje Miłą. Został uznany za pomnik przyrody Uchwałą
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2001 r.



Platan klonolistny ( Plantus x acerifolia) – wiek około 150 lat, znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie dębu na Alei Miłej. Został uznany za pomnik przyrody
Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2001r. Są to dwa najstarsze drzewa
tej alei.

36

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)



Dąb Czerwony (Quercus rubra) – wiek około 150 lat, rośnie na podwórku posesji nr 10
przy ulicy 3. Maja. Został uznany za pomnik przyrody Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi z
dnia 28 czerwca 2001 r.



Dąb szypułkowy (Querkus robur) – wiek około 250 lat, rośnie na Górce Mieszczańskiej to
najstarsze drzewo Złotoryi. Został uznany za pomnik przyrody Uchwałą Rady Miejskiej w
Złotoryi z dnia 28 czerwca 2001 r. Rośnie na terenie byłego parku.
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Buk zwyczajny (Fagus sylvatica „Atropunicea”) – wiek około 70 lat, jest to odmiana
czerwonolistna znajduje się na terenie basenu miejskiego. Został uznany za pomnik
przyrody Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2001r.



Buk zwyczajny (Fagus sylvatica „Atropunicea”) – wiek około 180 lat, rosnący przy wejściu
na basen przy ulicy Legnickiej jest ponad dwukrotnie starszym okazem od buka
rosnącego w głębi basenu. Uznany został za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody
Legnickiego z 27 maja 1991 r.
38

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)



Dąb szypułkowy (Querkus robur) – wiek około 200 lat, rosnący w ekstremalnych
warunkach, przy jednym z najruchliwszych skrzyżowań w Złotoryi, na terenie Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. Uznany został za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody
Legnickiego z 27 maja 1991 r.

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta (w promieniu 1 km od granic administracyjnych), w
kierunku południowo – zachodnim, znajduje się kilka dalszych obszarów i obiektów
podlegającym ochronie.

39

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Najcenniejszym jest rezerwat przyrody „Wilcza Góra”10 o powierzchni 1,69 ha. Obejmuje
on fragment góry zwanej Wilczą Górą lub Wilkołakiem, stanowiący odsłonięcie złóż bazaltowych
ze specyficznymi postaciami słupów w zastygłej magmie, tzw. „różami bazaltowymi”. Słupy te
posiadają nachylenie w najróżniejszych kierunkach i ustawienie ich jest odmienne niż w
normalnych kominach wulkanicznych, co należy do rzadkości w skali światowej.
Obiektem chronionym w najbliższym otoczeniu miasta jest także pomnik przyrody
nieożywionej „Krucze Skały”- ściana skalna piaskowca o wysokości około 25 m i długości 120 m.
Pomiędzy Kruczymi Skałami a Wilczą Górą w pobliżu drogi Złotoryja – Jelenia Góra znajdują się
trzy jaskinie w skałach piaskowych, mające również status pomników przyrody.
Równolegle do granicy miasta od strony wschodniej, przekraczając ją w dwóch miejscach
na głębokości 200 – 600 m – w rejonie Kopacza i na południe od Kostrzej Góry – przebiega
granica otuliny Parku Krajobrazowego „Chełmy”11.
Na terenie miasta, na zboczach Góry Mieszczańskiej i Góry Zamkowej znajdują się dwa
parki o istotnych walorach przyrodniczych i charakterze zbliżonym do parków leśnych. Łączna
ich powierzchnia wynosi 14,5 ha. W Parku na Górze Mieszczańskiej przeprowadzono częściową
odnowę, poprawiając walory turystyczne i krajobrazowe, m.in. poprzez wytyczenie ścieżek
rowerowych.

Zagrożenia Środowiska
Zagrożenia środowiska na terenie miasta Złotoryja spowodowane są:
1) czynnikami naturalnymi – wynikającym z położenia,
2) działalnością człowieka.

10

Wilcza Góra jest wyraźnie wybijającym się w krajobrazie wzniesieniem o wysokości względnej
około 80 m. Rezerwat przyrody „Wilcza Góra” zajmuje fragment zachodniego stoku o powierzchni 1,69
ha. Wilcza Góra jest jedynym obszarem w randze rezerwatu przyrody w Polsce, w którym ochronie
podlegają tak dobrze odsłonięte formy trzeciorzędowego wulkanizmu bazaltowego i jednym z niewielu
rezerwatów
przyrody
nieożywionej
w
Południowo
–
Zachodniej
Polsce
(źródło: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/?aid=693)
11
Obszar ten posiada wybitne walory krajobrazowe z unikalnymi w skali europejskiej reliktami
działalności wulkanicznej. Teren parku częściowo znajdował się w przyszłości pod panowanie Cystersów
oraz prowadziły przez niego liczne szlaki handlowe. Nazwa parku nawiązuje do prasłowiańskiego
pochodzenia, w XIII w nazwą Cholme określano pobliskie wzgórza.
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Do czynników naturalnych należy zaliczyć położenie Złotoryi na terenie o urozmaiconej
rzeźbie. Jest ono jednym z atutów miasta, ale niesie ze sobą również różnego rodzaju
niebezpieczeństwa. Występowanie w mieście terenów o znacznym nachyleniu (różnica
poziomów 80 m) powoduje zwiększone zagrożenie erozją. Do najbardziej narażonych stref
należy zaliczyć obszar wzdłuż doliny Kaczawy oraz w środkowo wschodniej części miasta.
W większości tereny te powinny być zalesiane w celu ograniczania tego zjawiska.
Kolejnym zagrożeniem wynikającym z położenia miasta są wahania stanu wód Kaczawy
spowodowane podgórskim charakterem rzeki na odcinku powyżej Złotoryi. Pas terenu wzdłuż
rzeki o szerokości od 30 do około 60 m stanowi naturalny teren zalewowy, wolny od zabudowy.
Szerszy pas od 60 do 200 m to tereny powodziowe, zalewane w czasie większych przyborów
wody, co kilka lub kilkanaście lat. W pasie tym sporadycznie występuje zabudowa, która
docelowo powinna ulec likwidacji.
Do jednego z głównych czynników antropogennych (będących następstwem działalności
człowieka) należy zaliczyć działalność kamieniołomu „Wilcza Góra”, którego efektem są:


wstrząsy sejsmiczne w strefie około 500 m wywołane użyciem materiałów
wybuchowych,



rozrzut odłamków skalnych na odległość do 300 m,



hałas i pylenie, których zakres oddziaływania sięga 600 – 1000 m.

Zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest także kompleks byłego Zakładu Rolnego
PGR Złotoryja, zlokalizowany na północnym krańcu miasta. Obiekt przeznaczony był do hodowli
zwierząt. Zasięg niekorzystnego oddziaływania na środowisko tworzy strefę o szerokości 300 –
500 m (obejmuje środkową część lewego, północnego brzegu Kaczawy).
Wpływ mniejszych zakładów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie śródmieścia
i północnej części miasta ma lokalny zasięg oddziaływania na środowisko, ograniczony
najczęściej do terenu zajmowanej działki.
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Innym źródłem zagrożenia środowiska, będącym następstwem działalności człowieka, są
urządzenia związane z infrastrukturą komunalną. Przede wszystkim osiedlowe kotłownie,
oczyszczalnie ścieków oraz zrekultywowane składowisko odpadów na Kostrzej Górze.
Na stan środowiska wpływa również transport samochodowy, w szczególności ciężarowy
odpowiedzialny za wywóz urobku z kamieniołomu.
1.3.3 Własność gruntów i budynków
Tabela 2. Informacja statystyczna o stanie gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja na dzień
31.12.2014 r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

grupa
brak użytkownika
dzierżawa
najem
użyczenie
użytkowanie
użytkowanie wieczyste
zarząd
własność
SUMA
suma bez własności

powierzchnia m²
2870651
175998
1678
8225
2787
5526035
66770
507973
4160177
3652144

wartość12
10 482 502,93 zł
1 022 228,64 zł
14 034,74 zł
75 320,40 zł
22 218,90 zł
11 764 663,32 zł
310 501,20 zł
10 927 747,64 zł
34 619217,77 zł
23 691470,13 zł

Źródło: Dane Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta – Urząd Miejski w Złotoryi
Wykres 1. Powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja wg form własności w 2014 r. (m2)

12

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku.
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brak użytkownika
dzierżawa
najem
użyczenie

użytkowanie
użytkowanie wieczyste
zarząd
własność
0

1000000

2000000

3000000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju
Miasta – Urząd Miejski w Złotoryi

Wykres 2. Wartość gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja w 2014 r. (zł)

brak użytkownika
dzierżawa
najem
użyczenie

użytkowanie
użytkowanie wieczyste
zarząd
własność
0,00

4 000 000,00

8 000 000,00

12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju
Miasta – Urząd Miejski w Złotoryi
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Wykres 3. Zasoby mieszkaniowe w Złotoryi - lata 2012 – 2014 r.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

liczba budynków
mieszkalnych w
mieście

liczba mieszkań w
mieście

liczba nowo oddanych
mieszkań w mieście

2012

1319

6153

50

2013

1378

6169

22

2014

1391

6181

21

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta –
Urząd Miejski w Złotoryi

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2014 wynika, że
w Złotoryi było 6202 mieszkania o przeciętnej powierzchni użytkowej 62 m2. Średnia
powierzchnia mieszkania w Złotoryi jest niższa od średniej wojewódzkiej, która wynosi 72,5 m2.
Głównymi właścicielami zasobów mieszkaniowych Złotoryi w kolejności są władze
miasta, spółdzielnia mieszkaniowa oraz właściciele prywatni. Za zarządzanie zasobami mieszkań
komunalnych odpowiedzialne jest „Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o. o.,
w skład którego obecnie wchodzi 280 budynków wspólnotowych (stan na dzień 31.12.2014 r.),
łączna ilość zarządzanych nieruchomości – 340, łączna ilość administrowanych lokali – 2970.
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 143 237,40. m2. Standard mieszkań
komunalnych jest ogólnie niski, co dotyczy w szczególności mieszkań w zwartej zabudowie
w obrębie rynku oraz innych wybudowanych przed II Wojną Światową. Wyjątkiem są mieszkania
oddawane do użytku po roku 2000, m.in. przy ul. Wojska Polskiego 30, al. Miłej 6, Sportowej
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i ul. Szkolnej w Złotoryi. Budynek wielorodzinny z 27 mieszkaniami przy ul. Szkolnej powstał
w 2009 roku zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym powstał budynek przy ulicy Szkolnej.
Pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi jest aktualnie 38 budynków
wielolokalowych, w tym 1 259 lokali mieszkalnych. Ponad 50 % lokali będących pod jej zarządem
znajduje się w rękach prywatnych13. Standard mieszkań spółdzielczych jest zróżnicowany, jednak
zdecydowanie wyższy niż mieszkań komunalnych.
Trudno określić ilość oraz standard mieszkań i domów prywatnych, ponieważ nie
prowadzono do tej pory badań w tym obszarze.
Tendencje na rynku budowlanym pozwalają stwierdzić rosnący popyt, a zatem i podaż
mieszkań. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi inwestycji mieszkaniowych, oprócz czynników
ogólnokrajowych (preferencyjne stawki i kredyty na budownictwo socjalne), jest głównie
Uchwała Nr XXVII/175/04 Rady Miasta z dnia 8 grudnia - Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, który jest i będzie impulsem dla dalszego rozwoju. Zgodnie z ww. dokumentem
terenem przeznaczonym pod budownictwo jest obszar dzielnicy Zielone Wzgórza ( teren pod
zabudowę – 149,7 ha) położny w południowo – wschodniej części miasta. W perspektywie 20 25 lat przewiduje się także przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
w północno-wschodniej części miasta, na południowych stokach Górki Mieszczańskiej.

1.3.4 Obszary poprzemysłowe i powojskowe
Na terenie miasta brak obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

1.3.5 Infrastruktura techniczna
Układ Komunikacyjny

13

Na podstawie informacji z www.smzlotoryja.pl
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Efektywny układ komunikacyjny determinuje rozwój każdego miasta. Przepustowość,
parametry techniczne, jakość nawierzchni dróg i chodników oraz sąsiedztwo głównych szlaków
komunikacyjnych gwarantuje stały rozwój ośrodka.
O dogodnym położeniu Złotoryi decyduje bliskość autostrady A4 (13 km), łączącej kraje
Unii Europejskiej z krajami rynku wschodniego, jak również niewielkie oddalenie (22 km) od
drogi szybkiego ruchu, którą pobiegnie budowana droga S3, łącząca północ Polski z Czechami
i dalej Europą Środkową i południową. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się
w odległości 85 km we Wrocławiu. Stosunkowo dobre połączenie Złotoryja ma z lotniskami:
- Drezno – ok. 2h jazdy, 200 km,
- Berlin – ok. 3h jazdy, 300 km,
- Praga – ok. 3,5 h jazdy, 300 km
Wymienione lotniska oferują szeroką gamę połączeń w Europie.

Gęstość sieci drogowej miasta określa fizyczne możliwości przemieszczania się
w przestrzeni. Na sieć uliczną Złotoryi składają się drogi wojewódzkie, powiatowe i miejskie.
Drogi wojewódzkie o łącznej długości 9,3 km obejmują ciąg ulic: Legnickiej, Staszica,
Sienkiewicza, Pl. Reymonta, Wojska Polskiego oraz ulice: 3 Maja i Zagrodzieńska. Można je
podzielić na tzw. górną trasę przelotową – droga wojewódzka nr 364 (wzdłuż ulic: Legnickiej,
Staszica, Sienkiewicza, Reymonta, Wojska Polskiego) oraz dolną trasę przelotową – droga
wojewódzka nr 328 i 363, wzdłuż ulic Chojnowskiej, Grunwaldzkiej i 3 Maja. Istotnym
mankamentem tych dróg jest ich przebieg. Drogi wiodą przez centrum miasta, gdzie
występuje zwarta zabudowa, czego efektem oprócz dokuczliwego hałasu i spalin są wibracje
wpływające na stan zachowania zabytkowej substancji miasta. Drogą nr 364 ekspediowany
jest również transport z pobliskich kamieniołomów. Z tego tez względu dla odciążenia
centrum miasta priorytetem jest szybka budowa obwodnicy zlokalizowanej w południowo –
wschodniej części miasta. Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto nie są dostosowane
od obecnego ruchu i wymagają remontów. Problem ten dostrzeżono w Programie Rozwoju
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Infrastruktury Transportowej i Komunikacyjnej dla Województwa Dolnośląskiego, w którym za
priorytetowe uznano remonty dróg:


nr 363 Bolesławiec – Złotoryja – Jawor – Jenków,



nr 364 Gryfów Śl. – Lwówek Śl. – Złotoryja – Legnica,



nr 328 Przemków – Chojnów – Złotoryja – Świerzawa – Marciszów.

Sieć dróg powiatowych (20 km) oraz dróg miejskich (10,3 km) tworzą przedwojenne
drogi brukowe, zmodernizowane w latach 60–tych. Wspomniana modernizacja ograniczona była
do nałożenia nawierzchni asfaltowej. Diagnoza jakości dróg wskazuje na znaczne ograniczenie
jej konstrukcji nośnej, powodem czego są częste uszkodzenia nawierzchni. Znacznym
utrudnieniem we wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu jest specyficzny układ urbanistyczny
starej zabudowy miasta. Wyeksploatowane drogi, zły stan nawierzchni i niedostosowanie ich do
wymogów (szerokość jezdni) nie są jednym problemem komunikacyjnym Złotoryi. Zabytkowy
charakter miasta i położenie wokół niego głównych traktów komunikacyjnych uniemożliwia
przeorganizowanie ruchu ze względu na specyficzny układ architektoniczny zabudowy, objęty
ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wad systemu komunikacyjnego miasta
należy zaliczyć:


wprowadzenie dróg do dzielnic zabudowy mieszkaniowej bez jednoczesnego
zapewnienia odpowiednich wylotów,



brak chodników,



zły stan istniejący chodników i traktów pieszych,



brak form organizacji ruchu kołowego w postaci sygnalizacji świetlnej.
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Rys. 13. Główne szlaki Transportowe źródło: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu,
LGOM CONCEPT, str. 39
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Linia kolejowa biegnąca przez Złotoryję służy obecnie jedynie pociągom towarowym.
Zawieszony w 1999 roku ruch pociągów osobowych, mimo deficytowego charakteru, doczekał
się reaktywacji w 2009r.
Linia Legnica - Złotoryja - Jerzmanice Zdrój została zelektryfikowana na przełomie lat
80/90. Głównym powodem elektryfikacji była potrzeba zwiększenia masy pociągów z piaskiem
wydobywanym w Jerzmanicach, których nie mogły wyciągać pod spore wzniesienia lokomotywy
serii ST43 eksploatowane na tej linii. Obecnie linia nie jest eksploatowana.
W mieście istnieje dworzec PKS obsługujący komunikację pozamiejską, m.in. ważne
połączenie Sudetów z Morzem Bałtyckim. PKS Placówka Terenowa w Złotoryi zapewnia
bezpośrednie połączenia komunikacyjne m.in. z takimi miejscowościami jak: Poznań, Wrocław,
Rawicz, Zielona Góra, Jelenia Góra, Bolesławiec, Lwówek Śląski, Lubań, Szklarska Poręba,
Karpacz, Lubin, Głogów, Świeradów Zdrój i Legnica. Komunikację z Legnicą obsługuje także linia
nr 22 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy. Na terenie miasta działają
przewoźnicy prywatni, oferujący transport do Legnicy i Wrocławia. Złotoryja ze względu na ilość
mieszkańców i swą rozpiętość nie posiada publicznej komunikacji zbiorowej, jej funkcję przejął
PKS. Przy ul. Krótkiej (przy dworcu PKS) znajduje się postój taxi (możliwość zamówienia kursu
przez telefon).

Gospodarka wodno – ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Właścicielem infrastruktury technicznej służącej zbiorowemu zaopatrzeniu miasta w wodę jest
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Woda dostarczana jest z ujęcia zlokalizowanego w obrębie wsi Jerzmanice Zdrój, w skład
którego wchodzą cztery studnie głębinowe o głębokościach od 50 do 120 metrów. Zasoby wody
w ujęciu „Jerzmanice Zdrój” pochodzą z okresu geologicznego górnej oraz dolnej kredy,
charakteryzują się dobrą jakością i nie wymagają uzdatniania. Część wody tłoczonej do sieci (ok.
40 %) klasyfikuje się do wody słabo mineralizowanych.
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Tabela 3. Sieć wodociągowa w latach 2010-2014
J. m.
2010
Wodociągi

2011

2012

2013

2014

Sieć wodociągowa przesyłowa
3725,2
3770,4
4135,1
4102,5
4 098,5
km
(magistralna)
14681,4
15127,1
15416,3
Sieć wodociągowa rozdzielcza km 14429,5 14345,2
Przyłącza wodociągowe
prowadzące do budynków
szt. 303401,0 312772,0 322649,0 331457,0 337445,0
mieszkalnych
Woda pobrana z ujęć
dam3 178132,0 176240,5 175367,7 170312,5 169807,9
Zużycie wody z wodociągów
92227,8
90784,2
90671,5
dam3 93204,3 91926,8
przez gospodarstwa domowe
Źródło: Dziedzinowa Baza Wiedzy Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa, GUS

Długość sieci wodociągowej w Złotoryi wynosi 96,8 km i korzysta z niej z 98 % mieszkańców.
Woda z ujęcia „Jerzmanice Zdrój” pompowana jest do magistralnej sieci wodociągowej fi 250
mm i fi 300 mm pod ciśnieniem około 12 atmosfer. Dobowa produkcja wody dla potrzeb miasta
wynosi 6912 m3. Z rurociągów magistralnych woda tłoczona jest do zbiornika wody czystej
"Wilcza Góra" o pojemności 650m3, gdzie następuje pierwszy rozdział strefy zasilania wody. Do
niższych części miasta woda ze zbiornika „Wilcza Góra” dostarczana jest systemem
grawitacyjnym, pozostała część miasta zasilana jest przy pomocy hydroforni zlokalizowanej przy
ulicy Hożej (ciśnienie wody zostaje zwiększone do ok. 3,8 atmosfery umożliwiając dostarczenie
wody do wyżej położonych części miasta). Woda dla mieszkańców przesyłana jest poprzez sieci
magistralną i rozdzielczą, które wykonane są między innymi z rur żeliwnych.
W latach 1995-2010 zostały wymienione najbardziej wyeksploatowane i awaryjne sieci
wodociągowe w rejonach ulic Konopnickiej, Bohaterów Getta, Rynek i Mickiewicza. Był to
najbardziej newralgiczny odcinek sieci wodociągowych, na którym usuwanie awarii ze względu
na niezbadane podziemia starówki złotoryjskiej było bardzo kosztowne i czasochłonne.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny i szczególnie duże utraty wody wykonano wymiany
sieci doprowadzające wodę do ciągu ulic Starego Miasta objętych planem rewitalizacji,
tj. Basztowej, Klasztornej, Krasickiego, Niepodległości, Chopina, Piłsudskiego, Górnej, Rynek
(wymieniona długość sieci wodociągowej ogółem na obszarze rewitalizowanym – 2228,5 m).
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Woda dostarczana mieszkańcom spełnia wszystkie obowiązujące wymogi krajowe i unijne, a nad
jej jakością czuwa Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Kanalizacja i odprowadzanie ścieków
Za system kanalizacji i oczyszczanie ścieków w Złotoryi odpowiedzialne jest Rejonowe
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
System kanalizacyjny w Złotoryi należy do systemów mieszanych. Górna część miasta
i sam Rynek posiada kanalizację ogólnospławną, łączącą kanały sanitarny i burzowy. Kanały
burzowe (deszczowe) odprowadzają wodę bezpośrednio do Kaczawy. Kanały sanitarne
odprowadzają wodę od oczyszczalni ścieków. W rejonie ulic 3 Maja, Garbarskiej, Legnickiej
i Osiedla Kopacz istnieje system kanalizacji ogólnospławnej, w którym ścieki sanitarne i burzowe
odprowadza się wspólnie do oczyszczalni ścieków.

Tabela 4. Sieć kanalizacyjna w latach 2010-2014
J. m.

2010

2011
Wodociągi

2012

2013

Sieć ogólnospławna i na
km 107509,1 117745,6
125580,6
132916,0
ścieki gospodarcze
Przyłącza kanalizacyjne
prowadzące do
szt. 2318987,0 2493943,0 2632391,0 2763988,0
budynków mieszkalnych
Ścieki odprowadzone z
dam3 901583,1 910805,9
913144,9
912592,5
gospodarstw domowych
Źródło: Dziedzinowa Baza Wiedzy Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa, GUS

2014
142876,1

2912618,0
905873,4

Układ kanalizacji sanitarnej obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy (41,9km),
przyłącza kanalizacyjne (24,1 km), przepompownię i zbiornik Z-3 przy ul. Legnickiej, lokalną
przepompownię ścieków „Nad Zalewem”, przepompownię ścieków przy ul. Staszica. Z systemu
kanalizacji korzysta 92,5 % mieszkańców Złotoryi. Kanalizacja sanitarna budowana w latach 30tych w starej części miasta w przeważającej części wykonana jest z rur kamionkowych. Od lat 90tych wszystkie nowe przyłącza wykonywane są z rur PCV i VIPRO. W chwili obecnej miasto
Złotoryja, za wyjątkiem ulic Krzywoustego, Łąkowej i Piastowej, jest całkowicie skanalizowana.
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W latach 2008 – 2010 została przebudowana sieć kanalizacji deszczowej ulic: Klasztornej,
Krasickiego, Joannitów, Chopina, Piłsudskiego, Górnej, Rynek, Broniewskiego oraz Gwarków.
Ścieki są odprowadzane do oczyszczalni mechaniczno – biologicznej wybudowanej
w latach

1991–1994

o

przepustowości

14.500

m3/dobę

(obecnie

przepustowość

wykorzystywana jest w 50 %). W oczyszczalni działa także instalacja do higienizacji osadów
ściekowych przetwarzająca je na nawóz mineralno – organiczny (wapniowy).
Obecnie trwają prace nad realizacją projektu kompleksowej modernizacji oczyszczalni
ścieków w Złotoryi przy udziale środków z Funduszu Spójności.

Energia elektryczna
Dostawcą energii elektrycznej dla Złotoryi jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Legnicy. Energia elektryczna do Złotoryi dociera linią napowietrzną wysokiego napięcia 110
kV. Redukcje napięcia zapewniają stacja transformatorowa R110/20 oraz miejskie stacje
transformatorowe SN/nN. Przepływ energii między stacjami transformatorowymi odbywa się
przy wykorzystaniu linii napowietrzno – kablowych SN 20 KV. Odbiorcy finalni są zasilani z linii
napowietrzno – kablowych nN 0,4 kV. Bieżąca infrastruktura spełnia potrzeby mieszkańców
miasta, daje również możliwość rozwoju w sferze gospodarczej i mieszkaniowej.

Tabela 5. Odbiorcy oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach
w latach 2011-2014
J. m.
2011
2012
2013
Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach
odbiorcy energii elektrycznej na niskim
szt
810,0
836,8
837,9
napięciu (w tys)
zużycie energii elektrycznej na niskim
GWh 1564,3 1545,5
1522,5
napięciu
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
na 1 mieszkańca
kWh
765,8
758,7
752,6
na 1 korzystającego / odbiorcę
kWh 1 931,2 1 847,0 1 817,0
Źródło: Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych

2014
838,3
1 395,5
692,0
1 664,6
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Ciepłownictwo
W 2013

roku otwarto

nową

elektrociepłownię, należącą do

Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy, która produkuje energię cieplną na potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Została zmodernizowana i rozbudowana także
sieć ciepłownicza.
Zmodernizowano i rozbudowano kotłownię przy ul. Jerzmanickiej a likwidacji uległa natomiast
stara kotłownia węglowa przy ulicy Słowackiego o mocy 8,8 MW.
Moc nowej elektrociepłowni to 11,4 MW, w tym ko generator o mocy 0,4 MWe i 0,51 MWt.
W czterech kotłach węglowych ulokowana jest pozostała moc cieplna, które są wyposażone
w nowoczesne urządzenia odpylające co zapewnia spełnienie norm emisyjnych.
Przeprowadzono gruntowną modernizację i rozbudowę sieci cieplnych. Wybudowano nowy
odcinek sieci ciepłowniczej łączący dwa niezależne systemy ciepłownicze w jeden, który jest
zasilany z kotłowni przy ul. Jerzmanickiej oraz węzły

cieplne dla podłączenia odbiorców

zasilanych dotychczas przez zlikwidowaną kotłownię przy ul. Słowackiego. Została
zmodernizowana również sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, wykonana w technologii
tradycyjnej na sieć preizolowaną zasilającą osiedle ,,Nad Zalewem”.
Nowa elektrociepłownia pozwoli na spełnienie wymagań w zakresie dotrzymania
dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a także ma doprowadzić
do zmniejszenia strat na produkcji i dystrybucji energii cieplnej.
Na terenie miasta istnieją również mniejsze kotłownie zlokalizowane w budynkach
użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wykorzystywane w celu ogrzewania
pomieszczeń i zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Zaopatrzenie w gaz

Podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrzenie miasta w gaz jest Dolnośląska Spółka
Gazownictwa z siedzibą we Wrocławiu. Gaz do Złotoryi trafia gazociągiem średnioprężnym DN
CN64 relacji Łukaszów – Złotoryja, długości około 6,85 km, ze stacją redukcyjno – pomiarową
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I stopnia zlokalizowaną w Łukaszowie (Q=3000n m³/h). Zasilanie odbywa się gazem ziemnym
zaazotowanym przy pomocy pięciu stacji redukcyjno – pomiarowych II stopnia zlokalizowanych
na obszarze całego miasta. Po zredukowaniu ciśnienia, gaz dostarczany jest odbiorcom
komunalnym i przemysłowym.

Tabela 6. Odbiorcy oraz zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych w
w latach 2011-2014
j.m
2011
2012
2013
Sieć gazowa oraz odbiorcy w gospodarstwach domowych w miastach
długość sieci gazowej
km
4855,2
4863,6 5001,0
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych
116162 118402 121733
i niemieszkalnych
szt.
odbiorcy gazu w sieci (w tys.)
szt.
636,1
634,3
635,3
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w miastach
zużycie gazu w sieci w ciągu roku

hm3

zużycie na 1 mieszkańca
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych

m3

334,4
163,7

miastach
2014
5034,5
123219
636,4

294,8

314,3

276,3

144,7

155,4

137,0

Sieć telekomunikacyjna
W mieście funkcjonują nowoczesne centrale elektroniczne wyposażone w sieci
światłowodowe. Usługi świadczy dwóch operatorów telefonii stacjonarnej - TPSA i Dialog oraz
wszyscy operatorzy sieci komórkowej. W Złotoryi zauważyć można również stały wzrost dostępu
do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo świadczone są usługi ISDN oraz SDI.

Gospodarka odpadami
Gospodarkę odpadami w mieście reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póżn. zm.) o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zgodnie
z którą od 2013 r. całość zadań związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych oraz
ich zagospodarowaniem przejmuje Gmina Miejska Złotoryja. Gospodarkę odpadami w Złotoryi
regulują również akty w prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi, między
innymi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja w postaci
uchwalonego regulaminu, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
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których nie zamieszkują oraz zamieszkują mieszkańcy, stawki opłaty za pojemnik z odpadami
komunalnymi powstałymi za nieruchomościach niezamieszkałych oraz zamieszkałych, termin
i częstotliwość oraz tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie odpady komunalne z terenu miasta przekazywane są do Regionalnej Instalacji
Przechowywania Odpadów Komunalnych w Legnicy, gdzie oddawane są zmieszane odpady
komunalne, odpady z selektywnej zbiórki, odpady biodegradowalne. W RIPOK odpady
poddawane są przetwarzaniu czyli sortowaniu, rozdrabnianiu, kompostowaniu, które stanowią
procesy odzysku oraz unieszkodliwienia.
Natomiast gruz z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja jest wywożony na składowisko
zlokalizowane we wsi Pielgrzymka oddalone od Złotoryi o ok. 11 km.
Za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie miasta
odpowiedzialne są:


SIMEKO Sp. z o.o.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom” Sp. z o.o.



REMONDIS Legnica Sp. z o.o.



Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o.



Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.



AG-EKO Aneta Gonera

Zorganizowany system wywożenia odpadów komunalnych nie wyeliminował problemu
tzw. dzikich wysypisk. Najczęściej powstają one na obrzeżach miasta w rowach przydrożnych. Są
to nie tylko punktowe miejsca gromadzenia stałych odpadów bytowych, ale również odpadów
przemysłowych. Z reguły mają one charakter „neutralny” dla środowiska naturalnego, ale
zdarzają się jednostkowe przypadki nielegalnego usuwania śmieci zawierających niebezpieczne
związki chemiczne. Miasto, zapobiega negatywnym konsekwencjom powstawania

„dzikich

wysypisk” w następujący sposób:
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znakuje powtarzające się miejsca nielegalnego gromadzenia odpadów tablicami
informacyjnymi zakazującymi kontynuowanie tego procederu;



przeprowadza okresowe kontrole, przy wykorzystaniu Straży Miejskiej i pracowników
Urzędu, wśród mieszkańców miasta oraz podmiotów gospodarczych w zakresie
formalnego uregulowania spraw związanych z wywozem nieczystości komunalnych;



likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci odbywa się w układzie corocznym w okresie
wiosennym na zlecenie Urzędu Miejskiego oraz we wrześniu w ramach „Akcji Sprzątania
Świata”

Tabela 7. Informacja o liczbie złożonych deklaracji przez gospodarstwa domowe i podmioty
gospodarcze z terenu miasta Złotoryja (stan na 31.12.2014 r.)
Odpady
Odpady segregowane
niesegregowane
Liczba mieszkańców miasta
Liczba
Liczba
15747
%
%
(dane z WSO)
mieszkańców
mieszkańców
Liczba mieszkańców miasta
wytwarzających odpady
12663
7109
56,32
5554
43,68
komunalne ustalona na
podstawie złożonych deklaracji
w tym:
w tym:
gospodarstwa 1 - osobowe
1713
1713
1024
59,78
689
gospodarstwa 2 - osobowe
1956
3912
2300
58,79
1612
gospodarstwa 3 - osobowe
1066
3198
1800
56,29
1398
gospodarstwa 4 - osobowe
591
2364
1264
53,47
1100
gospodarstwa 5 – osobowe
175
875
470
53,71
405
gospodarstwa 6 – osobowe i
więcej
91
601
251
41,76
350
liczba złożonych deklaracji przez
liczba
gospodarstwa domowe
5592
liczba podmiotów
%
podmiotów
%
liczba złożonych deklaracji przez
podmioty prowadzące
działalność gospodarczą
577
łączna liczba złożonych deklaracji
6169
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Gospodarki Odpadami
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5683,5
1
0,00 39,80
111,82
32,58 0,00
290,94
0,00
455,57 0,00 37,12
161,36
34,01 0,00
379,07
0,00
5606,5
2012
0
0,00 39,00
93,80
27,40 0,00
162,40
0,00
4983,9 125,3
195,2
2013
0
0
61,00 47,30 6,60 32,60 40,10
4,30
0
0,06
4459,6 500,5 109,8
954,9
2014
8
2
4
78,27 56,12 34,24 89,00 25,98
4
0,08
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Gospodarki Odpadami
2010
2011

zużyty sprzęt elektr.
i elektroni-czny

azbest

leki

gruz

wielko-gabaryty

odpady suche

tworzy-wa sztuczne
,,PET”

szkło bez-barwne

szkło kolorowe

papier
i makulatura

biodegradowalne

zmieszane komunalne

Tabela 8. Zestawienie zebranych odpadów komunalnych, biodegradowalnych, selektywnych
w latach 2010-2014
Nazwa odpadu
Rok

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

0,00

6,10

Ostanie dwa lata dotyczące zebranych odpadów, które zostały ujęte w tabeli powyżej
( 2013 r. i 2014 r.) obrazowo ukazuje wykres poniżej:
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Wykres 5 Odpady zebrane z terenu miasta Złotoryja w latach 2013-2014 (w tonach)
6 000,00
zmieszane komunalne

5 000,00

biodegradowalne
papier i makulatura

4 000,00

szkło kolorowe
szkło bezbarwne
tworzywa sztuczne ,,PET"

3 000,00

odpady suche
wielkogabaryty

2 000,00

gruz
leki

1 000,00

azbest
zużyty sprzet elektr. i elektron.

0,00

2013

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Gospodarki Odpadami

1.3.6 Identyfikacja problemów
Stan obiektów dziedzictwa kulturowego:
 brak programu ochrony obiektów zabytkowych


brak składnicy muzealiów archeologicznych

Uwarunkowania ochrony środowiska:
 zagrożenia wynikające z działalności kamieniołomu „Wilcza Góra”,


brak działań polegających na zalesieniu miasta w celu ograniczenia erozji,



degradacja zieleni przydrożnej,



zły

stan

starodrzewu

w

starej

części

miasta

wymagający

przeprowadzenia

odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych oraz częściowej wymiany,


nieprzyjazna środowisku energetyka cieplna,
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postępująca

degradacja

istniejących

terenów

zielonych,

wynikająca

z

braku

uporządkowania funkcji komunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i turystycznych
miasta.

Infrastruktura techniczna:


brak obwodnic odciążających miasto z transportu ciężarowego,



wymagana termomodernizacja zasobów mieszkaniowych



pogarszający się stan substancji zabytkowej miasta na skutek wstrząsów będących
następstwem przeprowadzenia transportu przez centrum miasta,



zły stan i uszkodzenia nawierzchni większości dróg,



brak możliwości zmiany w organizacji ruchu ze względu na specyficzny układ
urbanistyczny starej zabudowy miasta,

1.4



niedostateczna ilość parkingów na terenie całego miasta,



brak chodników- zły stan istniejących,



brak zbiornika retencyjnego wody pitnej,



niska jakość infrastruktury technicznej: wodnej, ściekowej i deszczowej,



niekorzystne skutki wynikające z braku regulacji komunikacji w centrum miasta,



niska wartość nieruchomości w centrum Miasta,



bardzo niski standard mieszkań w centrum Miasta;

Gospodarka
Złotoryja była świadkiem przemian kulturowych, społecznych i gospodarczych na

przestrzeni ostatnich 800 lat. Geneza powstania i rozkwitu Złotoryi związana jest z wydobyciem
złota, jednak od XIV wieku kruszec ten przestał być motorem napędowym tutejszej gospodarki.
Obecnie rozwój gospodarczy oceniamy przez perspektywę transformacji ustrojowej przełomu
1990 roku, przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zmian za sobą niosących - szczególnie w
sferze gospodarczej, a nie ilości wydobytego szlachetnego metalu.
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Działania władz miasta sprzyjają rozwojowi malej i średniej przedsiębiorczości oraz dużym
inwestorom. Na oficjalnej stronie miasta została stworzona zakładka ,,Inwestuj w Złotoryi –
asystent inwestora”. Asystent zawiera informacje, dzięki którym można porównać ofertę
Złotoryi z innymi miejscowościami. Zawierają się tu wszystkie potrzebne informacje dla
potencjalnych inwestorów, oraz przedsiębiorców, m.in. wzory wniosków niezbędnych przy
budowie inwestycji, wykazy nieruchomości na sprzedaż, prezentacja terenów inwestycyjnych,
zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wysokość podatków lokalnych. W
zakładce można znaleźć inne dane, które inwestorzy biorą pod uwagę podejmując decyzje o
budowie, takie jak: informacje o obiektach sportowych, systemie szkolnictwa, strukturze
demograficznej czy ochronie środowiska i walorach naturalnych.
Gospodarkę miasta Złotoryja stanowią szeroko pojęte usługi oraz przemysł, w tym:
wydobywczy. Złotoryja należy do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest jednym z
najdynamiczniej rozwijających się gospodarczo obszarów w kraju. Podstrefa Złotoryja została
stworzona z myślą o redukcji bezrobocia, które jest efektem zamknięcia zakładów, które
wcześniej były miejscem zatrudnienia dla okolicznych mieszkańców.
W 2015 roku Podstrefa Złotoryja była najczęściej wybieranym przez inwestorów
miejscem do inwestowania. W ciągu 2015 roku zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej otrzymały 3 firmy.

Złotoryja położona w obszarze charakteryzującym się

rozwiniętą siecią dróg, bliskością granicy z Unią Europejską, dzięki ulokowaniu w jej obrębie
oddziału LSSE przyciąga inwestorów dodatkowymi ulgami i preferencjami podatkowymi
zagwarantowanymi rządowymi uregulowaniami prawnymi.
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Złotoryjska podstrefa Złotoryja obejmuje 44,35 ha i położona jest w bliskiej odległości od
centrum miasta, gdzie w pobliżu jest planowana obwodnica miasta. Obecnie trwają prace nad
poszerzeniem terenów inwestycyjnych o kolejne 19 ha.
Atutami strefy jest m.in. lokalizacja, w tym:
- dogodne połączenia drogowe: autostrady A4, A8 oraz A18, drogi ekspresowe S3, S5 i S8,
- międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu obsługujący 2 mln pasażerów rocznie, oferujący
połączenia do najważniejszych miast Europy,
- międzynarodowa trasa kolejowa E30,
- dogodne połączenie z zespołem portów Szczecin-Świnoujście,
- LSSE położona jest w promieniu 500 km od sześciu stolic europejskich: Pragi, Berlina,
Bratysławy, Wiednia, Budapesztu i Warszawy.
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Wolne tereny inwestycyjne
Podstrefa Złotoryja należąca do LSSE

Rys. 15. Stan zagospodarowania podstrefy LSSE w Złotoryi
Źródło: www.zlotoryja.pl

Walory turystyczne i historyczne a gospodarka Miasta.
Dzięki walorom historycznym i przyrodniczym miasto posiada możliwość rozwoju turystyki, w
tym agroturystyki. Na terenie miasta i w jego okolicach dostępnych jest kilka hoteli
i pensjonatów, ponad 20 gospodarstw agroturystycznych, oraz pokoje gościnne.
Miasto wspiera rozwój lokalnych firm poprzez ścisłą współpracę z przedsiębiorcami czy też
dogodne warunki najmu pustych lokali użytkowych. W latach 2011 – 2014 liczba podmiotów
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gospodarczych funkcjonująca w mieście ulegała wahaniom (2358 w 2011r., 2368 w 2012 r.,
2349 w 2013 r. i 2370 w 2014 r.) Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły podmioty
o charakterze prywatnym.

1.4.1 Główni pracodawcy - struktura i trendy
Do początku lat 90 główny potencjał gospodarczy miasta skupiony był wokół dwóch
zakładów zajmujących się wydobyciem bazaltów (Przedsiębiorstwo Górniczo – Produkcyjne
„BAZALT” S.A., Kopalni Surowców Skalnych S.A.) oraz Złotoryjskich Zakładów Obuwia. Kryzys
gospodarczy początku transformacji spowodował upadek wielu firm, w tym fabryki obuwia
zatrudniającej blisko 1000 osób. Bezrobocie przekraczało wówczas 30 %.
Pierwszą większą inwestycją po roku 1990 na terenie miasta była fabryka zabawek Siku,
uruchomiona przez firmę SIEPER Sp. z o.o. Za tą inwestycją podążyły kolejne. Nowym impulsem
dla rozwoju gospodarki było uruchomienie złotoryjskiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Aktualnie do największych pracodawców prywatnych na terenie miasta należą:


PPH ,,VITBIS” Sp. o.o. – producent szklanych ozdób choinkowych.

Firma działa nieprzerwalnie od 1953 roku i zatrudnia ponad 200 wykwalifikowanych
pracowników. Dzienne moce produkcyjne wynoszą ok. 150 000 bombek gładkich i 50 000 ozdób
dekorowanych.


PTB Polska Sp. z o.o. – usługi z zakresu budownictwa ogólnego, robót drogowych,

budownictwa mieszkaniowego, usługi transportowe i sprzętowe do robót budowlanych.


INKOBUD Sp. z o.o. – usługi z zakresu budowy sieci sanitarnych, robót ziemnych

i drogowych, transportu i unieszkodliwiania odpadów, wyburzania budynków obiektów
inżynieryjnych.


Kopalnie Surowców Skalnych S.A. – przedmiotem działalności jest eksploatacja

i przeróbka bazaltu na bazie jednego z największych w kraju złóż (złoże Jawor-Męcinka).


MINE MASTER Spółka z o.o. w Wilkowie – producent maszyn wiercących i kotwiących

dla górnictwa podziemnego i budownictwa tunelowego.
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Ren But Sp. z o.o. – producent obuwia dziecięcego i młodzieżowego. Firma zatrudnia

ponad 120 osób.


BIG BIT KOMPUTER – firma branży informatycznej. Zakres działalności obejmuje handel

oraz usługi w zakresie: komputerów, programów, internetu, sieci, kas fiskalnych, szkoleń oraz
serwis sprzętu i oprogramowania. Firma działą od 1992 roku.


VIRTUAL SOFT –

sprzedaż, rozbudowa sprzętu komputerowego, urządzeń fiskalnych,

aparatów, kamer cyfrowych, serwis urządzeń fiskalnych, instalacja oprogramowania
i akcesoriów, usługi edytorskie, biurowe.


Hotel Qubus – hotel sieciowy dysponujący 50 pokojami. Łączna ilość miejsc noclegowych

wynosi 100.


PENSJONAT PRZY MIŁEJ Hotel Restauracja, Pub ,,Ulubione miejsce”, Kawiarnia

,,Jędrusiowa Jama” - 50 miejsc noclegowych (pokoje 1,2,3 osobowe).

Inwestorzy w LSSE – Podstrefa Złotoryja
Obecnie największymi inwestorami na złotoryjskiej podstrefie Legnickiej Specjalnej strefy
Ekonomicznej są :


Schneider Pojemniki Transportowe sp. z o.o. sp. k – produkcja pojemników

transportowych i magazynowych.


PGP Bazalt S.A -

produkcja prefabrykatów i betonu towarowego dla rynku

budowlanego.


Adeo Screen Sp. z o.o. – produkcja ekranów audiowizualnych.



Faist Chem Tec Sp. z o.o. – produkcja bitumicznych elementów wygłuszeniowych dla

przemysłu motoryzacyjnego i AGD.


Sieper Sp. z o.o. – produkcja zabawek, modeli pojazdów Siku.



Borgers Polska Sp. z o.o. – producent tekstyliów dla przemysłu motoryzacyjnego - takich

jak np. elementy wygłuszeniowe i wykładziny do samochodów osobowych. W 2015 roku firma
otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie LSSE w podstrefie Złotoryja.

64

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Ważną grupą pracodawców na terenie miasta stanowią także jednostki gospodarcze
i instytucje własności państwowej i komunalnej związane z administracją, sądownictwem,
ochroną zdrowia, oświatą i kulturą.
Jednakże z punktu widzenia zdrowej i efektywnej gospodarki miejskiej pożądane jest
zróżnicowanie i balans pomiędzy prywatnymi pracodawcami i liczbą miejsc pracy w sektorze
prywatnym, a sektorem publicznym.

1.4.2 Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta
W latach 2010 – 2012 liczba podmiotów gospodarczych funkcjonująca w mieście ulegała
wahaniom (2373 w 2010 r., 2358 w 2011r., 2368 w 2012 r.) Wśród nich zdecydowaną większość
stanowiły podmioty o charakterze prywatnym. Dane szczegółowo przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2014 r.
Wyszczególnienie

2014

Sektor rolniczy

Na 10 tys ludności

26

Sektor przemysłowy

Na 10 tys ludności

73

Sektor budowlany

Na 10 tys ludności

92

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Na 10 tys ludności

662

Ogółem

853

Źródło: GUS

W Złotoryi na 1000 mieszkańców pracuje 223 osób. Jest to znacznie mniej od wartości dla
województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 52,6% wszystkich
pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni.
Bezrobocie w Złotoryi wynosiło w 2014 roku 19,2% (19,3% wśród kobiet i 19,1% wśród
mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla województwa dolnośląskiego oraz
znacznie więcej od stopy bezrobocia dla całej Polski.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Złotoryi wynosi 3 681,55 PLN, co odpowiada
91.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Złotoryi 1 187 osób wyjeżdża do pracy do innych
miast, a 1 070 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów
i wyjazdów do pracy wynosi -117.
32,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Złotoryi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,0% w sektorze
usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja
i komunikacja)

oraz

2,1%

pracuje

w

sektorze

finansowym

(działalność

finansowa

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Złotoryi opierają swoją działalność przede
wszystkim na takich sekcjach jak: handel hurtowy i detaliczny oraz usługi w zakresie napraw
(676 podmiotów), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (474 podmioty),
budownictwo (251), przetwórstwo przemysłowe (152), działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna (149), transport i gospodarka magazynowa (149), opieka społeczna (109), edukacja
(70).
Dane szczegółowe są przedstawione w formie wykresu poniżej.
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Wykres 6. Podmioty gospodarcze w mieście w poszczególnych sekcjach PKD w 2014 roku
800
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0

Podmioty gospodarcze

Źródło: GUS

1.4.3 Bezrobocie
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w Złotoryi jest zarejestrowanych ogółem
797 bezrobotnych, w tym 344 kobiet. W porównaniu do stanu z końca grudnia poprzedniego
roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych.
Odpowiednio:
- 31.12.2014 r – 1025 osób, w tym 490 kobiet
Struktura wiekowa wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w mieście wskazuje na
znaczny udział osób w wieku 25-34 i taka tendencja utrzymywała się przez ostatnie lata.
Jednak nastąpił spadek udziału osób bezrobotnych w wieku 18-24 roku życia, a zatem
w szczególności absolwentów szkół.
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Udział kobiet i mężczyzn w mieście Złotoryja wśród bezrobotnych w przeciągu
5 ostatnich lat wykazuje przewagę mężczyzn, natomiast wśród zarejestrowanych bezrobotnych
z terenu powiatu złotoryjskiego większą grupę stanowią kobiety.
Niepokojące wnioski niesie analiza czasu pozostawania bez pracy. Z pośród całości
12,4 % bezrobotnych to osoby pozostaje bez pracy od 12 do 24 miesięcy, a 22,6 % powyżej
24 miesięcy. Daje to łącznie

35 % osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy z ogółu

pozostających bez pracy. Wymieniona grupa, tj. 473 osób, możemy zgodnie z definicją
ustawową uznać za osoby długotrwale bezrobotne, które są szczególnie dotkliwą formą
bezrobocia. Poniżej wykres, który obrazuje ogólną liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych
w mieście oraz w powiecie na przestrzeni lat 2010-2015

Wykres 7. Ogólna liczba osób bezrobotnych w mieście Złotoryja oraz w powiecie Złotoryja
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W przeciągu lat 2010-2013 liczba osób pozostających bez pracy w mieście Złotoryja nie
zmniejszała się i stopniowo wzrosła o 138 osób. Zmieniła się jednak tendencja na rynku pracy.
We wcześniejszych latach zarejestrowanych kobiet było więcej, jednakże z danych przekazanych
przez PUP w Złotoryi, dotyczących poziomu bezrobocia w latach 2010-2013, wynika, iż to
mężczyźni pozostają liczniejszą grupą wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Od roku
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2013 liczba osób pozostających bez pracy w mieście Złotoryja sukcesywnie maleje i do roku
2015 zmniejszyła się o 560 osób.

Tabela 10. Bezrobotni według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy stan na
31.12.2015 r.
2010
202011141 2012012 2013013
2014
2015
18-24
25-34
35-44
Wiek
45-54
55-59
60 i więcej
- wyższe
- policealne i
Wykszt
-średnie
średnie
-zawodowe
zasadnicze
ałcenie ogólnokształcąc
- gimnazjalne
i
zawodowe
e
poniżej

226
347
201
309
114
22
94
261
127
437
300

218
363
222
278
146
28
115
237
134
444
325

193
395
251
275
174
37
144
273
108
460
340

222
390
270
250
180
44
152
270
131
465
339

190
220
221
181
162
51
96
186
125
320
298

94
197
170
125
152
59
82
169
89
254
203

Czas
pozosta
wania
bez
pracy w
miesiąc
ach

do 1

130

114

142

111

91

75

1-3

318

208

280

254

198

187

205

205

220

258

175

152

217

276

215

261

169

86

3-6
6-12

12-24
202
262
237
224
115
99
powyżej 24
147
190
231
249
231
198
OGÓLNA LICZBA
1219
1255
1325
1357
1025
797
BEZROBOTNYCH
Źródło: materiały opracowane na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi
Na koniec 2015 roku wśród osób bezrobotnych w mieście największą grupę stanowiły osoby
młode w wieku 18-34 lata, z niewielkim doświadczeniem zawodowym (276 osób), osoby ze
stażem pracy 1-5 lat (2071), osoby długotrwale bezrobotne (297), osoby z wykształceniem
zawodowym (254).
Dane szczegółowe uwzględniające podział bezrobotnych w mieście

według wieku, czasu

pozostawania bez pracy i wykształcenia przedstawiają poniższe wykresy.
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Wykresy 8-10 Bezrobotni w mieście na koniec 2015 roku według wieku, czasu pozostawania
bez pracy i poziomu wykształcenia
Bezrobotni w mieście według wieku
60 i
więcej
55-59 lata
45-54 lata
35-44 lata

25-34 lata
18-24 lata
0

50

100

150

200

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Złotoryi

Bezrobotni w mieście według czasu
pozostawania bez pracy
powyżej 24
miesięcy
12-24
miesiące
6-12
miesięcy
3-6
miesiące
1-3
miesiące
do 1
miesiąca

0

100

200

300

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Złotoryi
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Bezrobotni w mieście według poziomu
wykształcenia
gimnazjalne i niższe
zasadnicze
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
policealne i średnie
zawodowe
wyższe
0

100

200

300

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Złotoryi

Wykres 11. Liczba bezrobotnych wg długości pozostawania bez pracy (stan na 31.12.2015 r.)

Koniec grudnia 2015 r.
20%

17%
do 1 miesiąca
1-3 miesiąca

26%

37%

3-6 miesięcy
6-12 miesięcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z PUP w Złotoryi
Spadek ilości bezrobotnych w latach 2013-2015 oraz poziomu bezrobocia w Złotoryi
w badanym okresie jest zgodny z tendencją krajową.
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Przyczynę spadku ilości osób bezrobotnych można powiązać z migracją zarobkową, oraz
ze spadającą tendencją demograficzną. Obserwujemy wzrost nowych inwestycji czego
powodem jest zarejestrowana mniejsza liczba bezrobotnych w stosunku do lat 2010-2013.
Z przedstawionej sytuacji na lokalnym rynku pracy można wyciągnąć wnioski oraz
zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie.
Pierwsza z nich wiąże się z potrzebą kontynuowania starań na rzecz utworzenia nowych
miejsc pracy w osiągnięciu czego istotne znaczenie ma skuteczne pozyskiwanie inwestorów do
podejmowania działalności gospodarczej w mieście, m.in. w ramach Podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Po drugie bardzo ważna jest aktywizacja osób bezrobotnych zwłaszcza tych, którzy
znajdują się w sytuacji szczególnej na rynku pracy, w tym osoby młode, z krótkim stażem
zawodowym, którym trzeba dać szansę w poszerzeniu doświadczenia zawodowego.
Jednocześnie należy mieć również na uwadze osoby posiadające kilkuletni staż pracy
zapewniając im szkolenia pozwalające na zmianę kwalifikacji zawodowych lub ich podwyższenie.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż największa koncentracja bezrobocia dotyka ścisłego centrum –
zdefiniowanego jako obszar rewitalizacji, powodując swoisty zaklęty krąg problemu.
Stare Miasto to dzielnica zamieszkana przez stosunkowo dużą liczbę osób bezrobotnych, w tym
długotrwale. To przekłada się na wysoką liczbę osób korzystających z MOPS. Korzystanie ze
świadczeń zaś prowadzi często do oddalenia od rynku pracy i jeszcze większego uzależnienia od
pomocy społecznej.

1.4.4 Identyfikacja problemów

Gospodarka:


ciągle odczuwalne skutki upadku przemysłu wydobywczego, upadek tradycyjnych gałęzi
przemysłu: ZG Lena, Złotoryjskie Zakłady Obuwia,



brak instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcia dla początkujących przedsiębiorców, np.
w postaci inkubatora przedsiębiorczości,
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nadal gospodarczo nie wykorzystane walory turystyczne Złotoryi,



utrzymujące się długotrwałe bezrobocie wśród osób młodych i o najniższych
kwalifikacjach,



niekorzystna struktura rynku pracy: relatywnie duży udział miejsc pracy
w sektorze publicznym,


1.5

niekorzystny wskaźnik aktywności gospodarczej, groźba likwidacji szpitala powiatowego.
Sfera społeczna

1.5.1 Struktura demograficzna i społeczna
Liczba mieszkańców Złotoryi w ostatnim dniu 2015 roku wynosiła 16 010 osób i zmalała
w stosunku do roku 2014 o 75 osób. Z analizy 4 lat od 2012 – 2015 zjawisko to się utrzymuje tzn.
liczba mieszkańców stale maleje. Spadek liczebności ludności miasta uzasadnia porównanie
liczby narodzin i zgonów. Z roku na rok na świat przychodzi coraz mniej małych złotoryjan.
Mężczyźni zamieszkujący miasto stanowili 47 %, a kobiety 53 %. Ludność miasta stanowi 35 % z
ogółu zamieszkujących powiat złotoryjski i 0,54 % zamieszkujących województwo dolnośląskie.
Powierzchnia Złotoryi zajmuje 2,08 % obszaru powiatu złotoryjskiego.
Tabela 11. Powierzchnia, liczba osób oraz liczba osób na km2 w wybranych jednostkach
terytorialnych w latach 2011 - 2015
2011
ZŁOTORYJA
liczba ludności
ogółem
Kobiety na 100
mężczyzn
powierzchnia km2
liczba os./km2
powierzchnia km2
liczba os./km2
powierzchnia km2

2012

2013

2014

2015

16406

16167

16085

16010

110
110
111
11,51
11,51
11,51
1402,87 1425,37 1404,60
POWIAT ZŁOTORYJSKI
575,07
575,07
575,07
79,32
78,91
79,32
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
19 947
19 947
19 947

110
11,51
1397,48

109
11,51
1390,96

575,07
79

575,07
78,35

19 947

19 947

16147
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liczba os./km
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych

146,10

144,27

146,22

146,10

145,89

Złotoryja jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 010 (2015 r.), z czego
52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o
4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku
mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku
mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy powiatu zawarli w 2014 roku 74 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na
1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa
dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8
rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla
województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
32,0% mieszkańców Złotoryi jest stanu wolnego, 52,3% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców
jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

Złotoryja ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu
-1,6 na 1000 mieszkańców Złotoryi. W 2014 roku urodziło się 115 dzieci, w tym 53,0%
dziewczynek i 47,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 223 gramów. Współczynnik
dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91
i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki
demograficznej dla całego kraju.

W 2014 roku 51,3% zgonów w Złotoryi spowodowanych było chorobami układu krążenia,
przyczyną 24,1% zgonów w Złotoryi były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było
chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Złotoryi przypada 8.75 zgonów. Jest to
znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od
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wartości średniej dla kraju.

W 2014 roku zarejestrowano 132 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 193 wymeldowań,
w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Złotoryi -61. W tym samym roku 1 osób
zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo
migracji zagranicznych wynoszące -9.

65,5% mieszkańców Złotoryi jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym,
a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Saldo migracji ze względów metodologicznych nie uwzględnia czasowej emigracji
zarobkowej oraz migracji edukacyjnej pełnoletniej młodzieży do dużych centrów, ponieważ
osoby te najczęściej pozostają w rejestrach mieszkańców miasta. Analizując dostępne
informacje dotyczące migracji widać, że przeważa tendencja emigracji, głównie wewnętrznej.
W okresie od 2010 do 2014 roku ilość osób wymeldowujących się z rejestru mieszkańców
wykazuje wahania. W 2010 roku była to ilość 205 osób, w 2014 roku – 224 osoby. Natomiast
Ilość osób, które wyemigrowały wykazuje tendencję wzrostową i możliwe, że liczba ta nie będzie
się zmniejszać przez najbliższe lata.

w liczbach bezwzględnych

przyrost
naturalny

W tym
niemowląt

ogółem

zgony
urodzenia
żywe

małżeństwa

przyrost
naturalny

W tym
niemowląt

ogółem

zgony
urodzenia
żywe

małżeństwa

wyszczególnienie

Tabela 12. Ruch naturalny ludności w 2014 roku

na 1000 ludności

Powiat
2010
383
489
4
-106
2,01
0,38 0,49
Złotoryjski
Gmina
60
105
150
2
-45
0,06
0,1
0,15
miejska
źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Bank Danych Regionalnych

0,004

-0,106

0,002

-0,045
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Dokonując analizy zmian demograficznych w Złotoryi można stwierdzić, iż nie są one
korzystne. Widoczny jest spadek liczby dzieci i młodzieży, który jest rezultatem mniejszej liczby
urodzeń. Zmiany te powodują postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej. Wykazany
został spadek liczby ludności na terenie miasta. Wpływa na to ujemny przyrost naturalny oraz
odpływ mieszkańców, szczególnie w celach zarobkowych. Saldo migracji wewnętrznej dla
Złotoryi wynosi -61 oraz -9 dla migracji zagranicznych. Liczna jest migracja na teren Gminy
Wiejskiej Złotoryja, czyli poza obręb miasta oraz migracja na terenie miasta z centrum na
obrzeża. Nakładają się na to zapewne trend ogólnospołeczny jak i brak pozytywnych aspektów
mogących zatrzymać ludzi w centrum miasta. Ze względu na zniszczoną strukturę mieszkaniową,
zagęszczenie zabudowy, brak zieleni, niedobór terenów i miejsc do spotkań, wypoczynku i
rekreacji, mało wyszukaną ofertę społeczną oraz często trudne sąsiedztwo coraz więcej
mieszkańców, szczególnie młodych decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania. Odpływ
młodych mieszkańców, a także postępujące starzenie się społeczeństwa stanowi poważne
zagrożenie dla rozwoju miasta, mogące prowadzić do zaburzenia odpowiedniego poziomu
wymiany

pokoleniowej

na

rynku

pracy,

skutkującego

deficytem

odpowiednio

wykwalifikowanych kadr (zwłaszcza specjalistycznych), a przez to zahamowaniem rozwoju
lokalnych przedsiębiorstw.

1.5.2 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji
Termin ,,Rewitalizacja” odnosi się do szeregu przemian dokonujących się w sferze
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Lokalny Program Rewitalizacji musi być dostosowany
do potrzeb społeczności lokalnej, jednostek go tworzących.
Rewitalizacja stanowi narzędzie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemne przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze), integrujące interwencję na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
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w zaplanowany sposób oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Oznacza to
optymalne wykorzystanie specyficznych warunków danego obszaru oraz wzmocnienie jego
lokalnego potencjału i jest procesem wieloletnim prowadzonym przez interesariuszy (m.in.
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy lokalnej)
we współpracy z lokalną społecznością.
Działaniom rewitalizacyjnym zostanie poddany obszar gminy znajdujący się w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego
a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
Program ma być pomocny w celu gospodarczego ożywienia Złotoryi a określenie grup
społecznych wymagających wsparcia jest jedną z najistotniejszych części analizy stanu, części
niniejszego dokumentu.
Do grup wymagających wsparcia zaliczamy osoby wykluczone społecznie oraz narażone
na te wykluczenie. Ze względu na różne rozumienie słów „wykluczenie społeczne”,
„marginalizacja” - termin ten jest trudno definiowalny. Można jednak powiedzieć, iż w istotny
sposób jest on powiązany z występowaniem ubóstwa, choć nie jest to jednoznaczne. W celu
dokładnej analizy ilościowej w niniejszym dziale posłużono się danymi określającymi ilość osób
korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
Informacje te zostały udostępnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
powołany przez Radę Miejską w Złotoryi do realizacji zadań wynikających z ustawy w zakresie
pomocy społecznej. Decydujący wpływ na zakwalifikowanie danej osoby do korzystania z
systemu pomocy społecznej, mają akty prawne – ustawy i rozporządzenie (w szczególności
ustawa o pomocy społecznej), określające kryteria finansowe uprawniające do poboru ww.
świadczeń. Możliwość korzystania z pomocy społecznej świadczy o wykluczeniu społecznym
danej osoby. W związku z tym przytaczane dane ilościowe należy traktować jako przybliżone,
albowiem nie uwzględniają osób o przychodach powyżej ministerialnej stawki, które są jednak
na skraju ubóstwa.
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Jak wskazują przekazane dane z 2015 r. system pomocy społecznej objął wsparciem 603
rodzin, tj. 1144 osób, co stanowi 7,1 % z ogółu mieszkańców Złotoryi. Najczęstszym powodem
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest ubóstwo, tj. wówczas, gdy dochód osoby lub
rodziny jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (456
rodzin – 825 osoby) i bezrobocie (331 rodzin – 695 osób). Do pomocy społecznej trafiło o 28
rodzin mniej niż w roku 2014.
Największą grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej stanowią osoby
samotne – 359. Rodzin dwuosobowych było - 91, natomiast wielodzietnych – 153.
Na 170 rodzin z dziećmi 64 to rodziny niepełne.
Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy Ośrodka zarejestrowaliśmy 58, w tym –
47 prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Strukturę rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej obrazują poniższe wykresy.
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Wykres 12 i 13. Struktura rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
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Liczbę rodzin objętych pomocą w odniesieniu do powodów przyznawania pomocy
przedstawiono w poniższej tabeli.
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Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej, podobnie jak w latach poprzednich,
jest ubóstwo, tj. dochód poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej oraz bezrobocie.
Z powodu ubóstwa z pomocy społecznej korzystało 456 rodzin.
Wzrost w stosunku do roku 2014 o 7 rodzin.
Z powodu bezrobocia z pomocy społecznej korzystało 331 rodzin. Spadek w stosunku do roku
2014 o 11 rodzin. Spadek w tej grupie obserwujemy od 2013 roku.
W dalszym ciągu wzrasta grupa rodzin, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej
z powodu przemocy w rodzinie. Grupa ta w 2015 roku wynosiła 102 osoby. Wzrost w stosunku
do roku 2014 o 40 rodzin.

Innym sposobem wsparcia socjalnego są dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne oraz
zaliczki alimentacyjne. W 2014 roku wypłacono łącznie 5115 dodatków mieszkaniowych.
Wypłaty z tytułu świadczeń rodzinnych w 2014 roku zasiliły budżet 744 rodzin na
łączną kwotę 2.296.399,- zł a zaliczki alimentacyjne przekazano 217 osobom do nich
uprawnionych.
Z ogółu korzystających ze świadczeń rodzinnych 66 % rodzin zamieszkuje w obrębie
ulic wymienionych w poniższej tabeli (tabela nr 13).
W 2014 r. wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wyniosły 9 126,6 tys. zł.
Z danych ilościowych wynika, że w Złotoryi najliczniejszą grupą osób i rodzin
zagrożonych wysokim stopniem zubożenia i wykluczenia społecznego i wykluczenia społecznego
są osoby i rodziny gdzie występuje bezrobocie (w tym długotrwałe). Osoby bezrobotne wykazują
się niską aktywnością społeczna i zawodową, co ściśle jest związane z ograniczonym dostępem
do rynku pracy. Spowodowane jest to miedzy innymi brakiem lub niskim poziomem kwalifikacji
i umiejętności. Osoby te wykazują się niską samooceną i mają trudności w komunikacji, cechuje
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ich bierność w poszukiwaniu możliwości poprawy swojej sytuacji życiowej, brak otwarcia na
zmiany.
Następną grupą zagrożoną są osoby niepełnosprawne i długotrwale chore. Osoby te
wykazują się niską aktywnością społeczną, brakiem wiary we własne możliwości, trudnością
w przezwyciężaniu barier w codziennym życiu. Ponadto nie mają wystarczających środków
finansowych na leczenie, dojazd do specjalistów.
Można zauważyć, że osoby i rodziny długotrwale bezrobotne, ubogie i uzależnione
od pomocy społecznej tracą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przejmują
postawę bierności i niezaradności życiowej. Efektem czego tworzą się wzorce zachowań
przekazywane z pokolenia na pokolenie, utrwalone w formie specyficznego stylu życia tzw.
„dziedziczenie biedy”. Wielość problemów z którymi nie są w stanie sobie poradzić powoduje,
że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wpadają w różnego rodzaju uzależnienia,
głownie od alkoholu.
Gmina Miejska Złotoryja dostrzegając problemy społeczności poprzez swoje
instytucje podejmuje działania mające na celu walkę z niektórymi aspektami wykluczenia.
W tym celu podejmuje szereg przedsięwzięć, m.in. tworzy nowe miejsca pracy (w tym
dotowane), nowe mieszkania socjalne, ulepsza system edukacji młodzieży, obejmuje
potrzebujących systemem opieki społecznej (szczegółowy opis znajduje się poniżej w punkcie
opisującym działania MOPS-u).
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Tabela 13. Zestawienie ulic, których mieszkańcy najczęściej korzystają z pomocy społecznej
Stan na 31.12.2014 r.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nazwa ulic:

Liczba rodzin
korzystających z
pomocy społecznej

Liczba osób w
rodzinie

Żeromskiego
6
15
Piłsudskiego
34
66
Staszica
13
35
Mickiewicza
35
61
Rynek
44
91
Basztowa
25
49
Sikorskiego
8
12
Cmentarna
10
24
Konopnickiej
15
28
Al. Miła
8
12
Klasztorna
14
16
pl. Matejki
5
9
Legnicka
7
16
Wyszyńskiego
11
26
K. Miarki
7
26
Broniewskiego
21
39
Wojska Polskiego
27
66
Podmiejska
7
20
Górnicza
19
41
Grunwaldzka
10
18
Łąkowa
72
134
Razem
398
804
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
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Tabela 14. Przyczyny zubożenia i wykluczenia społecznego mieszkańców Złotoryi. Stan na
31.12.2014 r.
Liczba rodzin wymagających wsparcia14
Liczba osób w
Lp.
Przyczyna
Liczba rodzin ogółem
rodzinach
1. ubóstwo
449
875
2. bezdomność
11
11
3. potrzeba ochrony macierzyństwa
0
0
4. w tym wielodzietność
0
0
5. bezrobocie
342
706
6. niepełnosprawność
169
274
7. długotrwała lub ciężka choroba
80
105
8. bezradność w sprawach opiekuńczo 83
233
wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego (ogółem)
9. rodziny wielodzietne
33
176
10. alkoholizm
64
75
11. narkomania
3
6
12. trudności przystosowaniu po opuszczeniu
9
17
zakładu karnego
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej badający przyczyny zubożenia i wykluczenia
społecznego oprócz ubóstwa i bezrobocia zauważył problem ludzi niepełnosprawnych. W 169
rodzinach żyje 274 osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni to jedna z najbardziej
zmarginalizowanych grup w społeczeństwie, która mimo wielu przemian ciągle doświadcza
wielu barier w dostępie do każdej dziedziny życia społecznego. Bariery środowiskowe stanowią
większą przeszkodę w społecznej partycypacji niż ograniczenia funkcjonalne. Wśród barier
systemowych, które często są główną przyczyną marginalizacji osób z niepełnosprawnością,
można wyróżnić m.in.: brak taniego transportu, ograniczone możliwości edukacji i szkoleń, brak
systemu wsparcia oraz liczne przeszkody w dziedzinie społecznej i ekonomicznej (np.: niechęć
pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych).

14

Ogólna liczba nie sumuje się do ogólnej liczby korzystających z pomocy społecznej, ponieważ
uwzględnione są wszystkie przyczyny, jakie występują w jednej rodzinie.

84

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Dodatkowym problemem występującym na obszarach wykluczonych, zwłaszcza
w obszarze wskazanym w tabeli nr 13, jest zły stan warunków mieszkaniowych, które
w większości rodzin tam zamieszkujących są trudne i nie spełniają jakichkolwiek standardów.
W mieszkaniach często brak jest łazienek - lokatorzy korzystają ze wspólnej toalety, występują
ciemne kuchnie i duże zagęszczenie.

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi mające na celu
zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Głównymi działaniami podejmowanymi przez MOPS są działania realizowane w oparciu
o ustawę o pomocy społecznej. Pomocą społeczną obejmowane są osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej. Udzielano świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Świadczenia pieniężne to zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
Świadczenia niepieniężne to: praca socjalna, posiłek, opłacenie kosztów pogrzebu,
opłacenie kosztów posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania dla osób chorych
i niepełnosprawnych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym
zasiłki stałe, opłacenie pobytu w schroniskach dla osób bezrobotnych, częściowe lub całkowite
pokrycie kosztów pobytu osób przebywających w domach opieki społecznej, usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Do najczęściej stosowanych form pomocy społecznej w formie niepieniężnej jest praca
socjalna. Polega ona głównie na poradnictwie w zakresie prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego, pełnienia funkcji rodzicielskich, poszukiwania pracy, pomocy
w załatwianiu spraw alimentacyjnych i rozwodowych, kierowaniu na leczenie odwykowe,
motywowanie do uczestnictwa w grupach wsparcia, nadzorze nad prawidłowym sprawowaniem
władzy rodzicielskiej i kierowaniu do sądów wniosków w razie jej zaniedbania.
Wiele działań prowadzonych w ramach pracy socjalnej przyniosło pozytywne efekty
w postaci:
- podjęcia pracy zarobkowej,
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- odejścia do systemu pomocy społecznej na pewien czas,
- poprawy funkcjonowania rodzin przez poprawę relacji między członkami rodzin,
- pogłębiania zaufania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
- planowanie i wydatkowanie budżetu domowego,
- podejmowanie leczenia odwykowego.
Efektywność działań podejmowanych przez pracowników socjalnych w ramach pracy
socjalnej jest trudno mierzalna. W wielu przypadkach o efektywności pracy z klientem świadczą
drobne sukcesy osiągalne przez podopiecznych, czy też zmiana sposobu myślenia i wzrost
świadomości społecznej.
MOPS pomaga ofiarom przemocy domowej i osobom współuzależnionym. Pracownicy
socjalni prowadzą grupę wsparcia informacyjno-edukacyjną dla osób współuzależnionych i ofiar
przemocy w rodzinie. Głównym celem działań grupy była zmiana zachowań i postaw życiowych
jej uczestników.
Dla efektywniejszego wykorzystania powierzonych środków i koordynacji prac z innymi
instytucjami w zakresie pomocy społecznej Złotoryjski MOPS stale współpracuje z: Powiatowym
Urzędem Pracy (Klub Pracy i doradca zawodowy) – informacja o szkoleniach, miejscach pracy,
uprawnieniach itp. , Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym – kuratorzy zawodowi,
szkołami – pedagodzy szkolni, Pełnomocnikiem ds. uzależnień, Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury
i Rekreacji,

Powiatowym

Centrum

Rodzinie,

Środowiskowym

Domem

Samopomocy,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowym Domem Samopomocy, Rejonowym
Przedsiębiorstwem Komunalnym, Prokuraturą, Zespołem Interdyscyplinarnym, Kościołem,
Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną,

placówkami

zajmującymi

się

uzależnieniami,

organizacjami pozarządowymi.

1.5.3 Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych
Wskaźnikiem najczęściej używanym do opisu wynagrodzeń w Polsce jest przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto (tj. przeciętna płaca całkowita przed odliczeniem kwoty
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należnego podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne). Dane dotyczące wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
ogółem w gospodarce narodowej podawane są przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) co
kwartał i dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, w tym także jednostek o liczbie
pracujących do 9 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie złotoryjskim jest niższe niż
w województwie dolnośląskim i w Polsce a w 2013 roku wyniosło 3574 zł, tj. 92,38 %
wynagrodzenia krajowego oraz 92,18 % wynagrodzenia wojewódzkiego. Taka tendencja
utrzymuje się przez ostatnie lata.

Wykres 15. Przeciętne wynagrodzenie brutto w wybranych jednostkach terytorialnych
w latach 2010-2013 (zł)

3159

3412 3435

3309

2010
powiat złotoryjski

3587 3625

3424

2011

3709 3744

2012
województwo dolnośląskie

3574

3869 3877

2013
Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Poziom dochodów w poszczególnych sektorach gospodarki jest dość zróżnicowany.
Najwyższe wynagrodzenia w powiecie otrzymują pracownicy sektora publicznego. Ich pensje są
wyższe od pracowników sektora prywatnego.

W sektorze prywatnym najwyższe dochody

otrzymują osoby pracujące w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie oraz rybactwie.
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1.5.4 Struktura organizacji pozarządowych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Złotoryi działają 38 organizacji
pozarządowe oraz klubów sportowych. Rada Miejska w Złotoryi doceniając rolę i zaangażowanie
tych organizacji w życie społeczne i kulturalne Złotoryi, a także w uznaniu roli aktywności
obywatelskiej

w

rozwiązywanie

problemów

społecznych

i

budowę

społeczeństwa

obywatelskiego od 2005 roku podejmuje corocznie uchwałę w sprawie „Rocznego programu
współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, która reguluje zasady współpracy pomiędzy
nimi. 1.
Do najbardziej znanych organizacji, o charakterze ogólnopolskim należą Polski Czerwony
Krzyż oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Powstało również wiele organizacji o charakterze
lokalnym powołanym do realizacji konkretnych potrzeb i zadań. Do najbardziej aktywnych
organizacji trzeciego sektora zaliczamy:


Chór „Bacalarus" - Zespół powstał w grudniu 1985 r. z inicjatywy ówczesnego inspektora
oświaty Alfreda Michlera, a pierwszym dyrygentem został Stanisław Bąk (funkcję tę
pełnił przez 10 lat). Zespół jest czołowym zespołem amatorskim na Dolnym Śląsku.
Występuje nie tylko w swoim środowisku, ale także w różnych regionach kraju i poza
granicami (Holandia, Niemcy, Czechy, Grecja, Francja). Chór „Bacalarus" posiada bardzo
urozmaicony repertuar muzyki świeckiej i sakralnej, od utworów dawnych do
współczesnych. Do najważniejszych osiągnięć Chóru „Bacalarus” należą: Brązowy medal
na XII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej a Capella (1988); dwukrotny udział
w Festiwalu Pieśni Chóralnej w Rumunii; Nagroda Publiczności w XIV Ogólnopolskim
Konkursie „Legnica Cantat” (1993); wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Chórów
w Prewezie w Grecji (1998). W celach promocyjnych zespół wydał w 2001 roku dwie
płyty: Koncert Zaduszkowy i Kolędy. Prezesem Chóru jest Zbigniew Wróblewski,
dyrygentem Jarosław Lewków .



Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej - powstało we wrześniu 1987 roku.
Poprzedniczką TMZZ była Komisja Historyczna, działająca od 1984 r. przy ówczesnym
88

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

złotoryjskim Wydziale Oświaty i Wychowania, którą tworzyli głównie nauczyciele historii.
Terenem działalności TMZZ jest województwo dolnośląskie, swoje zamierzenia
koncentruje jednak na obszarze powiatu złotoryjskiego. W ramach organizacji działają:
Ośrodek Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej, Klub
Kolekcjonera i Klub Krajoznawczo-Turystyczny. Kolejni prezesi organizacji to: Alfred
Michler (1987 - 1990), Aleksander Borys (1990-1992, 1997-2006), Roman Gorzkowski
(1992-1997).

TMZZ współpracuje

z Dolnośląskim

Towarzystwem

Społeczno

-

Kulturalnym, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego,

Towarzystwem

Miłośników

Ziemi

Trzebnickiej,

Towarzystwem

Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej, Niemieckim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym w
Legnicy oraz ze wszystkimi towarzystwami miłośniczymi powiatu złotoryjskiego. Od kilku
lat współpracuje także z instytucjami zagranicznymi, np. ze Stadtarchiv Solingen,
czasopismem "Goldberg - Haynauer Heimatnachrichten" oraz utrzymuje kontakt z Haus
Schlesien i Muzeum Görlitz.


Polskie Bractwo Kopaczy Złota – powstało w 1993 roku i jest organizacją działającą na
rzecz promocji miasta, powiatu, regionu, a także Polski jako miejsca niezwykle
atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz popularyzacji „płukania złota", jako
formy czynnego rodzinnego wypoczynku w środowisku naturalnym. PBKZ propaguje
tradycje lokalne związane z występowaniem i pozyskiwaniem złota na ziemi złotoryjskiej.
Członkiem Polskiego Bractwa Kopaczy Złota może zostać każda osoba zaangażowana
w działalność na rzecz budowy „małych Ojczyzn", osoba zacna, której leży na sercu dobro
regionu oraz kraju.



Komenda Hufca Związku harcerstwa Polskiego – działalność na rzecz dzieci i młodzieży
zgodnie z metodyka harcerską,



Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych – powstało w 1999 roku z inicjatywy
kilkunastu entuzjastów, których pomysłem było, aby na bazie historii przemysłu
miedziowego wypromować region złotoryjski jako atrakcyjny ośrodek turystyczny.
Działają na rzecz propagowaniu tradycji górniczych, szczególnie górnictwa miedziowego,
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Złotoryi – działalność na rzecz osób chorych na
cukrzyce i ich rodzin, pomoc metodyczna związana z leczeniem cukrzycy oraz szeroko
rozumiana edukacja,



Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Relaks” – działalność abstynencka na rzecz członków
klubu i ich rodzin,



Szkoła Tańca „ŁAU”- taniec,



Koło Rejonowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – działalność na
rzecz środowiska seniorów: edukacyjna, rekreacyjna, rehabilitacyjna, kulturalna itp.



Związek Sybiraków kolo w Złotoryi – działalność na rzecz ocalałych Sybiraków i ich rodzin,
kultywowanie pamięci o Wielkich Zsyłkach i losie osób nimi dotkniętych,



Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło Miejsko-Gminne –
działalność pomocowa na rzecz kombatantów i ich rodzin,



Związek Inwalidów Wojennych RP – działalność na rzecz poszkodowanych w działaniach
wojennych,



Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Zarząd Oddziału w Złotoryi – działalność
pomocowa na rzecz swoich członków ich rodzin,



Związek Nauczycielstwa Polskiego – działalność na rzecz nauczycieli czynnych

oraz

emerytowanych,


Ochotnicza Straż Pożarna jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza w Złotoryi – współpraca
w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy, w tym przekazywanie dotacji na
działalność osp, także udział jednostki w organizacji imprez miejskich (zabezpieczenie
medyczne imprez, pokazy ratownicze),



Rodzinne Ogrody Działkowe „Lena”,



Rodzinne Ogrody Działkowe „Nad Zalewem”,



Rodzinne Ogrody Działkowe „Zdrowie”,



Rodzinne Ogrody Działkowe „Nad Kaczawą” – działalność na rzecz członków ogrodów,



Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – zrzesza byłych pracowników,
działalność na ich rzecz;
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Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe w Złotoryi – działalność szkoleniowa w zakresie
tenisa ziemnego,



Złotoryjski Klub Sportowy "Górnik"- piłka nożna ,



Międzyszkolny Klub Sportowy „Aurum Kobud”- lekka atletyka, bilard, biegi,



Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” przy Gimnazjum – piłka siatkowa, lekkoatletyka,
piłka nożna,



Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STS Baszta” przy ZDZ – lekka atletyka, piłka siatkowa,



Klub Strzelecki "Agat" w Złotoryi – strzelectwo sportowe (konkurencje olimpijskie),



Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Asklepios" przy Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Agat” – sztuki walki: ju jitsu i sport kenjutsu,



Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ursus” ZOKIR Złotoryja – tenis stołowy,



Kaczawski Klub Siatkarski „ Ren-But” – piłka siatkowa, pływanie,



Klub Żeglarski „Reda” – żeglarstwo, sporty motorowodne, skutery wodne, narciarstwo
wodne, parasiling, pływanie, inne ogólnorozwojowe,



Klub Piłki Halowej „lider” – piłka nożna halowa,



Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak” – sporty siłowe,
wyciskanie sztangi leżąc, kulturystyka, zajęcia ogólnorozwojowe,



Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Oldboys Górnik Złotoryja” – piłka ręczna,



Fundacja Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot” – akrobatyka sportowa i artystyczna,



Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking- nornic walking,

Większość z ww. organizacji to organizacje sportowe oraz organizacje stawiające sobie za
cel promocję miasta. Mieszkańcy Złotoryi rzadziej angażują się w działalność charytatywną
i społeczną. Widoczny jest także deficyt organizacji gospodarczych.
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1.5.5 Warunki i jakość życia mieszkańców
Na warunki i jakość życia składa się wiele czynników. Obejmują one zarówno stan
środowiska naturalnego, bogactwo mieszkańców, zdrowie, bezpieczeństwo, dostęp do edukacji,
kultury jak i sportu. Istotna jest również funkcjonalność oraz estetyka otoczenia i infrastruktury
tj. ciągów pieszych, dróg, małej architektury i zieleni. Wszystkie te czynniki decydują o stopniu
tożsamości mieszkańców z miastem. Są również wyznacznikami aktywności społeczeństwa i jego
samoorganizacji.
Władze miasta Złotoryja prowadzą szereg działań mających na celu poprawę warunków
i jakości życia mieszkańców. Znaczny udział w tym zakresie ma polityka przestrzenna,
ukierunkowana na tworzenie harmonijnej całości pomiędzy funkcjami mieszkalnymi,
środowiskowymi, kulturowymi oraz gospodarczymi. Priorytetem władz jest także dbałość
o bezpieczeństwo mieszkańców zarówno w obliczu zagrożeń dla życia i mienia (przestępczość,
zagrożenia

zdrowotne,

klęski

żywiołowe

itp.),

jak

też

bezpieczeństwa

socjalnego

i ekonomicznego, co łączy się głównie z sytuacją na rynku pracy.

1.5.5.1 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom życia mieszkańców.
Na terenie Złotoryi za zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa odpowiedzialna jest
Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego i OC, Inspektorat Obrony Cywilnej, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, Pełnomocnik Zarządu Miasta ds. Uzależnień oraz dyrektorzy
i pedagodzy szkół złotoryjskich.
Przestępczość jest dynamicznym, podlegającym rozwojowi zjawiskiem społecznym, które
stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego. W zależności od swej
intensywności i częstotliwości wpływa na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz
odciska piętno na jej funkcjonowaniu.
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Oceniając stan przestępczości i wykroczeń w ciągu 4 lat widoczny jest wzrost ilości
przestępstw. Poniżej tabele pokazujące najczęściej popełniane wykroczenia (tabela nr 15) oraz
przestępstwa (tabela nr 16) na terenie miasta Złotoryja.

Tabela 15. Najczęściej popełniane wykroczenia w Złotoryi w latach 2012-2015
Rodzaj wykroczenia

2012

2013

2014

2015

Porządek i spokój publiczny

110

146

106

106

Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym
Mieniu

130

154

124

151

310

571

298

286

Obyczajowości publicznej

94

136

150

155

Przepisom Ustawy o
48
50
40
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi
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Tabela 16. Najczęściej popełniane przestępstwa w Złotoryi w latach 2012-2015
Rodzaj przestępstwa

2012

2013

2014

2015

Przeciwko życiu i zdrowiu

24

20

13

18

Rozboje

10

23

5

3

Kradzieże

116

125

56

54

Kradzieże z włamaniem

65

63

53

67

Zniszczenie lub uszkodzenie
45
48
17
mienia
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi
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Wykres 16. Wybrane kategorie przestępstw ogółem w latach 2012-2015 (zł)

8%
przeciwko życiu i zdrowiu
kradzież

25%

45%

zniszczenie lub uszkodzenie
mienia
rozbój
kradzież z włamaniem

17%
5%

Źródło: KPP w Złotoryi
Do najbardziej zagrożonych obszarów miasta Złotoryja miasta Złotoryi według
przeprowadzoną przez Komendę Powiatową Policji w Złotoryi analizę zdarzeń z lat
2009-2013 należą: ul. Górnicza; ul. Wojska Polskiego; kompleksy ogródków działkowych: „Po
Zdrowie”; ul. Hoża; pl. Reymonta; ul. Leszczyńska; ul. Staszica; ul. Lubuska; ul. Tuwima;
pl. Niepodległości; pl. Matejki; ul. Piłsudskiego; ul. Rynek; ul. Konopnickiej; al. Miła; ul. Basztowa;
ul. Maluchów; ul. Cmentarna; ul. Wyszyńskiego; ul. Ogrodowa; ul. Zielona; ul. Stroma; ul. Łąkowa;
ul. Legnicka; ul. Chrobrego.
Obok ilości przestępstw miernikiem poziomu bezpieczeństwa są subiektywne odczucia
mieszkańców zwane „poczuciem bezpieczeństwa”, które w Złotoryi bada się za pomocą
cyklicznych ankiet prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji. W 2014 roku na terenie
powiatu przeprowadzono anonimową ankietę pn. „Społeczna ocena poczucia stanu
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu złotoryjskiego” (około 60% respondentów to mieszkańcy
Złotoryi). W przeprowadzonej ankiecie uczestniczyło 200 osób w przedziale wiekowym od 18 do
65 lat.
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Analizując te dane możemy pozytywnie ocenić wizerunek policji. Anonimowa ankieta wskazuje,
że 12,5 % mieszkańców wskazywało niezadowolenie z poziomu bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy, tym samym problemami, które należy
rozwiązać wg ankietowanych są:
 „piraci” drogowi

– 53 %,

 niszczenie i dewastacja mienia

– 49,5 %,

 gromadzenie się nieletnich

– 43,5 %,

 agresywni nieletni

– 42 %,

 zakłócanie porządku w rejonie lokali
gastronomicznych, sklepów nocnych

– 13,4 %,

 zjawisko narkomanii

– 30 %,

 włamania do piwnic, komórek, pomieszczeń gospodarczych

– 29 %,

Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje jednoznacznie, że największy wpływ na
poziom bezpieczeństwa mieszkańców mają przestępstwa zaliczane do drobnych,
jednak ze względu na ich powszechność do najbardziej uciążliwych. Dane ankiety
pokrywają się bezpośrednio z ilością przestępstw stwierdzonych na terenie miasta,
które omówione były we wcześniejszej części rozdziału.
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa Policja we współpracy ze Strażą Miejską podjęła
szereg działań, w tym:


kieruje służby patrolowe w rejony i miejsca o największym zagrożeniu
przestępczością i wykroczeniami społecznie uciążliwymi,



informuje funkcjonariuszy o oczekiwaniach społecznych w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz o priorytetach wskazanych podczas
spotkań środowiskowych i w trakcie badań ankietowych,



kieruje do służby maksymalną liczbę funkcjonariuszy,



namawia do montażu domofonów w miejscach o największym zagrożeniu
przestępczością i wykroczeniami społecznie uciążliwymi,
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współpracuje z innymi instytucjami w celu eliminowania i zapobiegania
wykroczeniom społecznie uciążliwym (MOPS, Zakład Energetyczny, Urząd Skarbowy,
Urząd Celny, Administratorzy terenów i obiektów).

Cykliczne działania prewencyjne podejmowane przez policjantów KPP

związane z

bezpieczeństwem dzieci i młodzieży to:
– Akcja „bezpieczne wakacje” – policjanci podczas wakacji w szczególny sposób
troszczą się o najmłodszych aby zapewnić im bezpieczny wypoczynek – na obozach
koloniach lub w miejscu ich zamieszkania. W ramach tych działań policjanci
skontrolowali zbiorniki wodne znajdujące się an terenie miasta i gminy pod kątem
bezpieczeństwa kąpieli oraz spożywania alkoholu. Przeprowadzono zajęcia z dziećmi
omawiając m.in. zagrożenia: w domu, na podwórku podczas zabawy, kontakt z osobami
obcymi, cyberprzemoc, zachowanie się wobec zwierząt. Pokazywano bezpieczne
pozycje jakie należy przyjąć w przypadku ataku przez agresywnego psa.
– Policjanci razem z pracownikami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
przeprowadzili wspólne działania pn. „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”.
Jednym z głównych założeń tego przedsięwzięcia była edukacja najmłodszych
uczestników ruchu drogowego, zmierzająca do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych
na przejazdach kolejowych.
– Działania policjantów KPP w Złotoryi, którzy wspólnie z uczniami złotoryjskich szkół
cyklicznie organizują akcję „Jabłko czy cytryna?”. Akcje te mają na celu zwrócenie
uwagi kierowców czy posiadają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy nie przekraczają
prędkości w terenie zabudowanym, czy posiadają foteliki do przewożenia dzieci oraz
sprawdzenie stanu technicznego pojazdów. Kierowcy przestrzegający przepisów ruchu
drogowego dostają od dzieci jabłko, natomiast ci którzy naszyli te przepisy otrzymują
do zjedzenia cytrynę i w przypadku konieczności – mandat karny.
– Działania Prewencyjne w złotoryjskich przedszkolach i szkołach – spotkania
z przedszkolakami oraz uczniami złotoryjskich szkół. Tematyka tych zajęć to
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w szczególności bezpieczeństwo oraz sposoby reagowania na negatywne zjawiska.
Przedstawiono i omówiono najczęściej popełniane przestępstwa oraz wykroczenia jak
i przejawy demoralizacji wśród nieletnich. Przedstawiono i zobrazowano zasady
bezpieczeństwa, jak dbać o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w domu jak
i na podwórku.
– „Bezpieczna Droga do Szkoły”- spotkania z dziećmi i młodzieżą w celu
przeprowadzenia

pogadanki

dotyczącej

bezpieczeństwa

w

ruchu

drogowym

i nie tylko.
– Festyn edukacyjny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez policjantów na terenie
Miasteczka Ruchu Drogowego, gdzie w 2014 roku ponad 250 najmłodszych
uczestników wzięło udział w specjalnie przygotowanych zabawach i konkursach o
charakterze edukacyjnym.
–Policjanci z KPP w Złotoryi rozdali 2500 odblasków wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto działaniami, które mogłyby poprawić porządek i bezpieczeństwo
mieszkańców zdaniem policji to m.in. działania takie jak:
 doświetlenie nad przejściami dla pieszych przy ul. Legnickiej, ul. Staszica,
pl. Reymonta, ul. Sienkiewicza,
 doświetlenie terenu przy przystankach autobusowych,
 poprawa widoczności przy wyjazdach z posesji na drogę główną,
 bank monitoringu miejsc dotyczących newralgicznych punktów miasta.

1.5.5.2 Służba zdrowia
Na terenie miasta opiekę medyczną świadczą:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi,



Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, Szpital im. A. Wolańczyka
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w
Złotoryi,



Centrum Medyczne NMED w Złotoryi,



Przychodnia Lekarska i Pracownia Analityczna „Mederi” w Złotoryi,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne

 prywatne gabinety lekarskie m.in.: pediatryczne, stomatologiczne, chirurgiczne,
ginekologiczne.
Placówki służby zdrowia zlokalizowane w Złotoryi mają charakter regionalny. Z usług
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego i Zakładu Opieki Zdrowotnej, w skład którego
wchodzą Szpital z Pogotowiem Ratunkowym i poradnie specjalistyczne, korzystają także
mieszkańcy powiatu złotoryjskiego oraz sąsiednich gmin, tj. Świerzawy, Pielgrzymki, Zagrodna,
Wojcieszowa (z wyjątkiem z usług pogotowia). Ilość porad udzielanych w przychodniach
prezentuje poniższa tabela.

Tabela 17. Liczba osób korzystających z ogólnodostępnych porad oraz porad w gabinetach
specjalistycznych w latach 2009-2014 na przykładzie ZOZ Przychodni Rejonowej w Złotoryi
2010
2011
Podstawowa opieka zdrowotna
ogółem

ogółem
ogółem

68216 68756
Poradnia położniczo - ginekologiczne
4144
3978
Poradnia stomatologiczna
5396
4632

2012

2013

2014

70238

69740

65922

4040

4194

4147

4787

5003

5430

Źródło: Przychodnia Rejonowa w Złotoryi

W niezbędne lekarstwa mieszkańcy Złotoryi mogą zaopatrzyć się w jednej z dziesięciu aptek.
Wskaźnik ludności na aptekę w roku 2014 wyniósł 1585.
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1.5.5.3 Kultura
Jednostką samorządową powołaną w Złotoryi do upowszechniania kultury jest
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji. W sekcjach i kołach zainteresowań ośrodka kultury
prowadzone są zajęcia: artystyczne, komputerowe, z podstaw fotografii, z języków obcych (język
angielski i język niemiecki) oraz gimnastyka. Na zajęciach artystycznych dzieci poznają
podstawowe zasady rysunku, rzeźby i malarstwa, kształtując swoje zdolności i zainteresowania.
Ich prace wysyłane są na ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy plastyczne. Szacunkowa
liczba uczestników imprez i zajęć organizowanych przez ZOKiR wynosi:


w ramach stałych zajęć tygodniowo uczestniczy około 200 osób (dzieci, młodzież,
dorośli),



średnia ilość widzów w kinie złotoryjskim w roku – około 2000 osób,



średnia liczba uczestników festynów - około 500 osób,



uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych
i akcji letniej- około 50 osób

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji jest organizatorem wielu imprez i zajęć
adresowanych do szerokiej gamy odbiorców, w tym imprez masowych. W latach 2010 – 2015
zostały zorganizowane następujące imprezy (zgodnie z kalendarzem imprez stałych):


Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy



Koncert „Dzień Babci i Dziadka”,



Ferie Zimowe,



Walentynki (Kabaret Neonówka, Koncert Operetkowy, Koncert Calu&Raddim Band),



Dzień Kobiet (koncert, oraz spektakl teatralny),



Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,



Rajd Turystyczny „Marzanna”,



Mini Rajd Przedszkolaka na Powitanie Wiosny,
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Konkurs plastyczny „Palma Wielkanocna”,



Majówka Złotoryjska,



XXI Wyścig Kolarski „O Złotą wstęgę Kaczawy”,



IV Turniej Szachowy „O Złotą Basztę”,



V Igrzyska Sportowe o Szkół Gimnazjalnych,



„ Dla Ciebie Mamo” – koncert z okazji Dnia Matki,



Dzień Dziecka – festyn rekreacyjny,



III Rajd Turystyczny „Leszczyna”,



Szosowe Mistrzostwa Polski Kategoria „Masters”,



Powitanie Wakacji – festyn rekreacyjny,



Biesiada Włoska,



V Otwarte Mistrzostwa Złotoryi w Siatkówce Plażowej,



V Zawody Sportowe „Strong Man”,



Złotoryjskie „Szanty nad Zalewem”,



„Raz Na Ludowo” – festyn rekreacyjny,



„W Latynoskich Rytmach”,



Pożegnanie Wakacji,



Święto Pieczonego Ziemniaka,



Sprzątanie Świata – konkurs plastyczny,



XIV Festiwal Piosenki Dziecięcej,



Gala 50-lecia ZOKIR – jubileusz domu kultury,



Złotoryjski wieczór Poetycko – Śpiewaczy „Grechutki”,



Spotkanie z Tradycją z Tradycją „Andrzejki 2007”,



XII Przegląd Piosenki Przedszkolnej,



IV Otwarty Mikołajkowy Turniej Szachowy,



Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny,



Wigilijny Wieczór z Tradycją,
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Złotoryjska Choinka,



Wigilia w Rynku,



Sylwester w Rynku,



Bal Sylwestrowy.

Do jednostek i organizacji o charakterze kulturalnych zaliczyć należy także:


Muzeum Złota - zależne od ZOKiR. Odwiedzający je mogą zapoznać się z wystawą
poświęconą historii i wydobyciu złota w Złotoryi. Poza tym można w nim obejrzeć miski
do płukania złota z różnych stron świata, różnorodne formy minerałów złotopodobnych
oraz drobiny złota przekazane do muzeum. W tzw. sali minerałów mają miejsce stałe
ekspozycje skał, minerałów Dolnego Śląska i Pogórza Kaczawskiego, wystawy czasowe
oraz fotografie minerałów i ciekawszych zakątków Pogórza. W Sali Tradycji Polskiego
Bractwa Kopaczy Złota, prezentowana jest historia bractwa, osiągnięcia jego członków na
arenie krajowej i międzynarodowej w mistrzostwach płukania złota oraz różnego rodzaju
publikacje dotyczące Światowej Federacji Płukaczy Złota. Od marca 2002 r. w Muzeum
Złota funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej.



Klub Abstynenta w Złotoryi - propagujący styl trzeźwego życia oraz pomagający ludziom
uzależnionym i ich rodzinom. Klub organizuje szereg spotkań, mających na celu
zespolenie rodzin i społeczności klubowej. Są to np. wycieczki w Karkonosze, rajdy
wzdłuż gór od Szrenicy do Przełęczy Okraj, wyjazdy do klubów z okolicznych miast na
imprezy sportowe i rekreacyjne oraz wieczorki bezalkoholowe.



Chór Nauczycielski „Bacalarus" - koncertujący w kraju i za granicą, brał udział m.in. w
Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Libercu (Czechy),

w święcie

niemieckiego miasta Westerburg. Po wspólnym koncercie w ramach V Jaworskich Dni
Pokoju, Chór „Bacalarus" zaprosił Zespół Kameralny „Cantemus" z Liberca na towarzyskie
spotkanie do Złotoryi. Zawiązana nić przyjaźni zaowocowała podpisaniem umowy o
współpracy pod egidą „Euroregionu Nysa" oraz kolejnym koncertem Chóru „Bacalarus"
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w Libercu. Niedawno chór „Bacalarus” wydał w celach promocyjnych dwie płyty z
nagranymi w złotoryjskich kościołach koncertami.


Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych – jego celem jest promowanie miasta,
propagowanie tradycji historycznych oraz ich kultywowanie. Cele te Towarzystwo
realizuje poprzez organizowanie imprez promujących miasto i gminy wchodzące w skład
powiatu złotoryjskiego, np. "Dymarki Kaczawskie" - związane z tradycją wytopu metali z
rud, a także poprzez współpracę z innymi organizacjami i instytucjami promującymi
region powiatu złotoryjskiego, ze środkami masowego przekazu, organizacjami
politycznymi, oświatowymi i wydawnictwami. Imprezą organizowaną z Urzędem
Miejskim jest coroczna Barbórka.



Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej - powstałe we wrześniu 1987 r., zrzesza
osoby, które akceptują założenia statutowe Towarzystwa i czują się związane z Ziemią
Złotoryjską. Towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą, służącą popularyzowaniu
wiedzy o Ziemi Złotoryjskiej. Regularnie współpracuje z polskimi instytucjami, jak np.
Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
oraz ze wszystkimi towarzystwami miłośniczymi powiatu złotoryjskiego. Od kilku lat
TMZZ współpracuje także z instytucjami zagranicznymi, np. ze Stadtarchiv Solingen, z
czasopismem „Goldberg-Haynauer-Heimatnachrichten" oraz utrzymuje kontakt z „Haus
Schlesien" i Muzeum Görlitz. Członkowie TMZZ są inicjatorami i pomysłodawcami wielu
działań kulturalnych. Poza granice Ziemi Złotoryjskiej wykracza odnowienie XVI-wiecznej
tradycji śpiewów w Wigilię Bożego Narodzenia.

Innym bardzo ważnym polem

działalności Towarzystwa jest opieka nad kilkoma zabytkami Złotoryi i okolic. W kościele
p.w. NNMP w roku 1992, dzięki staraniom członków TMZZ, udostępniona została do
zwiedzania XV-wieczna wieża. W jej wnętrzu urządzono sale wystawowe, poświęcone
m.in. wybitnemu XVI-wiecznemu złotoryjskiemu rektorowi Gimnazjum Łacińskiego
Valentinowi Trozendorfowi. W latach 1998-99 TMZZ odrestaurowało średniowieczną
studnię we wnętrzu kościoła, opisało jego zabytki, upiększyło otoczenie, wydało
monografię kościoła. Przy współpracy z Niemieckim Towarzystwem Społeczno102
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Kulturalnym wykonano replikę pomnika Valentina Trozendorfa. Dzięki pomocy
finansowej Urzędu Miejskiego przeprowadzono renowację unikatowego zabytku kapliczki słupowej w roku 2000, wykonano badania zabytkowej studni w tym samym
kościele oraz wykonano jej nadbudowę.

Do innych instytucji kultury, znajdujących się na terenie miasta Złotoryja, zalicza się także:


Złotoryjskie Towarzystwo Muzyczne,



Złotoryjskie Ognisko Muzyczne,



Polskie Bractwo Kopaczy Złota,



Kino „AURUM" dział ZOKiR,



Złotoryjski Klub Sportowy "Górnik" w Złotoryi,



Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne,



Klub Strzelecki „AGAT",



Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe w Złotoryi,



Ognisko TKKF „Asklepios",



Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka",



Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca,



Chór Parafialny,



Zarząd Rejonowy PCK,



Klub Abstynenta „Relaks",



Orkiestra Dęta,



Złotoryjskie Stowarzyszenie Cyklistów,



Klub Miłośników Motocykli Dawnych i Ciężkich „Feniks",



Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi,



Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych,



"Gazeta Złotoryjska" dział Zorki,



Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi.
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1.5.5.4 Sport
Złotoryja to również prężnie rozwijający się ośrodek sportowy z tradycjami. Działalność i sport
zawodowy oraz amatorski organizowany jest przez poszczególny kluby, takie jak:


Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – stowarzyszenie prowadzące działalność
rekreacyjną i wyczynową. Klub od 1993 roku jest w I Lidze Tenisowej. Największym
osiągnięciem ZTT jest zdobycie przez jego zawodnika Mariusza Zielińskiego tytułu Mistrza
Polski Seniorów we wrześniu 1999 r. oraz powołanie do kadry i reprezentacji Polski.
Corocznie ZTT rozgrywa cykl ok. ośmiu miejskich turniejów w kategorii „open” dla
amatorów, Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w różnych kategoriach wiekowych oraz
od ponad 25 lat turniej o puchar Burmistrza. Z inicjatywy działaczy ZTT w Złotoryi
powstały trzy uczniowskie kluby sportowe o profilu tenisowym przy Szkole Podstawowej
Nr 1, Nr 3 oraz przy Gimnazjum Nr 2.



Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM" - stowarzyszenie sportowe,
prowadzące działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w zakresie akrobatyki sportowej i
skoków na trampolinie. Zajęcia treningowe prowadzone są pod okiem wysoko
wykwalifikowanej kadry instruktorsko-trenerskiej, utytułowanych byłych zawodników,
którzy na arenie sportowej sięgnęli zaszczytnych tytułów: Mistrzów Świata, Europy,
Polski. Do osiągnięć wychowanków klubu zaliczamy medale Mistrzostw Świata,
Mistrzostw Europy, Pucharów Świata oraz kilkaset medali w zawodach ogólnopolskich
typu Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży.



Grupa Artystyczno-Akrobatyczna „OCELOT" oraz powołana przy niej fundacja o tej
samej nazwie za główny cel stawia sobie inicjowanie, wspieranie i promocje działalności
medycznej poprzez ruch (leczenie ruchem, prowadzenie zajęć terapeutycznych,
organizowanie szkoleń i sympozjów w tym temacie). OCELOT to także teatr
eksperymentalny, ich widowisko to artystyczna sztuka ruchu - połączenie pantomimy,
tańca, akrobatyki. Dzięki swej niepowtarzalnej wizji tańca jest znany w całej Europie.



Złotoryjski Klub Strzelecki "AGAT" - jeden z trzech działających na Dolnym Śląsku z
licencją uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w strzelectwie sportowym. Klub
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posiada do swojej dyspozycji strzelnicę do strzelania z broni pneumatycznej przy pl.
Lotników Polskich oraz strzelnicę kulową przy ul. Legnickiej. Zawodnicy uprawiają
wszystkie konkurencje sportowe zaliczane do olimpijskich w strzelaniach kulowych oraz
pneumatycznych. Biorą udział w zawodach na szczeblu Makroregionu Dolnośląskiego
oraz Mistrzostw polski seniorów, juniorów oraz juniorów młodszych. Złotoryjski Klub
Strzelecki „AGAT" jest także organizatorem międzynarodowych i lokalnych zawodów
strzeleckich.


Klub Miłośników Motocykli Dawnych i Ciężkich FENIX organizujący coroczne spotkania
i ogólnopolskie zloty motocyklowe z udziałem gości m. in. z Niemiec, Holandii, Czech.



Złotoryjski Klub Sportowy "Górnik" – powstały w 1951 roku, klub sportowy, w którym
wiodącą sekcją była piłka nożna. W chwili obecnej "GÓRNIK" Złotoryja gra z dużym
powodzeniem w Klasie Okręgowej (5 liga).



Inne kluby sportowe działające w Złotoryi - głównie kluby uczniowskie, Uczniowski Klub
Sportowy „Piłka ręczna"; Sekcja Modelarska przy ZOKiR – modelarstwo; LZS „URSUS"
przy ZOKiR -tenis stołowy; Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER" - lekka atletyka;
Ognisko TKKF „ASKLEPIOS" - Ju-jitsu; Międzyszkolny Klub Sportowy "AURUM" – lekka
atletyka; Uczniowski Klub Sportowy "Kumgang" – kick-boxing.

1.5.5.5 Miejsca spędzania wolnego czasu
Złotoryja i przylegające do nie tereny nazywane często Ziemią Złotoryjską ze względu na
swe korzystne położenie geologiczno-geograficzne obfite jest w miejsca pełne zieleni i wolne od
zgiełku miasta. Korzystają z nich głównie mieszkańcy, ale ich walory odkrywają coraz częściej
turyści. Rozmaitość form krajobrazowych i ukształtowanie rzeźby terenu miasta przypomina
charakterystyką miejscowość turystyczną, czy też uzdrowiskową. Teoretycznie wszystkie miejsca
zielone znajdujące się w mieście i jego okolicach można by uznać za godne nazwania ich
miejscami rekreacyjnymi. Jednak do najczęściej odwiedzanych i wyodrębnionych na terenie
miasta należą:
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Zalew Złotoryjski - odwiedzany szczególnie w upalne dni. Obiekt wybudowany był w
latach 60-tych położony jest wśród zalesionych wzgórz. Teren zalewu wynosi 5 ha, w tym
sztuczny zbiornik wodny ma powierzchnie 1,5 ha. Na terenie zalewu znajduje się
„Pałacyk" z kawiarnią i miejscami noclegowymi, pas piaszczystej plaży, drewniany pomost
spacerowy, wypożyczalnia sprzętu pływającego i pomieszczenia gospodarcze. W 2010 r.
wykonano generalną modernizację kąpieliska w ramach RPO WD na lata 2007-2013.



Górka Mieszczańska – pełna szlaków rowerowych i pieszych z przygotowanymi miejscami
biwakowymi;



Wilcza Góra – rezerwat przyrody nieożywionej z trasami pieszo - rekreacyjnymi.

Ze względu na historię miasta specyficznym obiektem, obowiązkowym punktem
zwiedzania dla turystów odwiedzających te okolice, jest Kopalnia Złota Aurelia. Główną atrakcją
kopalni są podziemne chodniki wykute ok. 1660 roku w skale diabazowej. W kopalni
przeprowadzane są na bieżąco prace eksploatatorskie, w wyniku których w 1998 r. odkryto Szyb
„Karola" (27 m długości), a w 2006 r. odkryto nowy chodnik (jeszcze nie zbadany i nie
spenetrowany). W 2006 r. został przeprowadzony remont w ramach Projektu finansowanego ze
środków Unii Europejskiej „Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi”.

Na terenie miasta znajdują się również ogólnodostępne obiekty sportowe. Zaliczamy do
nich:


halę sportową „Tęcza” - hala stworzona do celów rekreacyjnych i uprawiania sportów
wyczynowych,



stadion miejski „Górnik”- boisko sportowe z bieżnią lekkoatletyczną i terenami
rekreacyjnymi,



zespół otwartych stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej,



strzelnice sportową „AGAT”,



korty przy pl. Zacisze 2 oraz przy ul. Konopnickiej 4 - dostępne dla zawodników
Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego jak i osób grających w tenisa rekreacyjnie,
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boisko „Orlik” przy ul. Wiosennej,



Skate-park przy ul. Wiosennej,



boisko „Orlik” przy ul. Wojska Polskiego



Zespół boisk przy ul Kolejowej

Do atrakcji miasta i miejsc spędzania czasu wolnego należy również zaliczyć obiekty
o charakterze kulturalnym, w tym opisane w punkcie „Kultura” - Muzeum Złota, oraz Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji, w którym znajdują się kino oraz kluby zainteresowań.
Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród
mieszkańców oraz turystów możliwa jest poprzez wiele szlaków turystycznych rowerowych
i pieszych, w tym:
1) szlaki pieszych wędrówek: Szlak Wygasłych Wulkanów, Szlak Brzeżny, Szlak Polskiej
Miedzi, Szlak Spacerowy,
2) Złoty Szlak Rowerowy - prawie 30 km szlaku rowerowego, którego wytyczenie zostało
dofinansowane z środków pomocowych Unii Europejskiej. Jadący trasą odwiedzają
najciekawsze zakątki Złotoryi i jej najbliższej okolicy. Szlak prowadzi z zabytkowego
centrum miasta do Kopalni Złota „Aurelia". Stąd podąża w kierunku wschodnim do ruin
średniowiecznego zamku w Rokitnicy. Dalej przez Prusice prowadzi do wapienników w
Leszczynie. Tam skręca na zachód docierając do rezerwatu przyrody „Wilcza Góra". Przez
Krucze Skały, dolinę Kaczawy oraz Złotoryjski Ośrodek Rekreacyjny zamyka pętlę w
centrum miasta,15
3) Szlak Pomników Przyrody - którego głównym celem jest podkreślenie walorów
naturalnych miasta i okolic (szczegółowy opis pomników przyrody został zawarty w
rozdziale „Uwarunkowania ochrony środowiska”).

15

http://www.zlotoryja.pl/szlak_rowerowy_euronysa/
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1.5.5.6 Turystyka
Ze względu na charakterystykę omawianego obszaru istotną funkcją, do tej pory nie
rozwiniętą do docelowej wielkości, jest turystyka. Złotoryja zaliczana jest do miast turystycznych
o znaczeniu krajowym. Potwierdza to m.in. Program Rozwoju Turystyki dla Województwa
Dolnośląskiego. Miasto znajduje się na przebiegu tzw. Drogi Podsudeckiej, mającej duże
znaczenie gospodarcze dla obsługi obszaru położonego między pasmem Sudetów a przebiegiem
autostrady A4 i drogi krajowej nr 4. O możliwościach miasta w tej sferze świadczy jego
potencjał, czyli:


walory

dziedzictwa

kulturowego

tj.

wszelkiego

rodzaju

zabytki

architektury

zlokalizowane głównie na terenie rewitalizowanym (szczegółowy opis substancji
zabytkowej znajduję się w rozdziale 1.2.2 Zabytki dziedzictwa kulturowego);


konsekwencje specyfiki środowiskowej i historycznej miasta - związane z genezą
powstania miasta, tj. kopalniami złota, wczesną lokacją miasta,



walory środowiska naturalnego – położenie na terenie o urozmaiconej rzeźbie terenu,
budowa geologiczna, rezerwaty przyrody nieożywionej (szczegółowo omówione w dziale
1.3.2 Uwarunkowania ochrony środowiska), położenie w malowniczej krainie Pogórza
Kaczawskiego,



położenie miasta i stan środowiska naturalnego – czyli dogodne położenie przy głównych
szlakach komunikacyjnych oraz czystość środowiska naturalnego .
W skład bazy noclegowej na terenie miasta wchodzą Hotel „QUBUS”, „Pałacyk nad

Zalewem” z miejscami gościnnymi (własność Miasta Złotoryja), Szkolne Schronisko
Młodzieżowe, Internat Liceum Ogólnokształcącego, pole namiotowe na ul. Sportowej oraz
nieokreślona liczba kwater prywatnych, pensjonat „Przy Miłej”, a także miejsca noclegowe przy
Skansenie Górniczym w Leszczynie.
Gmina Miejska Złotoryja, w partnerstwie z czeskim Mimoniem rozpoczęła realizację
projektu pn. Turystyczny Rozwój Pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia.
Projekt ma na celu odtworzenie historycznego szlaku średniowiecznej Europy Via Regia.
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Projekt jest jednocześnie III etapem działań związanych z turystycznym zagospodarowaniem
Miasta, mającym na celu odnowę zabytków Złotoryi i ich udostępnienie na potrzeby masowego
ruchu turystycznego.

1.5.6 Poziom wykształcenia mieszkańców Złotoryi i edukacja
3 404 mieszkańców Złotoryi jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata), w tym 1 670 kobiet oraz
1 734 mężczyzn. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada
wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 18,2%
średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się

27,9%

mieszkańców Złotoryi, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym, 2,0%
mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Złotoryi mają niższy poziom
wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Złotoryi największy odsetek ma wykształcenie
podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej
mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

19,1% mieszkańców Złotoryi w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6
lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc
dzieci w wieku przedszkolnym 846 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na
jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,17 dzieci w wieku
przedszkolnym.

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności
(25,7% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych
przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się
w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,22.
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Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,7% wśród dziewczyn i 9,6% wśród chłopaków). Na 1
oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto
(Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
wynosi 102,30.

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0%
mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach
ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 14 uczniów przypada na oddział w zasadniczych
szkołach zawodowych. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i
artystycznych.

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się
27,6% mieszkańców Złotoryi w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 28,0% mężczyzn).

Tabela 18. Poziom wykształcenia mieszkańców Złotoryi w wieku 13 i więcej lat. Stan na 2011 r.
wykształcenie

ogółem

wyższe

11,8 %

policealne

2,4 %

Średnie ogólnokształcące

10,2 %

Średnie zawodowe

18,2 %

zasadnicze zawodowe

27,9 %

gimnazjalne

5,9 %

Podstawowe ukończone

21,7 %

Podstawowe
nieukończone
razem

2,0 %
14.459

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011
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1.5.6.1 Przedszkola i żłobki
W Złotoryi funkcjonują 2 przedszkola miejskie, do których uczęszcza łącznie 200 dzieci,
w tym 75 do Przedszkola nr 1, a 125 do Przedszkola nr 2. Na terenie miasta znajduje się również
Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi. Pod jego opieką zostaje 49 dzieci w 2 grupach
żłobkowych oraz 45 dzieci w 2 grupach przedszkolnych.
W mieście funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne:
 Przedszkole Niepubliczne im. Misia Uszatka w Złotoryi - 34 dzieci ( 2014 r.)
 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michałek" – 99 dzieci ( 2014 r.)
Tabela 19. Przedszkola w Złotoryi (stan na czerwiec 2014 r.)
ilość dzieci uczęszczających
nazwa jednostki
do przedszkola

ilość

ilość etatów

grup

nauczycielskich

Przedszkole Miejskie 1

75

3

5

Przedszkole Miejskie 2

125

5

9

Żłobek Miejski z Grupami
Przedszkolnymi

45

2

4

Przedszkole Niepubliczne im. Misia
Uszatka w Złotoryi

54

3

6

Niepubliczne Przedszkole Językowe
„Michałek” w Złotoryi

99

5

5

Razem

393

18

29

Źródło: Urząd Miasta w Złotoryi; stan na 2014 r.
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1.5.6.2 Szkoły podstawowe
W szkole podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej uczy się 460 uczniów
w 17 oddziałach. W szkole jest 37,58 etatów nauczycielskich.
Szkoła pracuje zgodnie z przyjętym Zestawem Programów Nauczania, Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania oraz Szkolnym Programem Wychowawczym, którego założeniem jest
wychowanie „człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą, innymi ludźmi i naturą". Formy pracy
pozalekcyjnej: język angielski (dodatkowy, obowiązkowy - język niemiecki), taniec dyskotekowy,
taniec ludowy, zespoły redakcyjne, „Liga zadaniowa z matematyki", zeszyty poetyckie „Słówka",
Uczniowski Klub Sportowy „Minitenis" - sekcja tenisa ziemnego.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi ma 530 uczniów. Uhonorowana w 2005 roku
tytułem „Szkoła z Klasą” w konkursie organizowanym przez Gazetę Wyborczą oraz Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Szkoła powstała w ramach programu „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie".
Swoje zdolności dzieci mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: kołach przedmiotowych,
kółkach zainteresowań i zajęciach sportowych. Znana w środowisku z wysokich lokat w
konkursach o zasięgu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Opieką objęte
są także dzieci z dysfunkcjami, które biorą udział w zajęciach zespołów korekcyjnokompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

Tabela 20. Szkoły podstawowe w Złotoryi (stan na czerwiec 2014 r.)
nazwa jednostki

ilość dzieci
uczęszczających do
szkół

ilość oddziałów w
szkołach

nauczyciele
pełnoetatowi

Szkoła Podstawowa nr 1

460

19

37,28

Szkoła Podstawowa nr 3

530

17

31,5

Razem
990
Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi

36

68,78
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1.5.6.3 Szkoły gimnazjalne
W Gimnazjum w Złotoryi uczy się 313 uczniów w 12 oddziałach. Ilość etatów
nauczycielskich 31,99.
Obecnie (wrzesień 2016 r.) Gimnazjum w Złotoryi zostało połączone ze Szkołą
Podstawową nr 3 w Złotoryi i funkcjonuje jako Zespół Szkół w Złotoryi.
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1.5.6.4 Szkoły średnie
W Liceum Ogólnokształcącym im Jana Pawła II w Złotoryi uczy się 236 uczniów w 14
oddziałach. Szkoła kształci w następujących kierunkach:


profil podstawowy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego –
5 oddziałów,



profil podstawowy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego –
4 oddziały,



profil podstawowy z rozszerzonym programem nauczania informatyki - 4 oddziały,



klasa o profilu biologiczno-chemicznym - 2 oddziały,



klasa o profilu podstawowym - 5 oddziałów.
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Drugą ze szkół średnich na terenie miasta Złotoryi jest Zespół Szkół Zawodowych im.
Henryka Sucharskiego, w którym uczy się 1386 uczniów. W tym:


Liceum Ogólnokształcące - 166 uczniów,



Liceum Profilowane - 291 uczniów,



Technikum Ekonomiczne - 131 uczniów,



Technikum Handlowe - 90 uczniów,



Technikum Mechaniczne - 55 uczniów,



Technikum Informatyczne - 31 uczniów,



Liceum Uzupełniające - 91 uczniów,



Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 397 uczniów,



Technikum Mechaniczne dla Dorosłych - 54 uczniów,



Technikum Handlowe dla Dorosłych - 24 uczniów,



Policealne Studium Informatyki - 15 uczniów,



Szkoła Policealna dla Dorosłych - 41 uczniów.

Szkoła posiada certyfikat jakości ISO 9001-2001 w zakresie świadczenia usług
edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacji działań, przedsięwzięć i innych projektów z
zakresu kształcenia teoretycznego i praktycznego.

1.5.6.5 Biblioteki
Na terenie Złotoryi funkcjonuje jedna ogólnodostępna biblioteka prowadzona przez
gminę. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tabela 21. Dane dotyczące bibliotek w latach 2010-2014

biblioteki i filie
pracownicy bibliotek
księgozbiór

BIBLIOTEKI
J. m.
2011
ob.
1
osoba
8
wol.
67319

2012
1
8
68006

2013
1
8
68628

2014
1
8
68326
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Ilość czytelników
wypożyczenia księgozbioru na
zewnątrz
Wypożyczenia księgozbioru na 1
czytelnika w woluminach

osoba

2955

2850

2908

2553

57221

58086

60017

49953

wol.
19,4
Biblioteki - wskaźniki

20,4

20,6

19,6

ludność na 1 placówkę biblioteczną osoba
16 643,00
księgozbiór bibliotek na 1000
ludności
wol.
3 765,85
czytelnicy bibliotek publicznych na
1000 ludności
osoba
254,76
wypożyczenia księgozbioru na 1
czytelnika w woluminach
wol.
23,81
Źródło: Biblioteka, GUS, Bank Danych Regionalnych

16 578,00

16 549,00

0

3 758,17

3 893,89

0

251,48

232,82

0

23,16

21,84

0

wol.

Dane z lat 2010-2014 wskazują na stały spadek zainteresowania czytelnictwem wśród
mieszkańców.

1.5.7 Osoby niepełnosprawne w Złotoryi.
Na terenie miasta działają następujące placówki wspierające życie i edukację osób
niepełnosprawnych:
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy wraz ze szkołą podstawową, gimnazjum oraz klasą
wielozawodową,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi oraz
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny – w zakresie zapewniania opieki zdrowotnej;
Wymienione placówki wspierane są przez stowarzyszenia, których działalność ściśle wiąże się
z problematyką osób niepełnosprawnych.
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1.6

Analiza SWOT

Tabela 22. Analiza SWOT
SILNE STRONY

SŁABE STRONY
Sfera przestrzenna i środowisko

 duża ilość zabytków architektury,
skoncentrowanych w obrębie Starego
Miasta,
 posiadanie szczegółowo opracowanego
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,
 czyste środowisko naturalne(walory),
 lokalizacja w mieście Starostwa
Powiatowego i innych instytucji
publicznych,
 dobra jakość oraz duże zasoby wody.

 zły stan dróg,
 wysoki poziom dekapitalizacji obiektów
miejskich, w tym zabytków,
 zły stan tkanki miejskiej (szczególnie w
centrum miasta),
 brak obwodnicy w południowo –
wschodnim rejonie miasta, która mogłaby
odciążyć ruch tranzytowy w centrum,
 mała ilość miejsc parkingowych,
 niedostosowany do rozwoju motoryzacji
system komunikacyjny dróg,
 zdecentralizowany charakter gospodarki
cieplnej w mieście,
 niewykorzystany potencjał historyczny,
kulturowy i turystyczny Starego Miasta;

Sfera Społeczna
 stosunkowo duże przywiązane
terytorialne mieszkańców,
 duża ilość imprez o charakterze
sportowym i kulturalnym, w tym
o zasięgu międzynarodowym,
 aktywne zaangażowanie organizacji
pozarządowych w rozwiązywanie
problemów lokalnych,

 występowanie patologii społecznych –
szczególnie alkoholizmu,
 przemoc i przestępczość nieletnich,
 niedostateczna ilość mieszkań na rynku,
 występowanie obszarów
zmarginalizowanych,
 duża skala patologii społecznych
wynikających z długotrwałego bezrobocia,
 zdegradowana tkanka urbanistyczna
(publiczna, mieszkaniowa, gospodarcza)
na terenie miasta,
 zła sytuacja w zakresie bezpieczeństwa
publicznego.

Sfera Gospodarcza
 aktywna polityka władz we wspieraniu
przedsiębiorczości,
 występowanie złota, które obecnie jest
główną atrakcją turystyczną miasta,

 słabo rozwinięta specjalistyczna forma
turystyki indywidualnej,
 niski stopień wykorzystania nowoczesnych
technologii w firmach,
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 duża ilość ludzi w wieku produkcyjnym
(65,5 %),
 funkcjonowanie złotoryjskiego obszaru
LSSE,
 dogodne położenie komunikacyjne.
SZANSE



















 słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna oraz brak kompleksowego
produktu turystycznego,
 niewystarczająca ilość funkcji
turystycznych w centrum miasta.
ZAGROŻENIA

Sfera przestrzenna i środowisko
rewitalizacja zdegradowanych obszarów  działalność kamieniołomu „Wilcza Góra”
miasta,
i innych zakładów przemysłowych,
poprawa estetyki i funkcjonalności
 działalność kotłowni, które niekorzystnie
miasta poprzez restaurację układu
oddziałują na środowisko,
Starego Miasta,
 dalsza degradacja infrastruktury
rozwój turystyki kulturowej, rowerowej i
mieszkalnictwa,
innych form aktywnych.
 wypadki komunikacyjne spowodowane
rezerwy terenów mogących być w
złym stanem dróg,
przyszłości wykorzystane na nowe
 powódź spowodowana wystąpieniem wód
inwestycje,
Kaczawy.
Sfera Społeczna
rozwój w mieście opieki zdrowotnej o
 wzrost patologii społecznych (alkoholizm,
charakterze ponadlokalnym,
narkomania, przestępczość nieletnich),
budowa i rozwój społeczeństwa
 możliwość wzrostu przestępczości,
informacyjnego,
 migracja ludności na tereny wiejskie,
zabytki i atrakcyjne krajobrazowo i
 emigracja zarobkowa ludności,
turystycznie otoczenia miasta
 wzrost problemów społecznych
umożliwiające rozwój społeczny.
wynikających z trudnej sytuacji
gospodarczej i utrzymującego się
zubożenia społecznego.
Sfera Gospodarcza
napływ turystów (szczególnie
 emigracja zarobkowa mieszkańców
zagranicznych),
Złotoryi,
współpraca transgraniczna, (część
 konkurencja sąsiednich samorządów,
Euroregionu Nysa)
 wzrost bezrobocia spowodowany
rozbudowa infrastruktury turystycznej,
ograniczaniem zatrudnienia przez zakłady
rozwój złotoryjskiego obszaru LSSE,
przemysłowe i firmy,
rozwój małych i średnich firm
 wzrost konkurencji w pozyskiwaniu
(szczególnie w sektorze usług),
inwestorów zewnętrznych ze strony
utworzenie w Złotoryi głównego centrum
innych miast,
turystyki kwalifikowanej w Sudetach
 niska dynamika wzrostu gospodarczego.
Zachodnich,
możliwość pozyskiwania funduszy
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zewnętrznych pozyskiwanych przede
wszystkim z UE,
 realizacja licznych inwestycji drogowych,
odciążających ruch w centrum miasta,
 międzynarodowa współpraca z miastami
partnerskimi w Niemczech i Czechach.
Źródło: Opracowanie własne WFZ, UM Złotoryja

2

NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH
PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU

ROZWOJU

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020 jest dokumentem
harmonijnie wpisującym się w założenia innych dokumentów o charakterze strategicznym
i programowym na poziomie krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rozwoju. Podczas pracy nad
niniejszym Programem uwzględniono zapisy następujących dokumentów:
2.1

na poziomie krajowym:

2.1.1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jest podstawowym dokumentem
wyznaczającym ramy polityki regionalnej Polski do roku 2020. Zgodnie z wizją zapisaną
w strategii w 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce do życia dzięki
podniesieniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych
i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości jednostek i wspólnot
lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane gospodarczo,
społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne w wyniku procesu decentralizacji
i szerszego urzeczywistniania zasady partnerstwa i subsydiarności. Realizacja tak nakreślonej
wizji będzie możliwa poprzez osiągniecie głównego celu strategii, którym jest efektywne
wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla
osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie
długookresowym. Realizacji celu strategicznego służyć będą trzy cele:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,
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2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych,
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie.
W ramach celu 2. ujęto cel operacyjny 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. W Polsce znajduje się wiele
obszarów które, pomimo znacznej na tle innych jednostek terytorialnych zamożności, utraciły
w ostatnich latach, na skutek zmian społeczno-gospodarczych, możliwości wzrostu i kreowania
zatrudnienia z powodu upadku tradycyjnego przemysłu, gwałtownej zmiany koniunktury na
wytwarzane produkty i usługi, degradacji środowiska przyrodniczego czy też powiązanej z tymi
procesami degradacji infrastruktury, w tym mieszkaniowej, a także dużego odpływu ludności.
Do najważniejszych zagadnień, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu
i realizacji działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych będą należały działania:
- wsparcie jakości kapitału ludzkiego,
- modernizacja struktury gospodarczej,
- wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej,
- wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej o znaczeniu
subregionalnym,
-

wsparcie

kompleksowych

programów

rewitalizacyjnych

obejmujących

zagadnienia

infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne.
Działania w ramach tego obszaru problemowego polityki regionalnej będą prowadzone na
podstawie lokalnych programów rewitalizacji.
2.1.2 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym dokumentem
dotyczącym ładu przestrzennego w Polsce. Jej celem strategicznym jest
efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych
do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. W dokumencie wskazano,
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na nadrzędną ustrojową zasadę zrównoważonego rozwoju, z której wyprowadzono wprost
zasady planowania publicznego. Wśród nich należy wymienić:
 zasadę racjonalności ekonomicznej,
 zasadę preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę,
 zasadę przezorności ekologicznej i zasadę kompensacji ekologicznej.
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu rozwoju zapewnią natomiast:
 zasada hierarchiczności celów zapewniająca koordynację działalności wszystkich podmiotów
podejmujących decyzje z poszanowaniem subsydiarności organizacji władz samorządowych,
 zasada dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów planistycznych,
 zasada partycypacji społecznej (szerokiej i aktywnej).
Zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę
oznacza w szczególności intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już
zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję zabudowy na nowe tereny. W praktyce
zasada ta przeciwdziała rozpraszaniu zadań inwestycyjnych, przyczynia się do efektywnego
wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej, chroniąc jednocześnie przestrzeń wewnątrz miast
przed dewastowaniem (zasada odnosi się do recyklingu przestrzeni).
W ramach Celu 2 Koncepcji pn. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz
wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów zaplanowano działanie 2.3.2.
Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast. W punkcie tym ustalono, że
działania polityki przestrzennej w odniesieniu do zdegradowanych obszarów zurbanizowanych
mają na celu przywrócenie ich funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz
stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu, dzięki skorelowanym
interwencjom w sferze planowania przestrzennego, inwestycjom infrastrukturalnym oraz
wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. Działania restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne
doprowadzą do odzyskania atrakcyjności danego obszaru lub miasta, do przywrócenia
korzystnych warunków życia i podejmowania działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej
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z wykorzystaniem istniejącego potencjału kulturowego i zachowaniem funkcji symbolicznych
oraz przyrodniczych obszaru w procesie jego adaptacji do nowych funkcji.
2.1.3 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej,
Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej określa podstawowe definicje, zasady i cele
polityki rozwoju regionalnego w Polsce na lata 2014-2020. Strategicznym celem Krajowej
Polityki Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
Cel strategiczny można opisać pięcioma celami szczegółowymi, których realizacja ma sprawić, że
polskie miasta będą:
- Konkurencyjne. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich
do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia.
- Silne. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede
wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach
wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu.
- Spójne. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie,
ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich.
- Zwarte i zrównoważone. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji.
- Sprawne. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania
rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych.
Wskazano, że cel polityki miejskiej dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych wynika
z pilnej potrzeby skoordynowanej odpowiedzi na wyzwanie, którym jest degradacja fizyczna,
społeczna i gospodarcza wielu fragmentów polskich miast, zarówno małych, jak i największych.
Celem działań w zakresie rewitalizacji jest zmiana strukturalna danego obszaru – nie tylko
poprawa jakości życia i walorów estetycznych, ale przede wszystkim przywrócenie na nim
aktywności gospodarczej i społecznej.
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2.1.4 Narodowy Plan Rewitalizacji,
Narodowy Plan Rewitalizacji (NPR) ma być dokumentem rządowym, który stworzy
przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce, np. poprzez:
- projekty zmian w prawie,
- stworzenie spójnego systemu i określenie źródeł finansowania rewitalizacji,
- promowanie dobrych praktyk,
- dzielenie się wiedzą oraz wypracowanie wzorcowych dokumentów.
Skierowany on będzie przede wszystkim do samorządów, ale też do społeczności lokalnych,
osób prywatnych, przedsiębiorców, organizacji samorządowych. NPR ma promować ideę
„powrotu do miast” – zwartych w zabudowie, ograniczających emisyjność, charakteryzujących
się dbałością o zieloną infrastrukturę i jednocześnie przyjaznych mieszkańcom. Horyzont
czasowy dokumentu to 2022 rok. Wyznaczenie go związane jest z jednej strony z dużymi
środkami dostępnymi dla Polski z budżetu UE na lata 2014-2020 (przewiduje się, że na szeroko
rozumianą rewitalizację będzie to nie mniej niż 25 mld zł), a z drugiej umożliwi zbudowanie
mocnych podstaw dla krajowych instrumentów, po jego zakończeniu.
Zgodnie z NPR dobrze prowadzona rewitalizacja powinna być:


kompleksowa poprzez zmiany w różnych sferach życia mieszkańców miasta – społecznej
(np. edukacja, aktywizacja społeczna), kulturowej, gospodarczej (np. promowanie
samozatrudnienia, ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej), przestrzennej (np.
remonty, działania infrastrukturalne dla tworzenia przyjaznego, bezpiecznego otoczenia)
czy środowiskowej,



zintegrowana poprzez współpracę i uporządkowanie działań różnych podmiotów (aby np.
techniczna poprawa warunków zamieszkania na obszarach kryzysowych zawsze szła w
parze z działaniami społecznymi adresowanymi do mieszkańców), prowadzona w ścisłej
współpracy ze społecznością lokalną (a także przez nią samą),



skoncentrowana terytorialnie, co oznacza, że powinna odnosić się do konkretnego
zdegradowanego obszaru, a nie punktowych działań.
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2.2

na poziomie regionalnym:

2.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020,
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jest narzędziem stymulowania
i projektowania rozwoju, które kierunkuje działania władz oraz wskazuje obszary wymagające
regulacji i finansowania. Nadrzędnym celem rozwoju województwa jest nowoczesna
gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku. Dolny Śląsk powinien być
regionem

koncentracji

innowacyjnych

podmiotów

produkcyjnych

i

usługowych

współpracujących z rozwiniętym sektorem badawczym oraz intensywnego rozwoju nowoczesnej
turystyki opartej o współpracę międzyregionalną i transgraniczną, tworzących razem atrakcyjne
miejsca do życia dla mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach i rozwiniętej kulturze
obywatelskiej.
Z głównego celu wynika osiem celów szczegółowych, wśród których najważniejsze dla
Złotoryi są (cele uszeregowane od najważniejszego do najmniej ważnego, zgodnie z sugestiami
zawartymi w Strategii):
Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie
do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa.
Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.
Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników.
Cel 8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne.
Cel 7. Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia.
Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych.
Osiągnięcie założonych w Strategii celów, będzie możliwe dzięki skupieniu prowadzonych
działań w ośmiu kluczowych grupach, nazwanych Mikrosferami, skierowanych na wzmocnienie
rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska i kierunkujących racjonalny dobór przedsięwzięć.
W odniesieniu do rewitalizacji szczególnie istotne są następujące Mikrosfery i powiązane z nimi
przedsięwzięcia:
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Mikrosfera: ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH – grupa działań zakładająca
wzmacnianie węzłowych funkcji i rewitalizację ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich przy ochronie najcenniejszych zasobów rolnych.
Przedsięwzięcia:
2.4.2. Przeciwdziałanie degradacji urbanistycznej miast i ograniczanie rozlewania się zabudowy.
2.4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, zwłaszcza zwartych powierzchni
o charakterze parkowym.
Mikrosfera: ZASOBY – grupa działań zakładających podniesienie efektywności wykorzystania
zasobów środowiska naturalnego i kulturowego regionu (w tym potencjału rozwiniętej,
policentrycznej sieci osadniczej).

Regionalne kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wizja usytuowania Dolnego Śląska
w Europie to założenia „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku”. Dla
osiągnięcia celu generalnego „Strategii..” zdefiniowanego jako „stworzenie kompleksu
uwarunkowań sprawiających, że na Dolnym Śląsku da się żyć w spokoju ducha, w zgodzie
z ludźmi i w harmonii z naturą” określono cele strategiczne, w które wpisuje się także
bezpośrednio lub pośrednio Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 –
2020. Są to:


integracja dolnośląska,



renesans cywilizacyjny,



społeczeństwo obywatelskie,



innowacyjna gospodarka,



otwarcie na świat.

Zapisy LPR znajdują ponadto swoje odzwierciedlenie w celach i niektórych priorytetach
oraz działaniach „Strategii…”, będących przejawem dążeń w sferze gospodarczej, przestrzennej i
społecznej. Poniżej przedstawiono spójne obszary:
A.

Cel (sfera) gospodarczy – „zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki”.
126

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

1.

Priorytet 3. „Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku”.



Działanie 1. „Wspieranie rozwoju MŚP”.



Działanie 4. „Współpraca gospodarcza w regionie”.



Działanie 6. „Wspieranie zmian postaw mieszkańców regionu ukierunkowanych na

przedsiębiorczość w szczególności mieszkańców dolnośląskich małych miast”.
B.

Cel (sfera) przestrzenna – „zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej

regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu”
1.

Priorytet 1. „Poprawa spójności przestrzennej regionu”.



Działanie 3. „Przeciwdziałanie degradacji obszarów peryferyjnych i zagrożonych

marginalizacją”.
2.

Priorytet 3. „Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych”.



Działanie 1. Kształtowanie atrakcyjnych form różnorodnych zespołów zabudowy, w tym

rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
3.

Priorytet 4. „Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki”.
 Działanie 8. „Propagowanie wiedzy ekologicznej”.

C.

Cel (sfera) społeczny – rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich,

twórczych otwartych na świat
1.

Priorytet 1. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.



Działanie 2. „Doskonalenie i tworzenie systemów opieki nad dzieckiem i rodziną. Wsparcie

dzieci i młodzieży oraz wychowanków domów dziecka dotkniętych sieroctwem, w tym
sieroctwem społecznym”.


Działanie 3. „Aktywizacja społeczna i opieka nad osobami starszymi”.



Działanie 4. „Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn”.



Działanie 5. „Redukowanie zjawiska ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów

regionu dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i
bezdomności”.


Działanie 6.”Profilaktyka uzależnień”.



Działanie 7. „Promowanie innowacyjnych metod i technik rozwiązywania problemów z
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zakresu polityki i profilaktyki społecznej”.


Działanie 8. „Stworzenie i uruchomienie mechanizmów tworzących atrakcyjne warunki

pierwszego zatrudnienia”.


Działanie 9. „Wdrażanie planów działań na rzecz wzrostu zatrudnienia przy wykorzystaniu

partnerstwa społecznego. Promocja zatrudnienia socjalnego i spółdzielczości socjalnej”.
2.

Priorytet 2. „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury”.



Działanie 2. „Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego. Rozwój tożsamości regionalnej”.



Działanie 3. „Kreowanie opinii społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów w

odniesieniu do osób dotkniętych marginalizacją społeczną”.


Działanie 4. „Wsparcie i promocja postaw prospołecznych oraz lokalnych inicjatyw

społecznych na zasadach pomocniczości i partnerstwa”.


Działanie 5. „Aktywizacja społeczności lokalnych, w szczególności z terenów wiejskich i

małych ośrodków miejskich”.


Działanie 6. „Umacnianie i rozwój współpracy administracji publicznej z organizacjami

sektora pozarządowego”.
3.

Priorytet 3. „Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych.



Działanie 2. „Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno –

komunikacyjnych”.


Działanie 6. „Rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych dla społeczeństwa wiedzy

oraz postaw innowacyjnych”.


Działanie 7. „Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez promowanie inicjatywy i kreatywności

w procesie kształcenia”.
4.

Priorytet 4. „Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców

województwa”.


Działanie 1. „Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego - zwiększenie poczucia

bezpieczeństwa ludności”.


Działanie 2. „Wspieranie działań skierowanych przeciw patologiom społecznym,

wypracowanie skutecznych form współpracy obywateli z policją oraz współpracy sąsiedzkiej
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w środowisku zamieszkania”.


Działanie 3. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.



Działanie 4. „Zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia,

pracy i nauki”.


Działanie 5. „Zwiększanie aktywności samorządów, organizacji i stowarzyszeń w rozwoju

i promowaniu sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Szkolenie kadr”.


Działanie 6. „Zwiększenie skuteczności zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia

chorób oraz zapobieganie i leczenie uzależnień”.


Działanie 10. „Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych, częściowo zastępujących

system ochrony zdrowia”.
5.

Priorytet 5. „Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich”



Działanie 1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

identyfikowanymi w oparciu o badania i analizy tego rynku”.


Działanie 3. „Promocja samozatrudnienia”.



Działanie 4. „Zwiększanie dostępu do zatrudnienia”.

2.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 stanowi dokument
planistyczny określający działania, jakie władze województwa mają zamiar podjąć na rzecz
wspierania rozwoju regionu. Stanowi on element systemu wdrażania polityki spójności Unii
Europejskiej. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego
Funduszu Społecznego (554,4 mln euro).
OŚ PRIORYTETOWA 1 - PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
OŚ PRIORYTETOWA 2 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
OŚ PRIORYTETOWA 4 - ŚRODOWISKO I ZASOBY
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OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT
OŚ PRIORYTETOWA 6 - INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
OŚ PRIORYTETOWA 7 - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
OŚ PRIORYTETOWA 8 - RYNEK PRACY
OŚ PRIORYTETOWA 9 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
OŚ PRIORYTETOWA 10 - EDUKACJA
OŚ PRIORYTETOWA 11 – POMOC TECHNICZNA
W odniesieniu do rewitalizacji szczególnie istotne są następujące osie i wynikające z nich
działania:
- OŚ PRIORYTETOWA 6 - INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Cel szczegółowy: Wzmocnienie zdolności do rozwoju zdegradowanych społecznie, gospodarczo
i fizycznie obszarów miejskich i wiejskich.
- OŚ PRIORYTETOWA 9 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Cel szczegółowy: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup wykluczonych oraz narażonych
na wykluczenie społeczne, która może być prowadzona na obszarach zdegradowanych i tym
samym być komplementarna do działań realizowanych w ramach rewitalizacji.

2.2.3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa
2020
(Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII/1622/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. )
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (projekt z 2010 roku)
stanowi podstawowe narzędzie kształtowania regionalnej polityki przestrzennej. Jej
prowadzenie, zgodnie z planem służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona
i kształtowanie ładu przestrzennego uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Celami
strategicznymi rozwoju przestrzennego województwa określone zostały:
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1) umocnienie jego wewnętrznej i zewnętrznej integracji przestrzennej, społeczno-gospodarczej
oraz infrastrukturalnej w powiązaniu z sąsiednimi regionami Polski, Czech i Niemiec oraz
ukształtowanie Dolnego Śląska jako harmonijnie rozwiniętego, europejskiego regionu
węzłowego o wysokim stopniu konkurencyjności i gospodarce opartej na wiedzy,
2) zintegrowana ochrona zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i racjonalne ich wykorzystanie
oraz udostępnienie, a także stworzenie spójnego, regionalnego systemu obszarów chronionych
oraz planowanie i realizacja działań ochronnych w tych obszarach,
3) zintegrowana ochrona i rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie
tożsamości i odrębności kulturowej regionu,
4) harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy oraz integracja
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego jako głównego węzła sieci osadniczej województwa,
5)

harmonizowanie

rozwoju

przestrzennego

i

społeczno-gospodarczego

i

aktywne

przekształcanie pozostałych elementów systemu osadniczego województwa,
6) efektywne wykorzystanie własnych zasobów województwa dla poprawy jakości życia
i standardów zaspokajania potrzeb społeczeństwa,
7) ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów transportu i komunikacji, powiązanych
z systemem krajowym i europejskim oraz sprawnych sieci infrastruktury technicznej,
zapewniających dostawy wody i energii, właściwą gospodarkę odpadami oraz zapobieganie
awariom i negatywnym skutkom klęsk żywiołowych.
W odniesieniu do rewitalizacji szczególnie istotne są także wytyczne zalecające prowadzenie
działań na rzecz integracji przestrzennej i funkcjonalnej głównych ośrodków miejskich
i otaczających je terenów wiejskich. Wśród działań koniecznych do realizacji w województwie
dolnośląskim wymieniono także realizację kompleksowej rewitalizacji zabytkowych układów
przestrzennych miast i zespołów zabytkowych, a także kompleksowe, zintegrowane
planowanie rozwoju w wyznaczonych obszarach funkcjonalnych i pasmach rozwoju.
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2.3

na poziomie lokalnym:


Strategia Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego,



Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotoryjskiego,



Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014-2020



Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Złotoryja,



Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Złotoryja,



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotoryja,



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotoryja,



Program Gospodarki Odpadami Miasta Złotoryja,



Studium Historyczno-Urbanistyczne dla Miasta Złotoryja,



Ekofizjografia dla Obszaru Miasta Złotoryja,



Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

2.3.1 Strategia Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryi na lata 2015-2020 ściśle współpracuje ze
Strategią Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego. Szansą na rozwój powiatu są następujące atuty:
1) dobre warunki dla rozwoju działalności gospodarczej (rozwinięta infrastruktura
techniczna i infrastruktura biznesu) w LSSE w Złotoryi;
2) bardzo dobra jakość wód;
3) niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe;
4) położenie i ukształtowanie terenu;
5) możliwość podłączenia sąsiednich gmin do oczyszczalni;
6) stale rosnący popyt na usługi rekreacyjno-turystyczne generowany w bliskim otoczeniu;
7) rezerwy terenów pod mieszkalnictwo;
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8) zasadzie brak konfliktów funkcjonalnych i przestrzennych (jeśli pominąć problem dróg
tranzytowych);
9) potencjał demograficzny;
10) duża aktywność mieszkańców w zakresie kultury i sportu, działające organizacje
społeczne;
11) relatywnie wysoki wśród mieszkańców poziom poczucia terytorialnej przynależności
(„związane z miastem”);
12) centrum funkcjonalne wobec gmin wiejskich powiatu złotoryjskiego;
13) siedziba władz powiatowych.

2.3.2 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotoryjskiego
Obowiązek opracowania programu wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami).
Opracowany „Program…” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki
ekologicznej powiatu. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy
chroniące środowisko przed degradacją. Program Ochrony Środowiska określa politykę
środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania
środowiskiem.

2.3.3 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Złotoryja
Cele zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020 są zbieżne
z celami przedstawionymi w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Złotoryja. Za
cel generalny Strategii uznano „Zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy miasta,
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umożliwiający wzrost poziomu życia mieszkańców”. Aby zdefiniowany generalny cel rozwoju
dla gminy Złotoryja mógł być zrealizowany, określono siedem celów strategicznych, które
wzmocnią jego szanse. Są to:
1) wzrost poziomu życia mieszkańców;
2) budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w skali lokalnej;
3) ograniczenie bezrobocia;
4) działania na rzecz pozyskania kapitału;
5) rozwój struktury gospodarczej w sposób komplementarny – w odróżnieniu od
substytucyjnego – w stosunku do otoczenia (np. funkcję zaplecza rekreacyjnego dla
Legnicy, usługi na rzecz rolnictwa);
6) pobudzenie aktywności gospodarczej;
7) zachowanie unikatowego charakteru starej części miasta.

2.3.4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Złotoryja
Zaplanowane w ramach LPR zadania inwestycyjne będą jednocześnie uwzględnione w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja. W ten sposób Miasto
zabezpieczy środki finansowe na realizację określonych projektów w ustalonym przedziale
czasowym, co jest niezbędne przy ubieganiu się o dotacje z funduszy europejskich. Będzie to
jednocześnie

instrument

gwarantujący

prowadzenie

sprawnej

i

racjonalnej

polityki

inwestycyjnej, w tym rewitalizacji miasta Złotoryja.

2.3.5 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotoryja
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotoryja stanowi główny
punkt odniesienia przy formułowaniu planu działań naprawczych w LPR. Dokument ten wytycza
kompleksową politykę przestrzenną na terenie gminy obejmując:


wyznaczanie terenów o różnych funkcjach – w tym dla realizacji celów publicznych lub
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różnych zasadach zagospodarowania uwzględniających potrzeby ochrony środowiska
naturalnego i kulturowego,


wyznaczanie dróg publicznych, placów i ścieżek rowerowych wraz z urządzeniami
pomocniczymi,



ustalanie zasad obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej,



ustalenie zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,



ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakazów
zabudowy wynikających z potrzeb prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody
oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,



wyznaczanie obszarów i ustalanie zasad: przekształceń obszarów zdegradowanych,
rehabilitacji istniejącej zabudowy i przebudowy systemów infrastruktury technicznej,
prowadzenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2.3.6 Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotoryja
„Studium…” jest dokumentem określającym ogólny sposób zagospodarowania całego
terytorium miasta. Zawiera ono informacje m.in. dotyczące położenia obszarów przeznaczonych
pod zabudowę, układu komunikacyjnego i terenów chronionych. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Program rewitalizacji jest zgodny
z zapisami studium, a zakres planowanych prac dopasowany do ograniczeń przestrzennych
w nim zawartych.

2.3.7 Program Gospodarki Odpadami Miasta Złotoryja
Miasto posiada opracowany Program Gospodarki Odpadami, który zawiera cele
informacyjno-edukacyjne dla Miasta Złotoryi:
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 uświadomienie korzyści wynikających z segregacji odpadów,
 wyrobienie nawykowego uczestnictwa w segregacji,
 świadomy udział mieszkańców w systemie gwarantujący wysoką ilość i czystość
surowców wtórnych,
 właściwe postępowanie mieszkańców z odpadami, w tym niebezpiecznymi
i organicznymi, minimalizacja odpadów opakowaniowych,
 eliminowanie dzikiego składowiska i spalania odpadów.
Powyższe cele będzie można zrealizować jeśli zapewni się odpowiednie warunki udziału
mieszkańców w systemie zbiórki i segregacji odpadów. Te warunki to:
 odpowiednie i systematyczne informowanie mieszkańców o zasadach zbiórki
i segregacji,
 wygodny dostęp do pojemników, dobór kolorystyki, oznakowanie i estetyka, wygląd
i ustawienie nie szpecące otoczenia, szczególnie w odniesieniu do pojemników na
surowce wtórne,
 dbanie o czystość w otoczeniu pojemników,
 systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia, co ma
bezpośredni wpływ na pozytywne nastawienie mieszkańców,
 w przypadku systemu workowego uwzględnić trzeba także kolorystykę i oznakowanie,
trwałość worków, regularne dostarczanie worków i terminowy odbiór, zapewnienie
właściwego odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych.

2.3.8 Studium Historyczno-Urbanistyczne dla Miasta Złotoryja
Lokalny

Program

Rewitalizacji

nawiązuje

również

do

Studium

Historyczno-

Urbanistycznego Miasta Złotoryja. Celem niniejszego studium jest przedstawienie zarysu historii
całego miasta i jego rozwoju urbanistycznego oraz pełne rozpoznanie wartości kulturowych,
które zasługują na ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń. W oparciu o przeprowadzoną
analizę historycznych planów i zabudowy miasta przedstawione zostały wnioski i zalecenia
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konserwatorskie. „Studium…” stanowi element Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Złotoryja.

2.3.9 Ekofizjografia dla Obszaru Miasta Złotoryja
Opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane na potrzeby Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotoryja. Obowiązek sporządzenia opracowania
wynika z art. 72 ust. 4,5 i 6 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
Opracowanie ekofizjograficzne obejmuje przede wszystkim charakterystykę warunków
naturalnych i stanu środowiska, a także diagnozę stanu funkcjonowania środowiska, prognozy
zmian, oceny przydatności i predyspozycji tj.: surowc e mineralne, skarpy i osuwiska, warunki
podłoża budowlanego, stan wód podziemnych, stan czystości wód powierzchniowych,
przeobrażenia stosunków wód, zagrożenia powodziowe, stan higieny atmosfery, waloryzacja
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, antropogeniczne przekształcenia terenów, stan gleb, klimat
akustyczny, lasy oraz zieleń miejską.

2.3.10 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przygotowując założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja zadbano
także, by oprócz sfery przestrzennej i infrastrukturalnej obejmował on także projekty społeczne,
służące ograniczaniu patologii społecznych na obszarze zdegradowanym i przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu. Dlatego też LPR harmonijnie wpisuje się w założenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest na III miejscu wśród
ryzyka dla zdrowia po: tytoniu, nadciśnieniu. Szkody związane ze spożyciem alkoholu kosztują
państwa europejskie około 120 mld euro rocznie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania
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i rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być przedmiotem szczególnej troski ze
strony administracji samorządowej.
Priorytetowe obszary oddziaływania w tym zakresie dotyczą między innymi:


edukacji publicznej i szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień,



pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,



wymiany doświadczeń z instytucjami , stowarzyszeniami i osobami fizycznymi
zajmującymi się sprawami uzależnień.

3

WYZNACZENIE GRANIC OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

3.1

Metodyka wyznaczania granic

Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Rozwoju dotyczącego wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-202016 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD
dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacyjnych w perspektywie
finansowej 2014-2020 a także wytycznymi ujętymi w art. 47 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006
zmienionego

Rozporządzeniem (WE)

nr

846/2009

wyznaczono

granicę

obszarów

zdegradowanych. W tym celu wyselekcjonowano wskaźniki degradacji, pozwalające na
obiektywne określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie
miasta. Wzięto pod uwagę obszary dotknięte i zagrożone degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym. Przy wyborze obszarów wsparcia, o których mowa w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, państwa członkowskie mają obowiązek uwzględnić
przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
c) niekorzystne trendy demograficzne;

16

z dnia 2 sierpnia 2016 r.
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d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przedwczesnego
zaniechania nauki;
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
g) niski wskaźnik działalności gospodarczej;
h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
i) porównywalnie niski poziom wartości nieruchomości;
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie miasta Złotoryja dla części
z powyższych kryteriów (a, b, d, e, j) wybrane zostały wskaźniki, pozwalające opisać powyższe
zjawiska. Zestaw użytych wskaźników został przedstawiony w tabeli.
Tabela 23. Wskaźniki użyte na potrzeby wyznaczenia granic obszarów zdegradowanych w
mieście Złotoryja
Kryterium
Wskaźnik
wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia

liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS
w ogóle ludności
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia
 udział osób bezrobotnych w ogóle ludności
w wieku produkcyjnym;
 udział osób długotrwale bezrobotnych w
liczbie bezrobotnych ogółem;
poziom przestępczości i wykroczeń
ilość przestępstw i wykroczeń na każde
10 tysięcy mieszkańców
deficyt kwalifikacji
• osoby młode wśród bezrobotnych ogółem
 osoby o niskich kwalifikacjach wśród
bezrobotnych ogółem
niski poziom wydajności energetycznej budynki poddane temomodernizacji
budynków
całkowitej lub częściowej w budynkach
ogółem
stan techniczny obiektów budowlanych o
ilość budynków o wysokim stopniu zużycia
przeznaczeniu mieszkaniowym
w ogóle budynków
Ponadto zgodnie z wytycznymi obszar wsparcia musi się charakteryzować wyższą
intensywnością negatywnych zjawisk opisanych ww. wskaźnikami niż średnia intensywność
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danego zjawiska w mieście. Wykorzystanie wskaźników odniesionych do średnich wartości na
całym obszarze miasta ma za zadanie prowadzić do pozyskania pełnego obrazu, dotyczącego
przyjętych do rewitalizacji obszarów miasta oraz wskazania jednostek szczególnie zagrożonych
wykluczeniem

i

predysponowanych

do

objęcia

kompleksowymi

przedsięwzięciami

rewitalizacyjnymi.
Przypomnijmy, że zgodnie z przytoczonymi powyżej wytycznymi rewitalizacja to kompleksowy
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Zaś przez obszar
zdegradowany należy rozumieć obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli stan
spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności: bezrobocia,
ubóstwa,

przestępczości,

niskiego

poziomu

edukacji

lub

kapitału

społecznego,

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Zjawiska te muszą
występować wspólnie w co najmniej jednej z następujących sfer:
a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw, niski poziom kwalifikacji),
b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska,
niski poziom wydajności energetycznej budynków),
c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej
jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Negatywne zjawiska, na potrzeby niniejszego opracowania, zostały przypisane pięciu strefom:
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które
wskazują priorytety działań: LUDZIE – PRACA – PRZESTRZEŃ.
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Zestawienie informacji znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 24.
NEGATYWNE ZJAWISKA
(STAN KRYZYSOWY)

demografia,
bezrobocie w tym trwałe,
ubóstwo,
przestępczość,
niski poziom edukacji i kapitału
społecznego,
wykluczenie społeczne seniorów,
niewystarczający poziom uczestnictwa w
życiu publicznym i kulturalnym,

SYNCHRONIZACJA ZADAŃ
W STREFACH

STREFA SPOŁECZNA

LUDZIE
(rewitalizacja
społeczna)

niski stopnień przedsiębiorczości,
niski poziom kwalifikacji,
zawężone możliwości rynku pracy,

STREFA GOSPODARCZA

niewystarczające wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i społeczną,
niedostosowanie rozwiązań
urbanistycznych do funkcji obszaru,
deficyt terenów publicznych,
bariery komunikacyjne i architektoniczne
dla osób niepełnosprawnych,

STREFA PRZESTRZENNOFUNKCJONALNA

degradacja stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu
mieszkaniowym,
brak funkcjonowania rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska,

STREFA TECHNICZNA

przekroczenia standardów jakości
środowiska,
zdegradowana zieleń miejska,
niski poziom wydajności energetycznych
budynków

PRIORYTET

PRACA
(rewitalizacja
gospodarcza)

PRZESTRZEŃ
(rewitalizacja fizyczna)

STREFA ŚRODOWISKOWA
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Wybór obszarów kryzysowych, dysfunkcyjnych jest kluczowym elementem lokalnego programu
rewitalizacji. Zastosowane wskaźniki ustandaryzowały ocenę i selekcję obszarów o największym
stopniu degradacji.
Zebrane dane pozwoliły poprzez analizę wskaźników wskazać obszar typowany do działań
rewitalizacyjnych.
Na potrzeby analizy zagadnień obszar miasta został podzielony na jednostki urbanistyczne.
Wydzielono cztery spójne jednostki:


Stare Miasto – część centralna,



ul. Legnicka – część wschodnia Miasta,



ul. Wojska Polskiego – część pd.-zach. Miasta,



ul. Chojnowska – część pólnocna Miasta.

Poniżej przedstawiono mapę Złotoryi z podziałem terytorialnym. Także wskaźniki dla
poszczególnych sfer odniesiono do tak wyodrębnionych obszarów, w tym do obszaru
zdefiniowanego ostatecznie jako wymagający wsparcia.
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ul. Chojnowska

ul. Legnicka

u

Stare Miasto

ul. Wojska Polskiego

Mapa miasta z naniesionym podziałem na jednostki urbanistyczne na potrzeby
wyznaczenia obszarów kryzysowych.
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3.2

Wyniki analizy wskaźnikowej

3.2.1 STREFA SPOŁECZNA
liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności

Liczba osób, które są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej, w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców obszaru, pozwala na
dokonanie oceny stopnia zubożenia ludności oraz skali występowania problemów społecznych
na danym obszarze.
Analizując udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ludności ogółem
i odnosząc go do wyników poziomu bezrobocia dostrzec można widoczną dodatnią korelację
pomiędzy oboma parametrami.
Na terenie miasta Złotoryja udział osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do
ludności ogółem na przestrzeni 2010-2015 roku charakteryzuje się stałymi, lecz wysokimi
wartościami. Brak tendencji spadkowej jest niepożądany i uznany za przejaw negatywny.
Wykazuje najczęściej dużą liczbę ludności stale społecznie uzależnionych od pomocy
zewnętrznej.
Obszarem, którego mieszkańcy najliczniej byli objęci wsparciem był rejon Starego Miasta
z ulicami: Podmiejska, Żeromskiego, Piłsudskiego, Staszica, Mickiewicza, Rynek, Basztowa,
Sikorskiego, Cmentarna, Konopnickiej, al. Miła, Klasztorna i pl. Matejki. W tym rejonie aż 13,3%
mieszkańców tej dzielnicy otrzymywało świadczenia w ramach pomocy społecznej, podczas gdy
średnia dla miasta to 7,5% ludności.
Jako główną przyczynę zubożenia i wykluczenia społecznego wskazane zostało ubóstwo, które
jest ściśle powiązane z bezrobociem.
Poniższa tabela obrazuje skalę i rozmieszczenie badanego zjawiska.
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Tabela 25. Charakterystyka pod kątem stopnia zubożenia i wykluczenia społecznego w
stosunku do całego miasta. Stan na 31.12.2014 r.

przyjęta nazwa
obszaru

Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
społecznej

Liczba osób w
rodzinach

liczba
mieszkańców
obszaru

procent
korzystających z
pomocy w
stosunku do
ogółu
mieszkańców
obszaru

procent
korzystających z
pomocy w
stosunku do
mieszkańców
miasta

Stare Miasto

324

554

4170

13,29%

3,44%

ul. Legnicka

72

107

1827

5,86%

0,67%

ul. Wojska
Polskiego

153

393

8118

4,84%

2,44%

82

152

1970

7,72%

0,94%

631

1206

16085

ul. Chojnowska
SUMA:

Wskaźnik liczby osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności najwyższy jest
w obrębie Starego Miasta.

Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym

Zjawisko wysokiego bezrobocia stanowi kluczową barierę i zagrożenie dla rozwoju społecznogospodarczego lokalnych społeczności, będąc źródłem biedy, co za tym idzie, napięć i konfliktów
społecznych. Złotoryja cechuje się wysokim poziomem bezrobocia, w tym długotrwałego oraz
niską aktywnością zawodową mieszkańców. Można domniemać, że lekki spadek liczby
bezrobotnych na terenie miasta spowodowany jest odpływem mieszkańców, migracją
zarobkową, a nie pozytywnymi zmianami na rynku pracy. W Złotoryi struktura bezrobocia jest
bardzo niekorzystna. Najliczniejszą grupą wiekową bezrobotnych to ludzie z przedziału 25-34
lata.
Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosi 10 536 (stan na 31.12.2014 r.), co stanowi 65,5%
liczby mieszkańców miasta. Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w tym
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czasie zarejestrowanych było 1 025 bezrobotnych, co stanowi 9,7% osób w wieku
produkcyjnym.
Problem wysokiego poziomu bezrobocia jest skorelowany z ubóstwem i ilością pobieranych
zasiłków. Zgodnie z danymi pozyskanymi z MOPS najwyższy wskaźnik bezrobocia na terenie
miasta jest w rejonie ulic: Podmiejska, Żeromskiego, Piłsudskiego, Staszica, Mickiewicza, Rynek,
Sikorskiego, Cmentarna, Konopnickiej, al. Miła i pl. Matejki.
Poniżej przedstawiono tabelarycznie zakres bezrobocia w podziale na obszary.

Tabela 26. Charakterystyka pod kątem ilości osób bezrobotnych w ogóle ludności w wieku
produkcyjnym

przyjęta nazwa obszaru

liczba osób
bezrobotnych

udział osób
bezrobotnych w ogóle
ludności w wieku
produkcyjnym

procentowa
korelacja zjawiska

Stare Miasto

547

5,19%

53,37

ul. Legnicka

103

0,98%

10,05

ul. Wojska Polskiego

148

1,40%

14,44

ul. Chojnowska

227

2,15%

22,15

1025

9,73%

100,00

SUMA:
Zródło danych: PUP Złotoryja

Najwyższy wskaźnik występuje na terenie Starego Miasta. Na tym obszarze osoby bezrobotne
stanowią 5,19% ludności w wieku produkcyjnym.
Warto zauważyć, iż obszary o najwyższym poziomie bezrobocia cechują się również najniższymi
wskaźnikami przedsiębiorczości mieszkańców. Oznacza to, iż mieszkańcy wykazują niski poziom
aktywności zawodowej, a swojej złej sytuacji na rynku pracy nie próbują rozwiązać szukając
intensywnie pracy, czy podejmując samozatrudnienie. Często ukierunkowani są na pomoc
zewnętrzną. Apatia i niska aktywność mieszkańców na rynku pracy może być spowodowana
różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, jak i długotrwałym pozostawaniem poza rynkiem
pracy.
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udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem

Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy otrzymuje status osoby długotrwale bezrobotnej
wówczas, gdy okres w jakim pozostaje bez zatrudnienia przekracza 12 miesięcy. Bezrobocie
długotrwałe jest wysoce niekorzystne społecznie, wpływa bowiem zarówno na warunki bytowe
rodziny (długotrwały brak stałego wynagrodzenia) jak i na kondycję psychologiczną i społeczną
osoby pozostającej bez pracy. Przeciągający się stan braku zatrudnienia w znacznej części
przypadków prowadzi do pojawienia się apatii, zniechęcenia do poszukiwania pracy, a przede
wszystkim zanikania posiadanych kwalifikacji. Czynniki te pogłębiają stan wykluczenia
zawodowego i społecznego, często prowadząc do pojawienia się zjawisk niekorzystnych
społecznie: patologii, zatrudnienia w „szarej strefie” czy bezdomności.

Tabela 27. Charakterystyka pod kątem ilości osób trwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych
ogółem
przyjęta nazwa obszaru

liczba osób długotrwale
bezrobotnych

udział osób długotrwale
bezrobotnych w liczbie
bezrobotnych ogółem

procentowa
korelacja zjawiska

Stare Miasto

153

14,93%

44,22

ul. Legnicka

36

3,51%

10,40

ul. Wojska Polskiego

66

6,44%

19,08

ul. Chojnowska

91

8,88%

26,30

346

33,76%

100,00

SUMA:

Osoby długotrwale bezrobotne stanowiły prawie 34% wszystkich bezrobotnych na terenie
miasta, z tego ponad 44% (153 osoby) w rejonie Starego Miasta. Jest to zjawisko wysoce
niepokojące, gdyż to właśnie na tym obszarze odnotowano najwyższy poziom bezrobocia dla
całego miasta.
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ilość przestępstw i wykroczeń na każde 10 tysięcy mieszkańców
Na podstawie analiz przeprowadzonych przez policję i opisanych w niniejszym dokumencie
w punkcie 1.5.5.1 – Bezpieczeństwo – wynika, że na przestrzeni lat przestępczość i wykroczenia
są na tym samym poziomie i w 2015 roku wynosiły odpowiednio 100 na 10 tysięcy mieszkańców
oraz 458 na 10 tysięcy mieszkańców. Jako najbardziej zagrożone zostały wskazane ulice
w większości pokrywające się z obszarem Starego Miasta. Poniżej zobrazowano tabelarycznie
ilość zsumowanych przestępstw i wykroczeń na każdy 10 tysięcy mieszkańców w 2015 roku.

Tabela 28. Tabelaryczne zestawienie ilości przestępstw i wykroczeń na każdy na 10 tysięcy
mieszkańców

przyjęta nazwa obszaru

ilość
przestępstw i
wykroczeń

ilość przestępstw i
wykroczeń na
każde 10 tysięcy
mieszkańców

procentowa
korelacja zjawiska

Stare Miasto

398

249

44,57

ul. Legnicka

97

61

10,86

ul. Wojska Polskiego

158

99

17,69

ul. Chojnowska

240

150

26,88

893

558

100,00

SUMA:

Zestawienie danych potwierdzają odczucia mieszkańców, którzy jako najmniej bezpieczną część
Złotoryi zawsze wskazują obszar Starego Miasta.
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3.2.2 STREFA GOSPODARCZA

deficyt kwalifikacji – osoby młode wśród bezrobotnych ogółem

Na terenie miasta widoczny jest wyraźny deficyt kwalifikacji. Pomimo wielu młodych
bezrobotnych w wieku produkcyjnym przedsiębiorcy narzekają na brak ukierunkowanej siły
roboczej. Wynika to z monokultury zatrudnienia w zakładach, obuwniczych czy przemyśle
wydobywczym, które upadły w okresie transformacji. W efekcie w tamtym okresie prace straciło
ok. 500 osób z wąskimi kwalifikacjami, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Stąd
może wynikać wysoka liczba bezrobotnych z przedziału 55+ (213 osób).
Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych w mieście stanowią osoby młode w wieku 25-34 lata.
Poniżej wykazano wiekowy podział bezrobotnych w rozbiciu na obszary.
Tabela 29. Tabelaryczne zestawienie ilości bezrobotnych w poszczególnych obszarach
wiek bezrobotnych

18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60 i więcej

Stare
Miasto
67
90
82
51
43
10

ul. Legnicka

ul. Wojska
Polskiego

ul.
Chojnowska

SUMA

59
68
61
40
36
12

18
35
40
48
32
11

190
220
221
181
162
51

46
27
38
42
51
18

Do obliczenia wskaźnika, jako osoby młode zostali wzięci po uwagę bezrobotni w przedziale
wiekowym 18-34 lat. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wskaźnika: osoby młode wśród
bezrobotnych ogółem przedstawiono w tabeli nr 30.

149

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Tabela 30. Osoby młode wśród bezrobotnych ogółem
liczba osób w wieku
18-34 lat

procentowy udział
osób młodych wśród
bezrobotnych

procentowa korelacja
zjawiska

Stare Miasto
ul. Legnicka

157
73

15%
7%

38%
18%

ul. Wojska
Polskiego
ul. Chojnowska

127
53

12%
5%

31%
13%
100%

przyjęta nazwa
obszaru

Wskaźnik jest najwyższy na obszarze Starego Miasta.

deficyt kwalifikacji – osoby o niskich kwalifikacjach wśród bezrobotnych ogółem

Deficyt kwalifikacji jest widoczny również w strukturze wykształcenia. Najliczniejszą grupą są
bezrobotni z wykształceniem zasadniczym, gimnazjalnym i podstawowym. Stanowią oni ponad
60% ogółu bezrobotnych w Złotoryi. Poniższe zestawienie tabelaryczne obrazuje to zjawisko.

Tabela 31. Tabelaryczne zestawienie ilości bezrobotnych w poszczególnych obszarach
ul. Wojska
wykształcenie Stare Miasto ul. Legnicka
SUMA
ul. Chojnowska
Polskiego
wyższe
25
16
37
18
96
policealne
38
49
48
51
186
średnie
35
26
37
27
125
zasadnicze
102
112
82
24
320
gimnazjalna i
105
78
42
73
298
poniżej
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Tabela 32. Osoby z wykształceniem zasadniczym, gimnazjalnym i niższym
wśród bezrobotnych ogółem
osoby z
wykształcenim
zasadniczym,
gimnazjalnym i
niższym

procentowy udział
wśród bezrobotnych

procentowa korelacja
zjawiska

Stare Miasto
ul. Legnicka

207
190

20%
19%

34%
31%

ul. Wojska
Polskiego

124

12%

ul. Chojnowska

97

9%

przyjęta nazwa
obszaru

20%
16%
100%

Zjawiska te najbardziej charakterystyczne są dla obszarów największego bezrobocia,
w przypadku Złotoryi jest to obszar Starego Miasta.
Przedsiębiorcy

oczekują

od

przyszłych

pracowników

ukierunkowanego

wykształcenia

i umiejętności, w związku z tym należy podjąć działania społeczne zmierzające w tym kierunku.
Działania te powinny obejmować:
- włączenie/ powrót do systemu edukacji (osoby z najniższym wykształceniem),
- doskonalenie zawodowe dorosłych/ kształcenie ustawiczne – również poza instytucjami
i ośrodkami kształcenia (np. w inkubatorze społeczno-ekonomicznym tworzonym w ramach
rewitalizacji Miasta Złotoryja),
- włączenie społeczne osób pozostających poza rynkiem pracy dłużej niż 12 miesięcy – włączenie
polegające na możliwości uzyskania porady psychologa, prawnika, doradcy zawodowego (np. na
bazie centrum integracji społecznej, które zostanie utworzone w ramach rewitalizacji).

3.2.3 STREFA TECHNICZNA
Ilość budynków o wysokim stopnia zużycia w ogóle budynków
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Przeprowadzona została analiza stanu zużycia i rozlokowania na terenie miasta budynków
mieszkalnych. Każdy z badanych obszarów charakteryzuje się inną strukturą i rozmieszczeniem
obiektów, w tym budynków mieszkalnych. Terenem o najgęściejszej zabudowie jest Stare
Miasto, choć największa liczba budynków znajduje się w rejonie ul. Wojska Polskiego. Jest to
ośrodek względnie nowy, ta część miasta rozbudowała się po 1945 roku. Najstarszymi, pod
względem rozwoju budownictwa, dzielnicami są Stare Miasto i rejon ul. Chojnowskiej.

Przeprowadzona analiza, której wyniki przedstawiono w tabeli 33 wykazuje stopień na zużycia
tkanki mieszkaniowej na terenie Złotoryi.

Tabela 33. Podział terytorialny ze wskazaniem zużycia budynków mieszkalnych
przyjęta
nazwa
obszaru

ilość
budynki
budynków wybudowane
w sztukach przed 1945 r.

budynki
wybudowane
1945-2000 r.

w tym
wyremonto
wane po
2000 r.

budynki
wybudowane
po 2000 r.

budynki w złym
stanie
technicznym

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5

Stare Miasto

358

183

174

6

4

ul. Legnicka

342

159

125

37

58

348
247

546

28

271

58

247

241

145

109

34

0

2

143

ul. Wojska
Polskiego
ul.
Chojnowska

Analizując wskaźnik ilości budynków o wysokim stopnia zużycia w ogóle budynków możemy
zauważyć ogólny zły stan obiektów na terenie miasta.
Zdegradowana tkanka mieszkaniowa, zarówno komunalna, jak i będąca we władaniu wspólnot
mieszkaniowych to duże wyzwanie. Bardzo nieliczne działania termomodernizacyjne oraz
remonty całościowe budynków, lub części wspólnych kamienic sprawiły, że kompleksowa
poprawa jakości zabudowy pilnie wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Silnie
zdegradowana tkanka miejska powoduje równocześnie brak zachowania norm w szczególności
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Dodatkowo miejsca takie nie są
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pozytywnie odbierane zarówno przez samych mieszkańców, jak i przez przyjezdnych, czy
turystów.
Warto zwrócić uwagę, iż ubóstwo (opisane wyżej w sferze społecznej) oraz bezrobocie składają
się na relatywnie niższy w obszarze Starego Miasta dochód rozporządzalny gospodarstw
domowych. Niski dochód oznacza, iż brak jest możliwości partycypacji przez mieszkańców
obszaru problemowego w kosztach nawet drobnych remontów substancji mieszkaniowej. To z
kolei skutkuje stale postępującą degradacją infrastruktury technicznej.
Co więcej od lat w mieście obserwuje się zjawisko suburbanizacji, które w uproszczeniu polega
na „ucieczce” mieszkańców z zaniedbanego Starego Miasta do dzielnic charakteryzujących się
wyższym standardem mieszkaniowym.

3.2.4 STREFA ŚRODOWISKOWA
budynki poddane temomodernizacji
Celem termomodernizacji jest osiągnięcie lepszych współczynników cieplnych, a co za tym idzie
podwyższenie poziomu wydajności energetycznej obiektu. Ilość budynków poddanych
gruntownej termomodernizacji na terenie jednostki obszarowej daje efekt proekologiczny, co
bezpośrednio przekłada się na jakości życia mieszkańców. Ocieplony budynek potrzebuje mniej
opału do uzyskania komfortu cieplnego, zużywa więc mniej paliw uwalniając mniejszą ilość
niebezpiecznych pyłów i substancji.
Najczęściej poprawia się również estetyka termomodernizowanego obiektu. Niestety są to
inwestycje kosztowne i skomplikowane technicznie. W związku z tym, pomimo spodziewanych
przyszłych zysków ekonomicznych i środowiskowych, mieszkańcy nie decydują się na nie. Na
terenie miasta tylko obiekty nowowybudowane spełniają wymagania energetyczne. Pełnej
termomodernizacji poddano 2 budynki spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu „Nad Zalewem”
oraz jeden budynek wspólnoty mieszkaniowej (obszar ul. Wojska Polskiego). W tym rejonie
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poddano termomodernizacji także 4 budynków prywatnych. Dodatkowe 5 budynków
ztermomodernizowano w rejonie ul. Legnickiej.
Tabela 34. Zestawienie budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji w latach
2014-2015
przyjęta nazwa obszaru

ilość budynków poddanych
termomodernizacji

Stare Miasto

0

ul. Legnicka

5

ul. Wojska Polskiego

7

ul. Chojnowska

0

Najniższy, czyli najgorszy wskaźnik w tym kryterium osiągnęły obszary Starego Miasta i ulicy
Chojnowskiej. Pomimo dużych potrzeb nie dokonano termomodernizacji żadnego z budynków
w tym rejonie. Stare Miasto, jako obszar najbardziej zagęszczony wpływ tego wskaźnika dotyka
najbardziej. W obszarze Starego Miasta ponadto występuję największa liczba palenisk
indywidualnych na paliwo stałe co oznacza, iż w okresie zimowym znacząco wzrasta niska
emisja. Niski status materialny osób zamieszkałych obszar zdegradowany wiąże się często z
opalaniem mieszkań „tym co jest pod ręką”.

3.3

Wskazanie obszarów o najwyższym stopniu degradacji

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej w Złotoryi rozkład przestrzenny
diagnozowanych problemów jest nierównomierny. Poprzez przedstawione wyliczenia
wykazano, że największe nasilenie negatywnych zjawisk jest wyraźnie widoczne na terenie
Starego Miasta. W tym rejonie występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk
społecznych powiązanych z problemami gospodarczymi, technicznymi i środowiskowymi. Należy
więc uznać, że obszarem zdegradowanym w Złotoryi jest obszar Starego Miasta.
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Mimo, że część obszaru Starego Miasta była wskazana we wcześniejszych programach
rewitalizacji i objęta wsparciem infrastrukturalnym oraz społecznym, to natężenie zjawisk
kryzysowych utrzymuje się na poziome zauważalnie wyższym aniżeli w innych częściach miasta.
Stare Miasto tworzy swoisty zaklęty krąg – brak pracy oznacza konieczność korzystania ze
środków MOPS, które często jeszcze bardziej uzależniają osoby od pomcy państwa czy
samorządu.
To zaś skutkuje niskimi dochodami własnymi rodzin, co uniemożliwia podjęcie samodzielnych
inicjatyw i sifinansowanie prac związanych z podwyższeniem standardu mieszkaniowego. W
efekcie część Starego Miasta mimo, iż najstarsza historycznie staje się dzielnicą – skupiskiem
problemów społecznych, infrastrukturalnych a w konsekwencji i środowiskowych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wcześniejsza rewitalizacja obejmowała tylko część
problematycznej dzielnicy. Rewitalizacja, której poddana zostanie druga część dzielnicy dopełni
społecznie i obszarowo cel, jakiemu ma służyć.
Należy zaznaczyć, że ze względu na nieduże rozmiary dzielnicy Starego Miasta, projekty
społeczne będą miały wydźwięk na pełny jego obszar, co za tym idzie, wzmocnią pozytywne
efekty poprzednich rewitalizacji.
Warto dodatkowo zaznaczyć, iż w toku konsultacji z mieszkańcami – to właśnie mieszkańcy
intuicyjnie najczęściej wskazywali Stare Miasto (w szczególności ulice: Rynek, Piłsudskiego,
Mickiewicza, Chrobrego) jako obszar wymagający wsparcia.

3.4

Diagnoza obszaru rewitalizacji – analiza potrzeb rewitalizacyjnych

W wyniku przeprowadzonej analizy na obszar rewitalizacji wybrano obszar Starego Miasta. Jest
to najstarsza część miasta z gęstą zabudową mieszkalną z XVI-XIX wieku. W 2014 r. obszar
rewitalizowany zamieszkiwało 4170 osób, co stanowi 26% wszystkich mieszkańców Złotoryi.
Powierzchnia historycznej części obejmuje 20 ha, a całość obszaru rewitalizowanego 41,7 ha, co
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stanowi jedynie 3,7% obszaru miasta Złotoryi. Tak niewielki obszar rewitalizacji pozwoli na
zintensyfikowanie działań zmierzających do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji
kryzysowej. Ze względu na skalę zdiagnozowanych tu problemów z pewnością będzie to proces
wieloletni.
Analiza wskaźnikowa dowiodła bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie
Starego Miasta. Wysoce niekorzystnym i niepokojącym zjawiskiem jest utrzymujący się na tym
terenie wysoki poziom bezrobocia oraz znaczne uzależnienie części mieszkańców od pomocy
opieki społecznej. Dodatkowo prawie 50% osób bezrobotnych zamieszkałych na Starym Mieście
pozostaje bez pracy od ponad 12 miesięcy, co pogłębia uczucie wykluczenia, a także prowadzi
do powstawania niekorzystnych zjawisk społecznych, patologii czy przestępczości. Jest to
widoczne nie tylko w danych statystycznych, ale potwierdzają to także mieszkańcy Złotoryi.
Dużym wyzwaniem w obszarze rewitalizowanym jest zdegradowana tkanka mieszkaniowa,
zarówno komunalna, jak i będąca we władaniu wspólnot mieszkaniowych. Bardzo nieliczne
działania termomodernizacyjne oraz remonty części wspólnych kamienic i budynków sprawiły, iż
kompleksowa poprawa jakości zabudowy pilnie wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.
Brak działań termomodernizacyjnych sprawił, że budynki mają niski poziom wydajności
energetycznej.
Trakt od pl. Reymonta do pl. Matejki przez Rynek, jako główny, naturalny ciąg komunikacyjny
miasta powinien być wizytówką miasta. Niestety zły stan techniczny budynków, w tym
centralnie położonego historycznego ratusza, bardzo niekorzystnie wpływa na postrzeganie tego
terenu zarówno przez samych mieszkańców, jak i przez przyjezdnych, czy turystów.
Z kolei korzystne położenie obszaru rewitalizowanego, w centrum miasta, na wspomnianym
głównym ciągu komunikacyjnym przekłada się niestety na występowanie wzmożonego ruchu
samochodowego. Należy więc, w ramach rewitalizacji, przeprowadzić działania zmierzające do
zmniejszenia natężenia ruchu i wyodrębnienia przestrzeni publicznej przyjaznej dla rowerzystów
i pieszych.
Utrzymujące się negatywne postrzeganie tej części miasta wpływa między innymi na niską
skłonność do lokowania działalności gospodarczej, co pogłębia problem bezrobocia na tym
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obszarze, a z uwagi na brak kapitału prowadzi także do dalszej degradacji substancji budowlano
architektonicznej. Właściciele zlokalizowanych w tym obszarze obiektów usługowych
i handlowych zgłaszają istniejący problem, wskazując tym samym dobry kierunek przyjętych
działań rewitalizacyjnych.
Brak poczucia bezpieczeństwa zniechęca również potencjalnych lokatorów do zamieszkania
w dzielnicy. Tylko skomasowane działania rewitalizacyjne mogą uczynić ten obszar
bezpieczniejszym, przyjaźniejszym do życia, a co za tym idzie atrakcyjniejszym w oczach
mieszkańców całej Złotoryi. Centralne położenie obszaru rewitalizacji w środku miasta oraz małe
rozmiary miejscowości każą przypuszczać, że projekty związane z rewitalizacją tego obszaru
będą miały oddźwięk w całym mieście.
Problemem Starego Miasta jest także brak miejsc do spędzania wolnego czasu i spotkań różnych
grup wiekowych mieszkańców dzielnicy. Brakuje miejsc, które integrowałyby mieszkańców
w różnych grupach wiekowych. Dotyczy to zarówno terenów zamkniętych pod dachem, jak
i obszarów na wolnej przestrzeni, pomimo wysokiego zapotrzebowania na tego typu obiekty.
Kontynuacja rozpoczętych w poprzednim okresie programowania działań rewitalizacyjnych jest
niezbędna i zasadna ze względów społecznych i ekonomicznych. Obecnie główny punkt nacisku
powinien zostać jednak przesunięty na tereny położone linii przebiegu ulic Żeromskiego-RynekMickiewicza. Konieczne jest wdrożenie szerokiego programu kompleksowych działań
rewitalizacyjnych

obejmujących

zarówno

projekty

o

charakterze

społecznym

jak

i infrastrukturalnym, które zapobiegną dalszej degradacji tego obszaru i pogłębianiu się
niekorzystnych zjawisk społecznych. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do
podniesienia atrakcyjności wizualnej obszaru, zmniejszenia dysproporcji w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta oraz lokalnej społeczności. Można przypuszczać, że efektem rewitalizacji
będzie również pozytywny wizerunek centrum miasta, co za tym idzie całej Złotoryi w oczach
przyjezdnych w tym turystów, napływ których może również wzmocnić gospodarczo rozwój
dzielnicy.
W tabeli 35. wskazana została korelacja czynników degradacji z celami i zamierzeniami do
osiągnięcia wskutek rewitalizacji.
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Tabela 35. Główne sfery proponowanych pól interwencji w podziale na poszczególne obszary
NEGATYWNE
ZJAWISKA
(STAN
KRYZYSOWY)
* demografia,
* bezrobocie w
tym trwałe,
* ubóstwo,
* przestępczość,
* niski poziom
edukacji i kapitału
społecznego,
* wykluczenie
społeczne
seniorów,
*
niewystarczający
poziom
uczestnictwa w
życiu publicznym
i kulturalnym,

SYNCHRONIZACJ
A ZADAŃ W
STREFACH

STREFA
SPOŁECZNA

PRIORYTET

WSKAŹNIKI

* liczba osób
korzystających ze
świadczeń MOPS w
ogóle ludności
* udział osób
bezrobotnych w
ogóle ludności w
wieku
LUDZIE
produkcyjnym
(rewitalizacj * udział osób
a społeczna) długotrwale
bezrobotnych w
liczbie
bezrobotnych
ogółem
* ilość przestępstw
i wykroczeń na
każde 10 tysięcy
mieszkańców

CELE oraz KIERUNKI DZIAŁAŃ
- poprawa jakości życia mieszkańców,
ułatwienie dostępu do zatrudnienia
i samozatrudnienia
dla osób poszukujących pracy, osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych,
- aktywizacja seniorów,
promowanie równych szans,
promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu miasta,
- zapobieganie patologiom społecznym,
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa

158

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

* niski stopnień
przedsiębiorczości,
* niski poziom
kwalifikacji,
* zawężone
możliwości rynku
pracy,

* degradacja
stanu
technicznego
obiektów
budowlanych, w
tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym,
* brak
funkcjonowania
rozwiązań
technicznych
umożliwiających
efektywne
korzystanie z
obiektów
budowlanych, w



STREFA
GOSPODARCZA

PRACA
(rewitalizacj

a
gospodarcza
)

deficyt
kwalifikacji
–
osoby
młode
wśród
bezrobotnych
ogółem
deficyt
kwalifikacji
–
osoby o niskich
kwalifikacjach
wśród
bezrobotnych
ogółem

- rozwój gospodarczy miasta
- tworzenie
nowych miejsc pracy
- promowanie
przedsiębiorczości
- promowanie samozatrudnienia
- gospodarcze wykorzystanie nowych pomysłów
- sprzyjanie tworzeniu nowych firm w tym mikro i małych,

- przywrócenie nieruchomościom ich utraconej
wartości,
- poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,

ilość budynków o

STREFA
TECHNICZNA

MIASTO
wysokim stopnia
(rewitalizacj
zużycia w ogóle
a fizyczna)

budynków
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szczególności w
zakresie
energooszczędnoś
ci i ochrony
środowiska

* przekroczenia
standardów
jakości
środowiska,
* zdegradowana
zieleń miejska,
* niski poziom
wydajności
energetycznej
budynków

STREFA
ŚRODOWISKOW
A

- wspieranie efektywności energetycznej,
- zastosowanie rozwiązań proekologicznych,
- wpisanie się w strategię niskoemisyjności,
lepsze zagospodarowanie zasobami środowiskowymi,
budynki poddane - zachowanie i ochrona środowiska,
termomodernizac - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
poprawa środowiska miejskiego,

-

-

ji
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3.5

Opis obszaru rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Złotoryja odnosi się do najstarszej i najcenniejszej
części miasta, tj. do historycznego centrum. Granicę obszaru wyznaczają m.in. dawne mury
miejskie. Centrum miasta jest najbardziej reprezentacyjną dzielnicą Złotoryi, charakteryzującą
się zróżnicowaną architekturą, w większości o znaczeniu zabytkowym. Złotoryja jest miastem
o bogatej historii, która pozostawiła po sobie liczne cenne zabytki takie jak obiekty sakralne
o unikatowej wartości historycznej, pozostałości murów obronnych pochodzących z XIV wieku,
klasycystyczne kamienice, a także wiele innych.
Rynek stanowi najcenniejszy zespół w Złotoryi. Wydłużony kształt nawiązuje do placu
targowego. Jednak wskutek dużego bloku śródrynkowego dzieli się on na dwie części: Rynek
Górny i Rynek Dolny, a od zachodu tylko rząd domów dzieli go od Pl. Niepodległości, na którym
stoi najcenniejszy obiekt sakralny Złotoryi, tj. kościół Narodzenia NMP. Plac rynkowy został
wytyczony na planie prostokąta w rozmiarze 65x180 m i zalicza się do najstarszych
i największych na Śląsku, wyraźnie ustępując jedynie Wrocławiu. Kwartały Rynku zabudowane są
kamienicami od 2 do 5-kondygnacyjnymi, 3-6 osiowymi, przeważnie ustawionymi kalenicowo.
Starsze obiekty posiadają dekoracyjne szczyty i dość bogate elewacje, nieliczne również
kamienne portale. Obecna forma większości budynków jest efektem przebudowy po pożarach
w XIX wieku oraz remontów jakich dokonano po 1955 i 1958 roku. Najcenniejsze obiekty
zachowały się w pierzei północnej i zachodniej. Pierzeje wschodnie i południowe są najczęściej
zabudowane domami wzniesionymi po 1960 roku .
Centrum miasta to również miejsce, gdzie swoje siedziby ulokowały władze miejskie
i powiatowe

oraz

inne

instytucje

administracyjne,

instytucje

otoczenia

biznesu,

przedsiębiorstwa i zakłady usługowe. W centrum znajdują się również placówki kulturowe takie
jak kino, czy muzea.
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Wszystkie te czynniki nie są jednak w stanie powstrzymać procesu degradacji zabytkowej
tkanki urbanistycznej i dekapitalizacji pozostałej zabudowy tego obszaru. Dotyczy to
w szczególności najstarszych obiektów, które w większości od lat nie były remontowane
i znajdują się w złym stanie technicznym. Historyczne kamienice, stanowiące w większości
własność komunalną, wymagają remontu, w szczególności renowacji elewacji, wymiany dachów
i okien oraz odnowy tzw. części wspólnych tj. klatek schodowych, podpiwniczeń, czy strychów.
Wiele do życzenia pozostawiają także podwórza znajdujące się w tylnej części kamienic,
wymagające uporządkowania i często zupełnie nowego zagospodarowania. Atrakcyjna
lokalizacja nie jest również wystarczająco wykorzystywana do celów prowadzenie usług,
szczególnie gastronomicznych oraz hotelowych wpływających na rozwój turystyczny.
Wysokie bezrobocie, pogłębiające się frustracje wśród mieszkańców związane z brakiem
zdolności finansowej powodują nikły udział w życiu społecznym i kulturowym, a także akty
wandalizmu i rozboje. To także przyczynia się do natężenia procesu niszczenia Starego Miasta.
Tylko szybko podjęte kompleksowe działania będą w stanie przywrócić tej części miasta należną
mu rolę oraz uchronić przed pogłębianiem się procesu degradacji gospodarczej i społecznej.
Starówka stanowi swoistą wizytówkę miasta, będącą lokalnym centrum kulturowym,
gospodarczym i społecznym, dlatego tak ważne jest jak najszybsze odtworzenie jej dawnej
świetności. Program rewitalizacji ma na celu przywrócenie Staremu Miastu potencjału
gospodarczego, kulturowego i społecznego. Przyczyni się on także do podniesienia standardu
obiektów mieszkaniowych oraz poziomu życia mieszkańców, jak i wzbogaci atrakcyjność
turystyczną Złotoryi. Rewitalizacja wybranego obszaru nie będzie miała jedynie oddziaływania
lokalnego, lecz przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego miasta.

Zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji zgodnie z przedstawioną mapą obejmuje ulice:
Basztowa, S. Żeromskiego, Staromiejska, M. Konopnickiej, Bohaterów Getta Warszawskiego,
Klasztorna, I. Krasickiego, S. Staszica (w części), A. Mickiewicza, Przelot, Pl. Niepodległości,
Zaułek, Chopina, Pl. Orląt Lwowskich, Szkolna, Solna, Górna, Rynek, Piłsudskiego, Pl. Matejki,
Pl. Reymonta, T. Kościuszki, H. Sienkiewicza, Garbarska, Chrobrego (w części), Górna, al. Miła,
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Spacerowa, Cicha, Joannitów, Krótka, Cmentarna (w części), Sikorskiego, Franciszkańska,
św. Jadwigi, Zielona, Ogrodowa, Kolejowa (w części), Pocztowa, Pl. Lotników Polskich, Pl. 800lecia.

Wyznaczony obszar rewitalizacji to historyczne centrum miasta Złotoryi. Znajdują się w nim:
1)

najcenniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego, tj.:

•

pierścień murów obronnych,

•

Kościół św. Jadwigi i klasztor pofranciszkański,

•

Kościół Narodzenia NMP,

•

Baszta Kowalska,

•

Fontanna – pomnik na Rynku Dolnym,

•

Fontanna Delfina,

•

24 kamienice i budynki wpisane do rejestru zabytków w tym dawna katownia, obecnie

siedziba Muzeum Ziemi Złotoryjskiej,
2)

obiekty użyteczności publicznej:

•

poczta,

•

Komisariat policji,

•

kino,

•

Urząd miejski,

•

Urząd Stanu Cywilnego,

•

Starostwo Powiatowe,

•

Ratusz,

•

ZOKIR,

•

biblioteka miejska,

•

Szkoła podstawowa nr 1,

•

Galeria,

•

dwie Apteki,

•

korty tenisowe,
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•

trzy banki,

3)

zaplecze turystyczne:

•

Schronisko Młodzieżowe,

•

Hotel,

•

restauracje, kawiarnie i bary,

•

punkt informacji turystycznej,

•

Muzeum Złota,

4)

dwa z ośmiu złotoryjskich pomników przyrody, tj.

•

cis pospolity przy kościele NNMP,

•

dąb szypułkowy na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Staszica.

3.6

Zakres obszaru rewitalizacji

Poniżej przedstawiono graficznie zdefiniowany obszar rewitalizacji oraz zdjęcia fragmentu
obszaru, zamieszczono także mapę z obszarem rewitalizacji i projektami list A i B.
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Źródło: opracowanie własne UM Złotoryja
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Źródło: opracowanie własne UM Złotoryja
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3.7

Podstawa prawna LPR oraz horyzont czasowy
Lokalny Program Rewitalizacji określa działania planowane do realizacji na lata 2015 -

2020. Został uchwalony w 2016 roku. Jest programem działań społeczno-gospodarczych
przyjmowanym przez Radę Miejską w Złotoryi na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.).
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015 - 2020 zakłada pięcioletnią, średniookresową
perspektywę wdrażania działań publicznych w zakresie rewitalizacji. Jednakże wielowątkowość
tego procesu oraz skala potrzeb z pewnością wykroczą poza przyjęty horyzont czasowy.
W szczególności efekty działań społecznych mogą być widoczne w dłuższej perspektywie
czasowej. Z tego też względu konieczną będzie aktualizacja i zapewnienie kontynuacji
realizowanych inicjatyw, zgodnie z aktualną skalą potrzeb.

4

WIZJA, CELE I PROJEKTY REWITALIZACYJNE

4.1

Wizja rewitalizacji

Wizja to zobrazowanie stanu docelowego, opis przyszłego wizerunku społeczno-gospodarczego
i przestrzennego obszaru rewitalizowanego stanowiący uzasadnienie doboru i tło oceny
zasadności przyjętych celów strategicznych, które chce się osiągnąć realizując program
rewitalizacji.

Mieszkańcy obszaru rewitalizacyjnego – obszaru Starego Miasta - wizytówką całego miasta
Złotoryja. Dbają o swoje otoczenie i wspólną przestrzeń. W rezultacie Stare Miasto jest
bezpieczne, estetyczne, dobrze zorganizowane i zintegrowane przestrzennie, ekonomicznie
i społecznie z resztą miasta. Charakteryzuje się wysoką jakością życia z uwagi na zadbaną
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przestrzeń publiczną, tętniące życiem i nowoczesne przestrzenie społeczne oraz
zmodernizowane budynki mieszkalne. Stare Miasto ma pozytywny wizerunek wśród
mieszkańców całego miasta Złotoryja.

4.2

Cele rewitalizacji

Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego poprzez kompleksowe działania
obszaru zdegradowanego.
Na potrzeby badania zjawisk kryzysowych obszar miasta został podzielony na cztery obszary,
które następnie poddano szczegółowej analizie wskaźnikowej. Wykazała ona szereg
negatywnych zjawisk skomasowanych w obrębie Starego Miasta. Priorytety rewitalizacji
wynikają ze zdiagnozowanych problemów i wskazują główne kierunki działań zmierzających do
wyprowadzenia

obszaru

rewitalizowanego

z

trudnej

sytuacji

społeczno-gospodarczej

i technicznej. Na ich podstawie formułowane są w dalszej kolejności cele rewitalizacji.
Zestawienie priorytetów i celów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na
lata 2015-2020 wykazano w tabeli 35.

4.2.1 Główny Cel LPR

Rewitalizacja obszaru starego Miasta Złotoryi w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym.
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4.2.2 Cele szczegółowe
STREFA SPOŁECZNA:
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- ułatwienie dostępu do zatrudnienia i samozatrudnienia dla osób poszukujących pracy, osób
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych,
- aktywizacja seniorów,
- promowanie równych szans,
- promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu miasta,
- zapobieganie patologiom społecznym,
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa

STREFA GOSPODARCZA:
- rozwój gospodarczy miasta,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- promowanie przedsiębiorczości,
- promowanie samozatrudnienia,
- gospodarcze wykorzystanie nowych pomysłów,
- sprzyjanie tworzeniu nowych firm w tym mikro i małych,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację
zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej,
- zaadaptowanie obiektów na cele: społeczne, kulturalne i gospodarcze,
- wzmocnienie funkcji handlowych i usługowych poprawiających obsługę mieszkańców,
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- poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni
publicznych,
- powstanie publicznej infrastruktury,
- stworzenie miejsc spotkań zarówno pod dachem jak i miejskiej przestrzeni wspólnej,
- przywrócenie funkcji społecznej zieleńcom miejskim

STREFA TECHNICZNA:
- przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,
- poprawa standardu zasobów mieszkaniowych

STREFA ŚRODOWISKOWA:
- wspieranie efektywności energetycznej,
- zastosowanie rozwiązań proekologicznych,
- wpisanie się w strategię niskoemisyjności,
- lepsze zagospodarowanie zasobami środowiskowymi,
- zachowanie i ochrona środowiska,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
- poprawa środowiska miejskiego

4.3

Priorytety rewitalizacji Miasta Złotoryja
Priorytety rewitalizacji wynikają ze zdiagnozowanych problemów i wskazują główne

kierunki działań zmierzających do wyprowadzenia obszaru rewitalizowanego z trudnej sytuacji
społeczno-gospodarczej, środowiskowej i technicznej. Na ich podstawie formułowane są
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w dalszej kolejności cele rewitalizacji. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Złotoryja na lata 2015-2020 wyznaczono cele i kierunki działań rewitalizacji, które zostały
zdefiniowane przez trzy priorytety:
Priorytet 1: LUDZIE ( rewitalizacja społeczna),
Priorytet 2: PRACA ( rewitalizacja gospodarcza),
Priorytet 3: PRZESTRZEŃ (rewitalizacja fizyczna)

Najważniejszym priorytetem rewitalizacji miasta Złotoryja są działania zaplanowane
bezpośrednio dla mieszkańców Starego Miasta (Priorytet 1 Ludzie). Cele przyporządkowane
temu priorytetowi polegają głównie na:
poprawie jakości życia mieszkańców
 ułatwienie dostępu do zatrudnienia i samozatrudnienia dla osób poszukujących pracy,
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych
 aktywizacja seniorów
 promowanie równych szans
 promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu miasta
 zapobieganie patologiom społecznym
 podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

Drugim ważnym celem działań rewitalizacyjnych jest rozwój gospodarczy miasta (Priorytet 2
Praca). Cele określone w ramach tego priorytetu dotyczą:
 tworzenie nowych miejsc pracy
 promowanie przedsiębiorczości
 promowanie samozatrudnienia
 gospodarcze wykorzystanie nowych pomysłów
 sprzyjanie tworzeniu nowych firm w tym mikro i małych
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Trzecim kluczowym polem interwencji w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych jest
poprawa wizerunku Starego Miasta Złotoryja (Priorytet 3 Przestrzeń). Potrzebna jest zmiana
postrzegania Starego Miasta przez samych mieszkańców (na co wpłynąć może np. możliwość
modernizacji budynków wielorodzinnych), jak i przez mieszkańców całej Złotoryi. Działania, za
pomocą których będą realizowane cele przyporządkowane poszczególnym priorytetom, są
komplementarne wobec siebie oraz wobec wcześniej podjętych projektów rewitalizacyjnych
i innych zadań, jakie podejmuje miasto na rzecz mieszkańców Starego Miasta Złotoryja. Cele
określone w ramach tego priorytetu dotyczą:
 dbałość o estetykę i dobrze zorganizowaną przestrzeń publiczną,
 przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości
 poprawa standardu zasobów mieszkaniowych
 wspieranie efektywności energetycznej
 zastosowanie rozwiązań proekologicznych
 wpisanie się w strategię niskoemisyjności
 lepsze zagospodarowanie zasobami środowiskowymi
 zachowanie i ochrona środowiska
 zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza
 poprawa środowiska miejskiego

LUDZIE

PRZESTRZEŃ

PRACA

Stworzony trójpodział priorytetów (LUDZIE, PRACA, PRZESTRZEŃ) wskazuje wzajemne korelacje
i strefy wpływów. Zmiany w którymkolwiek z priorytetów mają bezpośredni wpływ na dwa
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pozostałe. Dlatego realizując zadania zawsze należy mieć na uwadze przełożenie ich efektu
na resztę sfer. Dlatego planując rewitalizację gospodarczą nie można nie spojrzeć na jej skutki
w przestrzeni miasta i mieszkańców. Podobnie w odniesieniu do rewitalizacji fizycznej czy też
społecznej.
W związku z faktem, że wskazane priorytety bezpośrednio na siebie oddziałują bezsporna jest
komplementarność zadań przyjęta do realizacji w ramach tych priorytetów.
4.4

Okres realizacji
Ramy czasowe Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020

zostały określone na podstawie okresów programowania i budżetowania funduszy z Unii
Europejskiej. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie działań naprawczych
w latach 2015-2020

w układzie kroczącym z możliwości zmian, zarówno pod względem

terminów realizacji poszczególnych zadań jak i merytorycznym, tj. poszerzenia zakresu
planowanych zadań pod warunkiem utrzymania ich w obszarze planowanej rewitalizacji.

174

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

4.5

Konsultacje społeczne i partycypacja społeczna.
Działania

Planowany termin

Uchwała o przystąpieniu do aktualizacji LPR

styczeń 2015 r.

Spotkanie robocze przy udziale zespołu ds.
rewitalizacji

Informacja i promocja dla mieszkańców,
organizacji i instytucji w mediach odnośnie
rozpoczęcia prac nad LPR.
Wysłanie
pism
informacyjnych
do
zainteresowanych instytucji oraz podmiotów
opiniotwórczych (wg listy adresowej).

Spotkania
organizacyjne
dotyczące
przeprowadzenia kampanii informacyjnej

Zasięg / interesariusz
Rada Miasta/
mieszkańcy ( 16tyś
mieszkańców) (uchwała)

Instytucje, organizacje
luty 2015 r.
pozarządowe,
mieszkańcy (lista
obecności)
Mieszkańcy/ Gazeta
luty 2015 r.– kwiecień
Złotoryjska, Facebook,
2015r.
www.zlotoryja.pl
(raport)
Instytucje / organizacje
pozarządowe/
luty 2015 r./ na bieżąco
wspólnoty
mieszkaniowe
(raport)
Mieszkańcy/ Gazeta
Złotoryjska, Facebook,
2015-2016
www.zlotoryja.pl
(listy obecności)

Instytucje,
Spotkania
informacyjne
z
udziałem
organizacje
zainteresowanych instytucji oraz podmiotów rozpoczęcie: luty 2015 r.
pozarządowe,
opiniotwórczych i mieszkańców
mieszkańcy
(lista obecności)
Wydział Funduszy
Udział w konkursie Modelowa Rewitalizacja luty 2015 r. – marzec
Zewnętrznych i Obsługi
Miast organizowanych prze MIiR
2016 r.
Inwestora
Zespół ds. rewitalizacji,
Zebranie materiałów.
do 31 marca 2016 r.
WFZiOI,
Rada Miasta/
Opracowywanie LPR - wersja robocza, do 20 października 2016 mieszkańcy/ instytucje/
prezentacja prac Radnym Miasta Złotoryja.
r.
organizacje NGO
(raport)
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Spotkania
konsultacyjne
z
udziałem
mieszkańców, zainteresowanych instytucji oraz
podmiotów opiniotwórczych (min. Propozycja
obszaru rewitalizacji)
Spotkania
konsultacyjne
z
mieszkańców obszaru objętego LPR.

2015-2016

udziałem

Przekazanie LPR, prezentacja na Komisji
Gospodarczej i Przyjęcie LPR na sesji Rady
Miejskiej.

2016 r.

październik 2016 r.

Rada Miasta/
mieszkańcy/ instytucje/
organizacje NGO
(raport)
Rada Miasta/
mieszkańcy/ instytucje/
organizacje NGO
(raport)
Rada Miasta/
mieszkańcy/ instytucje/
organizacje NGO
(raport)

Monitoring wdrażania LPR oraz jego koordynacja
w świetle zapisów RPO dla Województwa od października 2016 r.
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Ze względu na kompleksowy charakter procesu rewitalizacji, kilkuletni czas realizacji oraz
długofalowe rezultaty i oddziaływanie zadań realizowanych w ramach LPR – Gmina Miejska
Złotoryja podjęła szereg działań zmierzających do szerokiej popularyzacji problemów
w przedmiotowym zakresie.

Bezpośrednim celem konsultacji społecznych było:
 zapoznanie mieszkańców z szansami, jakie daje proces rewitalizacji,
 konsultacja i gromadzenie pomysłów projektów „najbliżej problemów”, czyli wśród
mieszkańców, przedstawicieli służb publicznych, organizacji pozarządowych czy
przedsiębiorców,
 udział przy wyznaczeniu obszaru wsparcia – obszaru problemowego,
 zapoznanie mieszkańców z wynikami wcześniej prowadzonych konsultacji.

W celu konsultacji do prac nad Programem zaproszono:
 mieszkańców Miasta,
 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 przedstawicieli organizacji pracodawców,
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 przedstawicieli jednostek administracji, policji, inspekcji, straży pożarnej, oświaty,
kultury, służby zdrowia oraz opieki społecznej, spółki gminnej – RPK Sp. z o. o.,
zarządców nieruchomościami.

Partnerzy i instytucje opiniotwórcze biorące udział w konsultacjach nad LPR:
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Komendant – Komendy Powiatowy Policji w Złotoryi
Komendant Straży Miejskiej w Złotoryi
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi

W lutym 2015 r. informacja i promocja w mediach odnośnie rozpoczęcia prac nad LPR:


Gazeta Złotoryjska, lokalny tygodnik nakład 1000 egzemplarzy,

 strona internetowa Urzędu www.zlotoryja.pl.
 Fanpage Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora „Gospodarcza Złotoryja”,
 - Fanpage – oficjalny profil Miasta Złotoryja.

Konsultacje społeczne przez social media
Istotnym elementem konsultacji jest wykorzystanie mediów społecznych (social media) do
swobodnej komunikacji z mieszkańcami. W efekcie bieżące informacje w zakresie rewitalizacji
były i są zamieszczane w serwisie internetowym Miasta Złotoryja – www.zlotoryja.pl. oraz na
stronach fanpage Wydziału Funduszu Zewnętrznych i Obsługi Inwestora – „Gospodarcza
Złotoryja”. Wskazana forma komunikacji stworzyła możliwość zgłaszania uwag i projektów
przedsięwzięć odnośnie zakresu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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W toku konsultacji przy wykorzystaniu social media zgłoszono 12 propozycji zadań. Pośród nich
znalazły się min.:
Fanpage Gospodarcza Złotoryja:
- Gospodarcza Złotoryja Następny pomysł podsunięty drogą mailową: Budowa placu zabaw na skwerku pomiędzy
ulicami Rynek, Bohaterów Getta Warszawskiego i Klasztornej.
- AW (mieszkaniec) Siłownia na świeżym powietrzu zlokalizowana u zbiegu Kolejowej i Miłej. Skwer jest
niewykorzystany. Wszystkie obiekty tego typu są położone poza centrum.,
- SS (mieszkanka) No i remontu doprasza się pomnik przy Lotników Polskich oraz schody prowadzące w stronę
ogródków działkowych ( fajnie wyglądały przed wojna). Remont małego budynku przy skrzyżowaniu z ulicą
sikorskiego.
- JB (mieszkanka) Ul. Kościuszki w strone pl. Maluchów... tu się nic nie dzieje poza koszeniem a szkoda, to
proponuję - open gym jak orlik, grilowisko jak nad zalewem.- super by tu ta chatka z lawkami pasowala a ze jest
blisko sp1 I lo to I szkoły by mogly korzystsc, dorzucic smietniki. Lawki. Tylko zeby tych lawek bylo tyle aby wieksza
grupa z tego radośc miala. . Blisko policji
- EK (mieszkanka) Podłączam się do pomysłu jak wyżej: duży skwer za placem zabaw. Fajne miejsce do
zagospodarowania. Ławki, siłownia, cokolwiek byle nie to sciernisko 😉

Źródło: https://www.facebook.com/wydzialfunduszyzewnetrznych/

Uwagę może zwracać fakt, iż większość propozycji dotyczyła obszaru Starego Miasta, który
ostatecznie, po analizie zjawisk kryzysowych został zdefiniowany jako obszar kryzysowy.

Konsultacje z mieszkańcami w formie spotkań i przesyłania propozycji
Inną istotną formą konsultacji z lokalną społecznością były przeprowadzone konsultacje
w terminach:
- lipiec – sierpień 2015
- styczeń – kwiecień 2016
- wrzesień- październik 2016 r.
Konsultacje odbyły się w formie


przysyłania własnych propozycji (rewitalizacja@zlotoryja.pl) i zamieszczenia uwag o
charakterze opisowym dotyczącym propozycji zadań rewitalizacyjnych poprzez:
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spotkania (listy obecności do wglądu w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Obsługi
Inwestora), łącznie 50 uczestników wszystkich spotkań,



konsultacje indywidualne, wizyty w Wydziale merytorycznym, 20 wizyt mieszkańców,
(lista w Wydziale Funduszy Zewnętrznych),

W toku konsultacji uwzględniono następujące zadania:
Nazwa zadania

Zgłaszający

Utworzenie inkubatora społeczno-ekonom –
Ratusz 42, zgłoszony przez mieszkańców jako Propozycja mieszkańców
brak miejsca, przestrzeni do spotkań w
mieście”,

Program senior wigor – jako miejsce do
całodziennego pobytu seniorów w Złotoryi – Propozycja mieszkańców i Klubu Seniora przy
miejsce w centrum miasta, którego dziś nie MOPS Złotoryja oraz Stowarzyszenia Nasze
ma,

RIO

Rewitalizacja budynku Komendy Hufca ZHP ZHP Złotoryja
Złotoryja przy ul. Sienkiewicza w Złotoryi
Rewitalizacja budynku Komendy Policji przy ul. KPP Policji w Złotoryi
Kościuszki w Złotoryi
Park przy ul. Kościuszki

Propozycja mieszkańców

Podwórko w ulicach Boh. Getta, Rynek, Propozycja mieszkańców
Klasztorna, Krasickiego

Wszystkie spotkania były otwarte oraz formy komunikacji miały charakter otwarty. Ze względu
na fakt, iż rewitalizacja ma sens wyłącznie przy założeniu szerokiej informacji o procesie i
partycypacji mieszkańców na każdym jej etapie – stąd uruchomiono kilka kanałów komunikacji z
interesariuszami.
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Konsultacje z instytucjami publicznymi.

Pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Złotoryi wraz z prośbą o udostępnienie danych
poinformowali jednostki administracyjne i inne instytucje i służby o rozpoczęciu prac nad
Lokalnym Programem Rewitalizacji (wystosowano 15 pism do instytucji). Konsultacje z tą grupą
miały charakter ciągły. Były to pisma, analizy telefoniczne oraz spotkania ( 2 spotkania) zarówno
w siedzibie Urzędu Miejskiego jak i siedzibach tych podmiotów (7 spotkań min. W urzędzie
pracy, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku kultury).

Przedstawienie projektu LPR i konsultacje społeczne projektu

W kwietniu i w październiku 2016 r. treść LPR oraz rodzaj zadań został zaprezentowane w formie
prezentacji na Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, w której uczestniczyli mieszkańcy Złotoryi.
Komisja była transmitowana w Internecie, a link do posiedzenia komisji został umieszczony na
stronie zlotoryja.pl, tak aby umożliwić mieszkańcom możliwie najlepszy dostęp do treści
projektu.
Na posiedzeniu komisji zgłoszono min:


propozycje ujęcia w LPR i obszarze rewitalizacji cmentarza komunalnego (radni)



zwrócono uwagę na konieczność objęcia monitoringiem miejskim ulic Mickiewicza,
Klasztorna i Piłsudskiego – jako obszarów niebezpiecznych,



zgłoszono inicjatywę w zakresie uporządkowania podwórek miejskich ulic: Rynek,
Mickiewicza, Pocztowa – tak, aby służyły one rodzinom i dzieciom, były funkcjonalne i
bezpieczne,



zwrócono się z propozycją uwzględnienia w rewitalizacji konieczności uporządkowania
przestrzeni pod kątem miejsc parkingowych – w związku ze stale rosnącą liczbą aut.

Poza tym omówione zostały wszystkie wątpliwości zarówno radnych jak i obecnych na
komisjach mieszkańców. Uwagi radnych dotyczyły przebiegu granic obszarów, zakresu
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poszczególnych zadań i potrzeby współpracy z instytucjami. Mieszkańcy wskazywali na wpływ
przestępczości na brak rozwoju gospodarczego na terenie Starego Miasta, na potrzeby
rewitalizacji konkretnych miejsc oraz sugerowanie przyjęcia odpowiedniej metodologii.
Wszystkie możliwe na danym etapie postępowania uwagi były rozpatrywane.

Reasumując na każdym z etapów opracowania LPR – zarówno w trakcie diagnozy, jak i
konstruowania listy projektów, a także po opracowaniu projektu LPR – uczestniczyli wszyscy
interesariusze rewitalizacji.

Każdy z etapów był szeroko prezentowany w mediach, mediach społecznościowych, a także
instytucjach i organizacjach, które zajmują się problemami zdiagnozowanymi w LPR jak
bezrobocie, opieka społeczna, kultura itd.
Prezentacja w mediach miała na celu zachęcenie i włączenie mieszkańców w tworzenie
programu rewitalizacji Miasta Złotoryja.
Liczba propozycji i uwag, które wpłynęły do UM Złotoryja świadczy o tym, iż założenie o
możliwie szerokiej partycypacji mieszkańców na każdym z etapów programowania rewitalizacji należy uznać za zrealizowanie.

4.6

Wstępna charakterystyka planowanych działań rewitalizacyjnych

Uszczegółowienie priorytetów i wynikających z nich celów rewitalizacji następuje poprzez
zaplanowanie projektów rewitalizacyjnych. Ich realizacja w dłuższej perspektywie przyczyni się
do wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020 wyznaczono 14 projektów
rewitalizacyjnych podzielonych na Listę A i Listę B.
Rewitalizacja Miasta Złotoryja powinna zacząć się od inwestycji w mieszkańców.
Projekty związane z Priorytetem 1 Ludzie obejmują przede wszystkim tworzenie przestrzeni
dla wydarzeń kulturalnych, działalności warsztatowej czy szkoleniowej:
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 Projekt nr 1 (lista A) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi – Rynek, ul.
Mickiewicza wraz z utworzeniem podwórzca „strefy mieszkańca”
 Projekt nr 2 (lista A) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi – adaptacja
budynku starego ratusza (etap II) oraz pomieszczeń na ul. M. Konopnickiej ( etap I) na
potrzeby:
-inkubatora społeczno-gospodarczego
-centrum integracji społecznej
 Projekt nr 3 (lista A) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi – zabudowa
wielorodzinna, w tym zabytkowa

W części Starego Miasta w Złotoryi brakuje miejsc, integrujących mieszkańców, w których
można spędzić wolny czas, podnosić kwalifikacje zawodowe, lub szkolić się w zakresie nowych
umiejętności. W wyniku realizacji wszystkich projektów z listy A i z listy B (załącznik nr 1 do
LPR) rewitalizacyjnych pośrednio lub bezpośrednio zostaną osiągnięte cele z tego priorytetu.

Projekty związane z Priorytetem 2 Praca obejmują przede wszystkim stworzenie jak
najlepszego klimatu dla pracodawców oraz jak najlepszego wsparcia dla przyszłych
pracowników.
Projekt nr 2 (lista A) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi – adaptacja budynku
starego ratusza (etap II) oraz pomieszczeń na ul. M. Konopnickiej ( etap I) na potrzeby:
-inkubatora społeczno-gospodarczego
-centrum integracji społecznej
doskonale wpisuje się w powyższe założenia. Ponadto w Priorytet 2 wpisują się zadnia nr 10,
11, 12 i 14 z listy B.

Projekty ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015- 2020,
zgodnie z założeniami ujętymi w Priorytecie 3 Przestrzeń, dotyczą nie tylko tworzenia oferty
dla mieszkańców, ale przede wszystkim obejmują aktywne włączenie samych Złotoryjan
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w proces zmiany oblicza Starego Miasta – dzielnicy rewitalizowanej. Planuje się przede
wszystkim:
 Projekt nr 1 (lista A) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi – Rynek, ul.
Mickiewicza wraz z utworzeniem podwórzca „strefy mieszkańca”
 Projekt nr 2 (lista A) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi – adaptacja
budynku starego ratusza (etap II) oraz pomieszczeń na ul. M. Konopnickiej ( etap I) na
potrzeby:
-inkubatora społeczno-gospodarczego
-centrum integracji społecznej
 Projekt nr 3 (lista A) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi – zabudowa
wielorodzinna, w tym zabytkowa.

Zrealizowane inwestycje podniosą poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska na tym
terenie. Modernizacja ulic przyczyni się także do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Należy jednak zaznaczyć, że modernizacja ciągów komunikacyjnych służy także stworzeniu
wysokiej jakości przestrzeni publicznych dostępnych również dla niepełnosprawnych.
Zakłada się, że odnowa przestrzeni wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celów związanych
z integracją społeczną i pobudzeniem rozwoju gospodarczego.
Z nowego ciągu spacerowego korzystać będą nie tylko mieszkańcy Starego Miasta Złotoryi, ale
również inni złotoryjanie i turyści odwiedzający miasto.
W Priorytet 3 wpisują się również zadania z listy B: 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
Jak zostało wykazane powyżej, wszystkie projekty rewitalizacyjne zaplanowane w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020 są ze sobą silnie powiązane. Ich
łączna realizacja wpłynie pozytywnie na wszystkie istotne aspekty procesu rewitalizacji:
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Szczegółowa
charakterystyka projektów, a także analiza ich komplementarności została przedstawiona
w dalszej części.
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4.7

Komplementarność

Celem rewitalizacji obszarów zdegradowanych Złotoryi, jak również generalnym celem
rewitalizacji jest kompleksowa poprawa obszaru w sferach: ekonomicznej, społecznej,
przestrzennej, infrastrukturalnej. Dopiero działania (projekty) o tak rozbudowanych charakterze
przyniosą wszechstronny efekt rewitalizacyjny, a zatem pozwolą osiągnąć cele procesu
rewitalizacji.
Sposobem zapewnienia kompleksowości działań jest komplementarność proponowanych
projektów.
Efekt synergii, jaki pomoże osiągnąć właściwy dobór projektów oraz ich komplementarność
osiągnięte zostaną w sferach:


problemowa



przestrzennej,



gospodarczej (ekonomicznej),



infrastrukturalnej, a także



komplementarność źródeł finansowania oraz



komplementarność międzyokresowa.

Komplementarność przestrzenna
Komplementarność projektów w wymiarze przestrzennym wiąże się z:
- doborem projektów zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji,
- zasięgiem oddziaływania wybranych projektów na obszar rewitalizacji, przy czym przy doborze
projektu brany pod uwagę był jak największy, potencjalny zasięg projektów,
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria za najistotniejszy uznano projekt kompleksowej poprawy i
zagospodarowania ulic Rynek – Mickiewicza:
„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – ul. Rynek, Mickiewicza wraz z utworzeniem
podwórzca/”strefy mieszkańca”.

Komplementarność projektów w wymiarach społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, środowiskowym i technicznym:
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Tabela 36.
Lista A
Projekt nr 1
Projekt nr 1
Projekt nr 1
Projekt nr 1, 2, 3
Projekt nr 1, 2, 3
Projekt nr 1, 2, 3
Źródło: opracowanie własne

Sfera społeczna rewitalizacji
Sfera gospodarcza
rewitalizacji
Sfera środowiskowa
Sfera przestrzennofunkcjonalna
Środowiskowa
Techniczna

Lista B
Projekty nr 4,5,6,10,11,12
Projekt nr 10
Projekty nr 4,5,6,7,8,9,
Projekty nr 4,5,6,7,8,9,
Projekty nr 4,5,6,7,8,9,
Projekty nr 4,5,6,7,8,9,

Komplementarność problemowa:
Komplementarność w wymiarze problemowym oznacza, iż projekty o charakterze
infrastrukturalnym i tzw. miękkim przyniosą efekt synergii poprzez wzajemne uzupełnione w
sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej i środowiskowej.
Wszystkie wybrane w ramach rewitalizacji projekty przeciwdziałają fragmentaryzacji działań tj.
działaniom w wymiarze cząstkowym w miejsce kompleksowego rozwiązania problemów,
poprzez skoncentrowanie uwagi na całościowym spojrzeniu na obszar zdegradowany.
Realizacja projektów przestrzenno-infrastrukturalnych w każdym przypadku jest uzupełniona
przez tzw. projekt o charakterze miękkim.
Przykładem jest projekt rewitalizacji ratusza, który stanie się bazą realizacji działań
zmierzających do utworzenia Centrum Integracji Społecznej.

Komplementarność źródeł finansowania
Projekty zdefiniowane jako rewitalizacyjne będą finansowane ze źródeł finansowania, głównym
źródłem finansowania będzie RPO WD 2014-2020 uzupełniony środkami własnymi Gminy
Miejskiej Złotoryja oraz środkami prywatnymi w przypadku wkładu własnego wspólnot
mieszkaniowych.

185

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Tabela 37.
Źródło finansowania
RPO WD 2014-2020
Środki Gminy Miejskiej
Złotoryja
Środki prywatne (wspólnoty)
Inne środki
Źródło: opracowanie własne

Projekt
Projekty od nr 1 do nr 12
Projekty od 1,2,3 (Lista A),
projekty z listy B nr 4,5,6,7,
10,11,12
Projekt nr 3 Lista A
Projekty nr 7 i nr 9

Komplementarność międzyokresowa
Punktem

wyjścia

dla

komplementarności

międzyokresowej

rewitalizacji

musi

być

przypomnienie, iż rewitalizacja to proces wieloletni. Tak, jak do degradacji obszarów dochodzi
w wyniku kilkuletniego natężenia negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, gospodarczej,
przestrzennej – tak ich rozwiązanie może być efektem skoordynowanych, skoncentrowanych
działań o horyzoncie kilkuletnim.
W przypadku rewitalizacji w Złotoryi – działania w latach 2007-2013 należy potraktować, jako
działania stanowiące pierwszy etap zmian zmierzających do ożywienia dzielnicy rewitalizowanej.
W wyniku jego realizacji ograniczono min. takie zjawiska jak niski wskaźnik aktywności
gospodarczej, czy daleko posuniętą degradacje przestrzenni publicznej.
Obecne działania rewitalizacyjne nie byłby możliwe bez działań w okresie poprzednim, które
uporządkowały i zniwelowały problemy przestrzenne, infrastrukturalne i są zarazem ich
kontynuacją, a przez to stanowią działania komplementarne do projektów zrealizowanych
w poprzednim okresie programowania.
Tabela 38. Komplementarność międzyokresowa projektów:
Rewitalizacja
Rewitalizacja
2007-2013
2015-2020
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta
„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w
Złotoryja – etapy I i II
Złotoryi – ul. Rynek, Mickiewicza wraz z
utworzeniem podwórzca/”strefy
mieszkańca”(Rewitalizacja 2.0).
Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów
w Złotoryi
Rewaloryzacja XIVw. Baszty Kowalskiej w
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w
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Złotoryi

Złotoryi – adaptacja budynku starego ratusza
oraz pomieszczeń przy ul. Konopnickiej na
potrzeby: inkubatora społ-gosp oraz
centrum integracji społecznej.

Źródło: opracowanie własne

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna.
Od początku działań związanych z programowaniem rewitalizacji Złotoryi wszystkie
podejmowane działania:
- angażują szeroką gamę podmiotów, instytucji, mieszkańców,
- Gmina Miejska koordynując działania rewitalizacyjne ściśle współpracuje ze wszystkimi
interesariuszami procesu rewitalizacji tak, aby współdziałanie było możliwie najbardziej
efektywne.
W pkt 6 i 7 opisano system wdrażania, monitoringu oraz wprowadzenia zmian do LPR.

4.8

Docelowe grupy wsparcia i instytucje odpowiedzialne za proces rewitalizacji

Kompleksowy

i

wielowątkowy

charakter

procesu

rewitalizacji

determinuje

katalog

Interesariuszy, czyli osób i podmiotów zaangażowanych w realizację procesu rewitalizacji oraz
korzystających z efektów zmian.
Definiując inicjatorów, realizatorów i odbiorców efektów działań procesu rewitalizacji można
wskazać:
a) mieszkańców obszaru, społeczność miasta,
b) przedsiębiorców, inwestorów,
c) właścicieli nieruchomości,
d) instytucje pomocy społecznej,
e) podmioty publiczne i prywatne,
f) organy jednostek samorządu terytorialnego,
g) służby publiczne,
h) szkoły, przedszkola, żłobki – publiczne i prywatne,
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i) organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej,
j) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości,
k) instytucje finansowe,
l) gestorów sieci infrastrukturalnych,
m) kościoły i związki wyznaniowe,
n) służbę zdrowia,
Z uwagi na dynamikę, wielowątkowość, długi horyzont czasowy działań rewitalizacyjnych
katalog Interesariuszy jest zmienny i ma charakter otwarty.
Znaczącym wymiarem procesu rewitalizacji jest problematyka społeczna, która to bezpośrednio
określa grupę docelową i naczelnego inicjatora działań rewitalizacyjnych – społeczność lokalną.
Rewitalizacja realizowana jest przede wszystkim na rzecz i przy współudziale osób
zamieszkujących obszary zdegradowane.
Uczestnicy procesu rewitalizacji mogą pełnić różne role, jednak w najpełniejszym wymiarze
występują: jako inicjator, realizator i odbiorca efektów działań. Jest to najbardziej pożądany
model włączania osób i podmiotów w realizację działań rewitalizacyjnych.
Charakteryzując społeczność lokalną obszaru Starego Miasta Złotoryja można zauważyć pewne
zróżnicowanie w podejściu do zagadnień związanych z uczestnictwem w procesie rewitalizacji.
Efekty zrealizowanych projektów na Starym Mieście, cały wymiar pracy społecznej włożony
przez organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej, Miasto i inne podmioty przekładają się na wyższy poziom świadomości zmian.
Prowadzenie procesu rewitalizacji w Starym Mieście Złotoryja w dużej mierze będzie się wiązać
z pobudzeniem społeczności lokalnej do włączania się w działania na różnych poziomach:
wytyczania kierunków, współpracy partnerskiej, realizacji projektów, aż po utrzymanie efektów
wprowadzanych zmian. Konieczne jest zatem odbudowanie elementarnego poczucia tożsamości
lokalnej, która przełoży się na zaangażowanie w poprawę jakości życia samych mieszkańców.
Kluczową rolę w procesie rewitalizacji odgrywa Miasto Złotoryja – podmiot inicjujący proces
rewitalizacji na wyznaczonym obszarze oraz stwarzający uwarunkowania formalne do jego
realizacji. Znaczący udział planowanych do realizacji działań miejskich w wymiarze społecznym,
przestrzennym czy funkcjonalnym, tworzenie podstaw prawnych i formalnych w postaci
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programów wspierających i różnych preferencji stwarza możliwość pełniejszego zaistnienia
pozostałych inicjatorów w procesie zmian. W sposób bezpośredni wywiera wpływ na poprawę
jakości życia mieszkańców obu obszarów.
4.9

Źródła finansowania

Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata
2015 – 2020 wymaga doboru odpowiednich źródeł finansowania zgodnych z planowanymi
rezultatami i celami interwencji.
Proces finansowania procesu rewitalizacji zakłada możliwość zaangażowania środków
pochodzących

z

różnorodnych

źródeł

finansowania,

wykorzystywanych

przez

wielu

Interesariuszy. Znaczącą wagę mają takie czynniki jak: wielkość udziałów we własności dóbr,
właściwości prawne podmiotów, możliwość zastosowania różnych instrumentów finansowych,
dostępność i możliwość uruchomienia środków.
Nadal jednak podstawowym źródłem finansowania pozostaną środki pomocowe UE
przeznaczone bezpośrednio na rewitalizację lub inne działania merytoryczne, pozytywnie
wpływające na poprawę sytuacji na obszarze wsparcia. Jednakże wieloletni horyzont czasowy
procesu rewitalizacji każe myśleć o angażowaniu środków finansowych z różnych źródeł, w tym
prywatnych jak również tworzenia uwarunkowań wpływających na obniżenie kosztochłonności
tych przemian.
Rolą Operatora procesu rewitalizacji będzie także monitoring źródeł finansowania oraz
współpraca

w

budowaniu

montażu

finansowania

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

z Interesariuszami działającymi na obszarze wsparcia. Niezbędna jest koordynacja możliwości
korzystania ze środków pomocowych funduszy europejskich ze środkami dedykowanymi
w ramach polityk sektorowych i instrumentów krajowych. Zasada dodatkowości przejawiać się
będzie w elastycznym zaangażowaniu środków publicznych pochodzących z budżetu państwa,
z budżetu gminy, ale również w uczestnictwie osób fizycznych i innych osób prawnych
w finansowaniu części przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W połączeniu z właściwym
harmonogramem i logiką interwencji, zwiększa to szanse na powodzenie realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 – 2020.

189

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2015-2020 (AKTUALIZACJA)

Wymienione niżej źródła w sposób przekrojowy przedstawiają wachlarz możliwości
finansowania procesu rewitalizacji.

4.9.1 Środki publiczne
Środki publiczne wspólnotowe
Na poziomie regionalnym, podstawowym źródłem finansowania realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 – 2020 są środki pomocowe Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego alokowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego na lata 2015-2020, w działaniu 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
Spośród działań RPO WD 2014-2020, wspierających proces rewitalizacja w ramach tzw.
„parasola rewitalizacyjnego” należy wskazać te działania, które przyczynią się do poprawy
efektywności energetycznej budynków, zachowania dziedzictwa kulturowego, poprawy
infrastruktury społecznej, zdrowotnej i inne.
Na poziomie krajowym, duże znaczenie będzie miał Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, gdzie współfinansowane mogą być projekty związane z termomodernizacją,
remontami obiektów zabytkowych, transportem czy ochroną środowiska naturalnego.
Ponadto w sferze społecznej środki Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przyczynią się do łagodzenia skutków bezrobocia,
pobudzenia gospodarczego obszaru, prowadzenia działań z zakresu edukacji formalnej
i nieformalnej, opieki nad dziećmi czy aktywizacji seniorów.

Środki publiczne krajowe
Część środków finansowych pochodzących z budżetu państwa zostanie zaangażowana w formie
wkładu krajowego w projekty współfinansowane ze środków pomocowych UE, inicjatyw Komisji
Europejskiej i innych. Również kierunkowe programy dotacyjne poszczególnych ministerstw
mogą stanowić uzupełnienie finansowania działań dla podmiotów operujących na obszarze
wsparcia.
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W całej perspektywie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 2020 należy mieć na uwadze również środki publiczne uruchamiane w ramach funduszy
inwestycyjnych lub instrumentów zwrotnych oferowanych przez spółki Skarbu Państwa np. Bank
Gospodarstwa Krajowego czy Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Środki publiczne Jednostek Samorządu Terytorialnego
Zaangażowanie finansowe Gminy Miejskiej Złotoryja w zadania związane z rewitalizacją,
określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będzie komplementarnym źródłem finasowania
miejskich inwestycji publicznych. Obok inwestycji publicznych, lokalne środki gminy mogą
stanowić udział w inwestycjach wspólnot mieszkaniowych, czy stanowić np. zabezpieczenie
wkładu własnego w projektach zarówno społecznych jak i infrastrukturalnych realizowanych
przez organizacje pozarządowe. Wielkość środków angażowanych przez gminę w działania
rewitalizacyjne będzie zmienna, w dużej mierze zależna od prowadzonej polityki inwestycyjnej
i społeczno-gospodarczej miasta oraz możliwości budżetu gminy i spółek miejskich.

4.9.2 Środki prywatne
Środki prywatne osób fizycznych i sektora biznesu w różnym stopniu i czasie będą angażowane
na obszarze wsparcia. Zależne to będzie od możliwości samych inwestorów jak i uwarunkowań
zewnętrznych np. preferencji w określonych instrumentach finansowych i programach
społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i krajowym.

Środki sektora biznesu
Zaangażowanie to przejawiać się może w postaci inwestycji sektora biznesu realizowanych w
sposób bezpośredni lub w formule PPP, zarówno w ramach nowych inwestycji mieszkaniowych,
remontach i zagospodarowaniu pustostanów na cele gospodarcze jak i inwestycji publicznoprywatnych w obiekty lub przestrzeń służącą obywatelom miasta. Skala tych inwestycji jest
trudna do oszacowania, jednak w miarę postępu całego procesu rewitalizacji należy spodziewać
się wzrostu inwestycji sektora biznesu i rozwoju gospodarczego obszarów rewitalizacji.
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Środki osób fizycznych
Zaangażowanie środków prywatnych na obszarze wsparcia zależne będzie w dużej mierze od
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oraz uwarunkowań formalnych i prawnych funkcjonujących
na terenie miasta lub dedykowanych obszarom wsparcia.
W zakresie projektów polegających na remoncie czy poprawie efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych udział ten przejawiać się będzie w postaci finansowych wkładów
własnych do realizowanych przedsięwzięć, pochodzących ze środków prywatnych właścicieli,
gromadzonych m.in. na funduszach remontowych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Środki sektora organizacji pozarządowych
Ważnym, z punktu widzenia efektów społecznych procesu rewitalizacji, jest kapitał, którym
dysponuje lub który jest na ten cel pozyskiwany przez organizacje działające w ramach trzeciego
sektora. Organizacje pozarządowe występujące w roli grantodawców mogą dysponować
środkami publicznymi i prywatnymi. To źródło finansowania ma szczególne znaczenie m.in. dla
nieformalnych grup społecznych. Przy pomocy niewielkich często środków finansowych
pozyskiwanych w formie mikrograntów np. przez grupy nieformalne, realizowane są małe
projekty, spełniające konkretne oczekiwania, budujące społeczny kapitał zmian i tożsamość
lokalną.
Przedstawiciele

wszystkich

trzech

sektorów,

tj.

publicznego,

biznesu

i

organizacji

pozarządowych, uczestnicząc w procesie rewitalizacji, mogą występować zarówno w roli
donatora jak i beneficjenta środków finansowych. Taki mechanizm ma pozytywny wpływ na
funkcjonowanie systemu finansowania procesu rewitalizacji, stwarza szansę wzajemnego
dopełniania wachlarza inicjatyw, poprawia efektywność i trwałości tego procesu.
Gmina Miejska Złotoryja nie przewiduje emisji obligacji municypalnych lub akcji spółki miejskiej
w celu sfinansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 - 2020.
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5

REZULTATY I WSKAŹNIKI

W długofalowym i złożonym procesie rewitalizacji konieczne jest okresowe badanie poziomu
wskaźników

odzwierciedlających

aktualny

stan

efektów

podejmowanych

działań

rewitalizacyjnych. Szeroki kontekst wskaźników, jak i uwzględnienie danych ilościowych oraz
jakościowych daje możliwość uzyskania pełnego obrazu zmian zachodzących na obszarze. Dobór
wskaźników będzie weryfikowany w trakcie konsultacji społecznych, modyfikacji programu czy
wdrażaniu poszczególnych projektów.
Dodatkowym źródłem informacji na poziomie operacyjnym będą dane pochodzące ze
wskaźników realizowanych projektów i zamierzeń. Przy czym ten rodzaj wskaźników jest
dobierany indywidualnie do rodzaju projektu oraz źródeł finansowania.
Wychodzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu jest procesem zakrojonym na wiele lat,
angażującym pokaźne środki finansowe oraz różne grupy Interesariuszy. Z tego też względu
głównym rezultatem programu będzie: poprawa jakości życia mieszkańców Starego Miasta
Złotoryja.
Suma zmian wskaźników w wymiarze jakościowym i ilościowym będzie podstawą do określenia
postępów w realizacji programu rewitalizacji za pomocą okresowego monitoringu. Pozwoli
również na formułowanie wytycznych do modyfikacji programu.
Przedstawione niżej tabele wskaźnikowe obrazują główne sfery proponowanych pól interwencji
w podziale na poszczególne obszary.

6

SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA

1. Opracowanie i przyjęcie programu rewitalizacji rozpoczyna pierwszy najistotniejszy etap
procesu wdrażania. Proces wdrażania zależny będzie od podejmowanych działań, a proces
realizacji programu – od procedur gwarantujących jej realizację oraz od organizacji prac nad
programem,

czyli

podziału

obszarów

odpowiedzialności

struktury/jednostki organizacyjne Gminy.
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Dla powodzenia wdrożenia programu rewitalizacji należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli
współpracę poszczególnych aktorów rozwoju (instytucji samorządowych, organizacji
społecznych, przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców) oraz zasadę partycypacji
społecznej, czyli prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami na terenie
gminy w zakresie wdrażania programu rewitalizacji.
2. W zarządzanie procesem rewitalizacji zaangażowane są następujące podmioty:
- Rada Miejska w Złotoryi,
- Burmistrz Miasta Złotoryja,
- W imieniu interesariuszy rewitalizacji – Zespół ds. Rewitalizacji,
-Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację -Wydział Funduszy Zewnętrznych i
Obsługi Inwestora
- W imieniu interesariuszy podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne17,
3. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Miasta
Złotoryja w zakresie rewitalizacji. Zespół wspiera proces rewitalizacji poprzez wiedzę,
doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.
4. Zespół ds. rewitalizacji została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotoryja nr
0050.3.2015 z dnia 9 stycznia 2015.
5. Skład Zespołu:
- Sekretarz Miasta Złotoryja,
- naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora,
- naczelnik Wydziału Mienia,
- naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta,
- przedstawiciel spółki komunalnej Miasta Złotoryja,
- przedstawiciel MOPS Złotoryja,
- przedstawiciel w imieniu organizacji pozarządowych,
- przedstawiciel w imieniu mieszkańców,
17

Przez podmioty /osoby realizujące projekty rewitalizacyjne rozumie się podmioty/osoby wskazane jako
Wnioskodawcy w projektach rewitalizacyjnych. W przypadku projektów, których Wnioskodawcą jest Gmina Miejska
Złotoryja, pod pojęciem podmiotu realizującego należy rozumieć właściwą komórkę urzędu odpowiedzialną za
realizację projektu.
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- przedstawiciel radnych;

5. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należeć będą:
- Opiniowanie, w tym w imieniu interesariuszy - projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji
oraz zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji,
- Konsultacje społeczne w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz zadań do Lokalnego
Programu Rewitalizacji, w tym z mieszkańcami – interesariuszami,
- Promowanie projektów wśród mieszkańców Miasta Złotoryja,
- opiniowanie raportów przedkładanych przez Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi
Inwestora – w zakresie wdrażania LPR, monitoringu,, a także ewaluacji realizacji LPR ex post i
ex ante,
- inicjatywa w zakresie zmian w LPR.
6. Do zadań komórki urzędu odpowiedzialnej za rewitalizację, którą jest Wydział Funduszy
Zewnętrznych i Obsługi Inwestora należy w zakresie wdrażania LPR:
- Diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizacji,
- Priorytetyzacja problemów dotykających obszar rewitalizacji,
- Definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,
- Monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji,
- Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu ds. Rewitalizacji,
- Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Komisji Koordynacyjnej ds.
Rewitalizacji,
- Powiadamianie członków Komisji Koordynacyjnej ds. Rewitalizacji oraz innych zaproszonych
osób o terminie oraz tematyce posiedzenia,
- Archiwizowanie dokumentów Komisji Koordynacyjnej ds. Rewitalizacji.

W zakresie realizacji zadań rewitalizacyjnych:
- stały monitoring dostępnych źródeł finansowania niezbędnych do realizacji zadań,
- monitoring zadań zgłoszonych przez innych interesariuszy, pomoc w przygotowaniu
konkretnych projektów, bieżące konsultacje z mieszkańcami na każdym etapie ich realizacji,
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- wdrażanie zadań dla których wnioskodawcą jest Miasto Złotoryja,
- monitoring zadań opisanych na listach A i B LPR Złotoryja,
- dokonywanie ewaluacji ex ante LPR, korekta kierunków i zadań LPR na tej bazie
- dokonywanie ewaluacji ex post LPR, korekta kierunków i zadań LPR,
- informowanie Zespołu, burmistrza miasta oraz mieszkańców (interesariuszy) o rezultatach
wdrożenia LPR, wynikach raportów

7

ZARZĄDZANIE, MONITORING, EWALUACJA

W myśl zasady, iż „nie da się zarządzać czymś co nie jest zmierzone” - monitoring procesu
wdrażania LPR i jego efektów jest odpowiedzialnym i ważnym zadaniem, warunkującym
skuteczne zarządzanie procesem wdrażania programu.
Proces rewitalizacji będzie monitorowany i oceniany przez właściwą komórkę urzędu
odpowiedzialną za rewitalizację - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora.
Monitoring prowadzony przez Wydział Funduszy – będzie prowadzony w imieniu
interesariuszy rewitalizacji.
Raporty z monitoringu trafią następnie do Zespołu ds. rewitalizacji, który dokona oceny
postępów w realizacji celów LPR, działając również w imieniu interesariuszy.
Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji są:


Cele główne i szczegółowe wytyczone w programie,



Kierunki działań i poszczególne projekty rewitalizacyjne z list A i B.

Monitoring programu będzie odbywał się w dwóch etapach:


Roczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat

podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych
projektów.


Analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych

działań

z

osiągniętymi

wynikami

społeczno-gospodarczymi

gminy

wg

wskaźników

zaproponowanych dla poszczególnych celów w częstotliwości co najmniej raz na 1 rok.
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Kompleksowy

i

wielowątkowy

charakter

procesu

rewitalizacji

determinuje

katalog

Interesariuszy, czyli osób i podmiotów zaangażowanych w realizację procesu rewitalizacji oraz
korzystających z efektów zmian.
Definiując inicjatorów, realizatorów i odbiorców efektów działań procesu rewitalizacji można
wskazać:
a) mieszkańców obszaru, społeczność miasta,
b) przedsiębiorców, inwestorów,
c) właścicieli nieruchomości,
d) instytucje pomocy społecznej,
e) podmioty publiczne i prywatne,
f) organy jednostek samorządu terytorialnego,
g) służby publiczne,
h) szkoły, przedszkola, żłobki – publiczne i prywatne,
i) organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej,
j) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości,
k) instytucje finansowe,
l) gestorów sieci infrastrukturalnych,
m) kościoły i związki wyznaniowe,
n) służbę zdrowia,
Z uwagi na dynamikę, wielowątkowość, długi horyzont czasowy działań rewitalizacyjnych
katalog Interesariuszy jest zmienny i ma charakter otwarty.

Analiza wskaźnikowa polega na zmierzeniu stopienia zmian zachodzących na terenie objętym
Lokalnym Programem Rewitalizacji poprzez mierzenie wskaźników realizacji programu
rewitalizacji (wskaźniki produktu i rezultatu). Tworząc taki dokument można oprzeć się m.in.
na wskaźnikach, które posłużyły do wskazania jego granic:
- liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności;
- udział osób bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym;
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- udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem;
- ilość przestępstw i wykroczeń na każde 10 tysięcy mieszkańców;
- osoby młode wśród bezrobotnych ogółem;
- osoby o niskich kwalifikacjach wśród bezrobotnych ogółem;
- budynki poddane temomodernizacji;
- ilość budynków o wysokim stopniu zużycia w ogóle budynków.

Zarówno sprawozdanie jak i analiza wskaźnikowa wykazane będą w raporcie z monitoringu
LPR. Przewiduje się, iż raport będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Złotoryja umożliwiając w ten sposób opinii publicznej zapoznanie się z jego treścią.

W szerokim rozumieniu ewaluacja dotyczy realizacji programu rewitalizacji oraz jego wpływu
na wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na
pytanie, w jakim stopniu program rozwiązuje realne problemy gminy i jej społeczności.
W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na realizacji poszczególnych elementów
programu, przy czym kryteriami oceny zapisów są:


wskaźniki realizacji celów,



rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w programie),



realizacja wizji rozwoju (wg przyjętych składników wizji).

Ewaluacja będzie opierać się na trzech rodzajach ocen:


ocena przed realizacją działań – czy i w jaki sposób program, a w szczególności

poszczególne działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłyną na grupy docelowe, przyczynią
się do poprawy sytuacji na terenie gminy,


ocena w trakcie realizacji działań – odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte w

następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku,


ocena po realizacji działań – ocena długoterminowa wpływu programu rewitalizacji na

grupy docelowe, czy efekty wynikłe z zastosowania strategii są trwałe.
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WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

Numer
projektu

WSKAŻNIKI PRODUKTU:
W załączniku nr 1 w tabeli A przedstawiono, zgodnie z wytycznymi programowymi IZ RPO
WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji, poniższe
wskaźniki produktu:

1

2

3

Prognozowane
produkty i rezultaty

Nazwa projektu

Rewitalizacja obszaru Starego Miasta
w Złotoryi – Rynek, ul. Mickiewicza
wraz z utworzeniem podwórzca ”strefy mieszkańca”
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta
w Złotoryi – adaptacja budynku
starego ratusza (etap II) oraz
pomieszczeń na ul. Konopnickiej
(etap I) na potrzeby:
- inkubatora społecznogospodarczego,
- centrum integracji społecznej
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta
w Złotoryi - zabudowa
wielorodzinna, w tym zabytkowa

wskaźniki produktu:
powierzchna
zrewitalizowanego
obszaru w m2
wskaźniki produktu:
liczba wspartych
obiektów o
znaczeniu
historycznym
zlokalizowanych na
rewitalizowanym
obszarze w sztukach
wskaźniki produktu:
Rozwój obszarów
miejskich wyremontowane
budynki
mieszkalne na
obszarze miejskim w
sztukach

Sposób oceny i zmierzenie
rezultatów w odniesieniu
do celów rewitalizacji
Protokół odbioru/dane
Beneficjenta

Protokół odbioru/dane
Beneficjenta

Protokół odbioru/dane
Beneficjenta

WSKAŻNIKI REZULTATU:
STREFY

SFERA
SPOŁECZNA

WSKAŹNIK

liczba osób
korzystających ze
świadczeń MOPS w
ogóle ludności

JEDNOSTK
A

WARTOŚĆ
WYJŚCIOWA

OCZEKIWANA
ZMIANA

procent

3,44%

spadek

ŹRÓDŁO
POZYSKANIA
INFORMACJI
PUP

procent

5,19%

spadek

PUP

miasta
udział osób
bezrobotnych w
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ogóle ludności w
wieku produkcyjnym
1.

udział osób
długotrwale
bezrobotnych w
liczbie bezrobotnych
ogółem

procent

2.

ilość przestępstw i
wykroczeń na każde
10 tysięcy
mieszkańców

sztuki1.

249

spadek

SFERA
3.
GOSPODARCZA

osoby młode wśród
bezrobotnych
ogółem

procent

15%

spadek

PUP

osoby o niskich
kwalifikacjach wśród
bezrobotnych
ogółem

procent

20%

spadek

PUP

budynki poddane
temomodernizacji

sztuki

0

wzrost

Urząd Miejski,
zarządcy
nieruchomości,

SFERA
ŚRODOWISKOWA

14,93%

spadek

PUP

2.

Komenda Policji

prywatni
właściciele
SFERA
TECHNICZNA

ilość budynków o
wysokim stopniu
zużycia w ogóle
budynków

sztuki

348

spadek

Urząd Miejski,
zarządcy
nieruchomości,

prywatni
właściciele
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Źródła internetowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.zlotoryja.p l – oficjalna strona miasta Złotoryja
http://www.pup.zlotoryja.pl/ - strona Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi
http://www.umwd.pl – strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
http://www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/ - strona Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
http://www.stat.gov.pl – strona Głównego Urzędu Statystycznego
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_gmin/powiat_zlotory
jski/gmina_m_zlotoryja.pdf
7. http://www.wpec.legnica.pl / - strona Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Legnicy
8. http://www.luteranie.pl – oficjalna strona Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w
Polsce
9. http://www.aureusmons.pl strona Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi „AUREUS MONS”
10. http://www.drzewa.zlotoryja.pl – Strona Szlakiem Złotoryjskich Pomników Przyrody
11. http://www.rpk.pl – strona Regionalnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
12. http://www.smzlotoryja.pl/ - strona Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT
13. http://www.sp1.zlotoryja.pl/ - strona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w
Złotoryi
14. http://www.strefa-legnica.com/ - strona Legnickie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
15. http://www.sp3.zlotoryja.pl/ - strona szkoły podstawowej nr 3 w Złotoryi
16. http://www.gimnazjum1.zlotoryja.pl/ - strona Gimnazjum w Złotoryi
17. http://www.zsz.ehost.pl/glowna.php - strona Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi
18. http://www.zokir.karr.pl/ - strona Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
19. http://www.ocelot-foundation.com/ - strona klubu i fundacji OCELOT
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Załącznik nr 1- Wyszczególnienie projektów rewitalizacyjnych

Projekty rewitalizacyjne – lista A
Listę A tworzą projekty rewitalizacyjne, które będą ubiegały się w konkursie o dofinansowanie w
ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer
Tytuł projektu
projektu
1
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – Rynek, ul. Mickiewicza wraz z
utworzeniem podwórzca - ”strefy mieszkańca”
2
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – adaptacja budynku starego
ratusza (etap II) oraz pomieszczeń na ul. Konopnickiej (etap I) na potrzeby:
- inkubatora społeczno-gospodarczego,
- centrum integracji społecznej
3
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi - zabudowa wielorodzinna, w tym
zabytkowa
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Projekty rewitalizacyjne – lista B
Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach w ramach
następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020:
1.3 Rozwój przedsiębiorczości (EFRR),
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
(EFRR),
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (EFRR),
4.3 Dziedzictwo kulturowe (EFRR),
5.2 System transportu kolejowego (EFRR),
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR),
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (EFS),
8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS),
9.1 Aktywna integracja (EFS),
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (EFS),
9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (EFS).
Stanowią je także projekty możliwe do finansowania ze środków gminnych lub prywatnych.

Numer
Tytuł projektu
projektu
4
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 1 w Złotoryi
5
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – Termomodernizacja budynku
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
6
Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – Termomodernizacja budynku
biblioteki publicznej
7
Rewitalizacja budynku Komendy Policji przy ul. Kościuszki w Złotoryi
8
Rewitalizacja parku i terenów zielonych przy ulicy Kościuszki
9
Rewitalizacja budynku Komendy Hufca przy ul. Sienkiewicza w Złotoryi
10
Utworzenie Centrum Integracji Społecznej
11
Projekt pod nazwą: Senior wigor – aktywizacja
12
Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę
warunków edukacji
13
Konkurs ofert publicznych na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie
działalności kulturalnej, artystycznej i turystycznej w obszarze rewitalizacji
14
Projekt pod nazwą: Działamy lokalnie – utworzenie inkubatora społecznogospodarczego
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Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych z listy A:
LISTA A

Numer
projektu

Nazwa projektu

Szacowana
(orientacyjna)
Wysokość
Okres
Nazwa
wartość
wnioskowanego realizacji
Wnioskodawcy
projektu w dofinansowania projektu
PLN

1

Rewitalizacja obszaru
Starego Miasta w Złotoryi –
Gmina Miejska
Rynek, ul. Mickiewicza wraz
Złotoryja
z utworzeniem podwórzca ”strefy mieszkańca”

1 950 000

85%

2017-2020

2

Rewitalizacja obszaru
Starego Miasta w Złotoryi –
adaptacja budynku starego
ratusza (etap II) oraz
pomieszczeń na ul.
Konopnickiej (etap I) na
potrzeby:
- inkubatora społecznogospodarczego,
- centrum integracji
społecznej

1 650 000

85%

2019-2020

Gmina Miejska
Złotoryja
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3

Gmina Miejska
Złotoryja /
Wspólnoty
Mieszkaniowe
Rewitalizacja obszaru
Kamienice przy Starego Miasta w Złotoryi ul.Konopnickiej
zabudowa wielorodzinna, w
7,
tym zabytkowa
- Rynek 25,
- Matejki 3,
- Matejki 4,

SUMA:

XXX

1 300 000

4 900 000
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Numer projektu

Prognozowa Sposób
Miejsce
ne produkty oceny i
realizacji i rezultaty
zmierzen
Krótki opis
danego
ie
Zakres
problemu jaki
projektu
rezultató
Nazwa
realizowanych
ma rozwiązać Cel / cele projektu
na
ww
projektu
zadań
realizacja
obszarze
odniesie
projektu
rewitaliza
niu do
cji np.
celów
adres
rewitaliz
acji
1
remont dróg
- poprawa jakości życia mieszkańców,
wskaźniki
Protokół
lokalnych wraz z
- aktywizacja seniorów,
produktu:
odbioru/
Rewitaliza przebudową części
- promowanie aktywnego uczestnictwa
powierzchna dane
cja
Rynku, tak aby
Poprzez projekt w życiu miasta,
wschodnia zrewitalizow Beneficje
obszaru
tworzyły wizualna
ma zostać
- zapobieganie patologiom społecznym, pierzeja
anego
nta
Starego
atrakcyjną całość
osiągnięty
- podnoszenie poziomu
Rynku od obszaru w
Miasta w wraz z utworzeniem główny cel,
bezpieczeństwa
ul.
m2
Złotoryi – „strefy mieszkańca” czyli
- wzmocnienie funkcji handlowych i
Bohateró
Rynek, ul. (woonerf/podwórze rewitalizacja
usługowych poprawiających
w Getta
Mickiewic c miejski), byłoby to obszaru
obsługę mieszkańców,
Warszaws
za wraz z miejsce spotkań
Starego Miasta - poprawa funkcjonalności struktury
kiego do
utworzeni odgrywające istotną w Złotoryi w
ruchu kołowego, ruchu pieszego i
pl. Matejki
em
rolę w tej części
wymiarze
estetyki przestrzeni publicznych,
wraz z
podwórzc miasta; prace
społecznym,
- powstanie publicznej infrastruktury, ulicą
a - ”strefy przewidziane są
gospodarczym i - likwidacja barier architektonicznych, Mickiewic
mieszkańc wraz z
przestrzennym - stworzenie miejsc spotkań
za
a”
odwodnieniem i
- poprawa środowiska miejskiego
oświetleniem
poprzez wprowadzenie ruchu
ulicznym; przestrzeń
uspokojonego
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aktualnie stwarza
wrażenie
nieprzyjemnej ze
względu na brak
zieleni i elementów
małej architektury;
realizacja
przedsięwzięcia jest
niezbędną częścią
działań służących
przeciwdziałaniu
degradacji fizycznej
przestrzeni na
omawianym
obszarze
2 Rewitaliza
cja
obszaru
Starego
Miasta w
Złotoryi –
adaptacja
budynku
starego
ratusza
(etap II)
oraz
pomieszcz
eń na ul.
Konopnick
iej (etap I)
na

- ułatwienie dostępu do zatrudnienia i
samozatrudnienia dla osób
Poprzez projekt poszukujących pracy, osób biernych
ma zostać
zawodowo, w tym długotrwale
Przeprowadzenie
osiągnięty
bezrobotnych,
prac remontowych i
główny cel,
- aktywizacja seniorów,
adaptacyjnych
czyli
- promowanie równych szans,
obiektu (np.
rewitalizacja
- promowanie aktywnego uczestnictwa
dobudowa szybu i
obszaru
w życiu miasta,
montaż windy
Starego Miasta - zapobieganie patologiom społecznym,
osobowej,
w Złotoryi w
- podnoszenie poziomu
dostosowanie
wymiarze
bezpieczeństwa
przestrzeni do nowej
społecznym,
- rozwój gospodarczy miasta
funkcji)
gospodarczym i - tworzenie nowych miejsc pracy
przestrzennym - promowanie przedsiębiorczości
- promowanie samozatrudnienia
- gospodarcze wykorzystanie nowych
208

wskaźniki
produktu:
liczba
wspartych
Budynek obiektów o
starego
znaczeniu
ratusza
historyczny
usytuowa m
ny w
zlokalizowan
centrum
ych na
Rynku
rewitalizowa
(Rynek 42) nym
obszarze w
sztukach

Protokół
odbioru/
dane
Beneficje
nta
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potrzeby:
inkubatora
społecznogospodarc
zego,
- centrum
integracji
społecznej

pomysłów
- sprzyjanie tworzeniu nowych firm w
tym mikro
i małych,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego
poprzez remonty, modernizację
i konserwację zabytkowych obiektów i
przestrzeni publicznej,
- likwidacja barier architektonicznych,
- zaadaptowanie obiektów na cele:
społeczne, kulturalne
i gospodarcze,
- stworzenie miejsc spotkań
- przywrócenie nieruchomościom ich
utraconej wartości,
- wspieranie efektywności
energetycznej,
- zastosowanie rozwiązań
proekologicznych,
- wpisanie się w strategię
niskoemisyjności,
3 Rewitaliza
Poprzez projekt - poprawa jakości życia mieszkańców
cja
Realizacja zadania
ma zostać
- zachowanie dziedzictwa kulturowego
obszaru
polegać będzie na
osiągnięty
poprzez remonty, modernizację i
Starego
wymianie i remoncie główny cel,
konserwację zabytkowych obiektów i
Miasta w zniszczonych
czyli
przestrzeni publicznej,
Złotoryi - elementów
rewitalizacja
- poprawa ładu przestrzennego i
zabudowa budynków w tym
obszaru
estetyki miasta,
wielorodzi instalacji, elewacji
Starego Miasta - przywrócenie nieruchomościom ich
nna, w
i części wspólnej
w Złotoryi w
utraconej
tym
budynków.
wymiarze
wartości,
zabytkowa
społecznym,
209

Kamienice
przy ul.Konopn
ickiej 7,
- Rynek
25,
- Matejki
3,
- Matejki
4,

wskaźniki
produktu:
Rozwój
obszarów
miejskich wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na obszarze
miejskim w

Protokół
odbioru/
dane
Beneficje
nta
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gospodarczym i poprawa standardu zasobów
przestrzennym mieszkaniowych,
- wspieranie efektywności
energetycznej
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Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych z listy B:

nr projektu

LISTA B

Nazwa projektu

Nazwa
wnioskodawcy

Okres realizacji
projektu

Położenie

Szacunkowe koszty
PLN złotych

4

Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w
Złotoryi – Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 1 w Złotoryi

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

Szkoła Podstawowa nr 1
w Złotoryi –
pl. Niepodległości 7

260 000

5

Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w
Złotoryi – Termomodernizacja budynku
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

Złotoryjski Ośrodek
Kultury i Rekreacji –
pl. Wł. Reymonta 5

870 000

6

Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w
Złotoryi – Termomodernizacja budynku
biblioteki publicznej

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

Miejska Biblioteka
Publiczna –
ul. St. Żeromskiego 2

275 000

Rewitalizacja budynku Komendy Policji
przy ul. Kościuszki w Złotoryi

Komenda
Wojewódzka
Policji we
Wrocławiu

7

2017-2020

Komenda Powiatowa
Policji – ul. T. Kościuszki 5

2 500 000
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Rewitalizacja parku i terenów zielonych
przy ulicy Kościuszki

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

tereny przy ul.
T. Kościuszki

1 100 000

9

Rewitalizacja budynku Komendy Hufca
przy ul. Sienkiewicza w Złotoryi

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Dolnośląska

2017-2020

Komenda Hufca ZHP – ul.
H. Sienkiewicza 4

500 000

10

Utworzenie Centrum Integracji
Społecznej

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

budynek starego ratusza
– Rynek 42

250 000

11

Projekt pod nazwą: Senior wigor –
aktywizacja

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

ul. M. Konopnickiej 22

250 000

12

Wyrównanie szans edukacyjnych w
Złotoryi poprzez kompleksową poprawę
warunków edukacji

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

Pl. Niepodległości 7

1 440 000

13

Konkurs ofert publicznych na realizację
zadań pożytku publicznego w zakresie
działalności kulturalnej, artystycznej i
turystycznej w obszarze rewitalizacji

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

Rynek 42

100 000

14

Projekt pod nazwą: Działamy lokalnie –
utworzenie inkubatora społecznogospodarczego

Gmina Miejska
Złotoryja

2017-2020

budynek starego ratusza
– Rynek 42

250 000

8
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LISTA B

nr projektu

Informacje o projektach rewitalizacyjnych

4

5

Nazwa projektu

Charakterystyka
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć,
oczekiwane efekty ze względu na realizację celów
programu rewitalizacji

Grupy docelowe
z określonych
obszarów rewitalizacji

Grupę docelową
projektu stanowią
W wyniku realizacji projektu nastąpi zapewnienie
wszyscy mieszkańcy
komfortu cieplnego w budynku użyteczności
rewitalizowanego
publicznej a w związku z tym podniesienie
obszaru i innych części
Rewitalizacja
warunków i jakości życia mieszkańców obszarów
miasta w tym także
obszaru Starego
W ramach zadania
rewitalizowanych, dodatkowo nastąpi poprawa ładu osoby
Miasta w Złotoryi –
zaplanowana jest
przestrzennego i estetyki miasta a także
niepełnosprawne
Termomodernizacja
termomodernizacja w SP 1 wyrównanie szans poprzez podniesienie
i zagrożone
Szkoły Podstawowej
standardów edukacji, a także poprawa środowiska wykluczeniem
nr 1 w Złotoryi
miejskiego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia
społecznym, a w
powietrza oraz wsparcie działań zwiększających
szczególności dzieci
efektywność energetyczną
i młodzież
uczęszczające do SP nr
1 w Złotoryi
Rewitalizacja
W ramach zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zapewnienie
Grupę docelową
obszaru Starego
zaplanowana jest
komfortu cieplnego w budynku realizującym
projektu stanowią
Miasta w Złotoryi – kompleksowa
zadania z zakresu kultury a w związku z tym
wszyscy mieszkańcy
Termomodernizacja termomodernizacja
podniesienie warunków i jakości życia mieszkańców rewitalizowanego
budynku
budynku ZOKiRu w tym m. obszarów rewitalizowanych, dodatkowo nastąpi
obszaru i całego miasta
Złotoryjskiego
in. ocieplenie przegród,
poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta a
w tym także osoby
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Ośrodka Kultury i
Rekreacji

6

7

8

wymianę stolarki, wymianę
lub modernizację źródeł
ciepła i instalacji, roboty
budowlane

W ramach zadania
zaplanowana jest
kompleksowa
Rewitalizacja
termomodernizacja
obszaru Starego
budynku biblioteki
Miasta w Złotoryi –
miejskiej w tym m. in.
Termomodernizacja
ocieplenie przegród,
budynku biblioteki
wymianę stolarki, wymianę
publicznej
lub modernizację źródeł
ciepła i instalacji, roboty
budowlane
W ramach zadania
planowane jest wykonanie
kompleksowej rewitalizacji
Rewitalizacja
i termomodernizacji
budynku Komendy
poprzez m. in. ocieplenie
Policji przy ul.
przegród, wymianę
Kościuszki w
stolarki, wymianę lub
Złotoryi
modernizację źródeł ciepła
i instalacji, roboty
budowlane
W ramach zadania
planowane jest
Rewitalizacja parku
zrewitalizowany
i terenów zielonych
przestrzeni publicznej
przy ulicy Kościuszki
poprzez wyremontowanie
chodników,

także poprawa środowiska miejskiego poprzez
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
wsparcie działań zwiększających efektywność
energetyczną

niepełnosprawne
i zagrożone
wykluczeniem
społecznym

W wyniku realizacji projektu nastąpi zapewnienie
komfortu cieplnego w budynku realizującym
zadania z zakresu kultury a w związku z tym
podniesienie warunków i jakości życia mieszkańców
obszarów rewitalizowanych, dodatkowo nastąpi
poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta a
także poprawa środowiska miejskiego poprzez
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
wsparcie działań zwiększających efektywność
energetyczną

Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
niepełnosprawne
i zagrożone
wykluczeniem
społecznym

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa
jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki
przestrzeni publicznych; wspieranie efektywności
energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, poprawa środowiska miejskiego,
ochrona środowiska,

Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa
jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki
przestrzeni publicznych, zbudowane zostanie
poczucia pozytywnej identyfikacji związanej
z zamieszkiwanym terenem, utworzona zostanie
przestrzeń publiczna o wysokich walorach

Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
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uporządkowanie istniejącej
zieleni i nowe nasadzenia,
oraz wykonanie
elementów małej
architektury i przebudowę
oświetlenia

9

Rewitalizacja
budynku Komendy
Hufca przy ul.
Sienkiewicza w
Złotoryi

Utworzenie
10 Centrum Integracji
Społecznej

W ramach zadania
zaplanowana jest
modernizacja budynku
wraz z jego
termomodernizacją

Działania szkoleniowowarsztatowe integrujące,
podnoszące poczucie
własnej wartości,
aktywizujące do podjęcia
pracy, w tym:
· warsztaty aktywizujące,
· warsztaty manualne,
· warsztaty artystyczne,
· kurs samoobrony,
· tworzenie form
artystycznych i
kulturalnych,
· spotkania z couchem w

użytkowych, miejsce odpoczynku i spotkań, poprzez niepełnosprawne
zmianę oświetlenia na ekologiczne zwiększy się
i osoby przyjezdne w
efektywność energetyczną, nastąpi poprawa
tym turyści
środowiska miejskiego oraz poprawa
bezpieczeństwa
W wyniku realizacji projektu nastąpi zapewnienie
komfortu cieplnego w budynku realizującym
zadania z zakresu kultury a w związku z tym
podniesienie warunków i jakości życia mieszkańców
obszarów rewitalizowanych, dodatkowo nastąpi
poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta a
także poprawa środowiska miejskiego poprzez
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
wsparcie działań zwiększających efektywność
energetyczną
W wyniku realizacji projektu nastąpi:
- integracja mieszkańców
- zbudowanie poczucia pozytywnej identyfikacji
związanej z zamieszkiwanym terenem,
- poprawa wizerunku własnej osoby,
- wzrost poczucia kompetencji osobistych,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa,
- wzrost poczucia własnej mocy sprawczej,
- ograniczenie deprywacji kulturowej,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności
społecznej,
Stworzenie miejsca spotkań i różnych aktywności
oraz działania społeczne:
- ułatwią dostęp do zatrudnienia i samozatrudnienia
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Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
niepełnosprawne
i zagrożone
wykluczeniem
społecznym
Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
niepełnosprawne
i zagrożone
wykluczeniem
społecznym w tym
szczególnie osoby
bezrobotne i trwale
bezrobotne
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celu: ustalenia
wewnętrznych
priorytetów, nabycia
umiejętności radzenia
sobie ze stresem, radzenia
sobie z niskim
budżetem domowym,
organizacji wolnego czasu,
· zapoznanie uczestników
projektów z
funkcjonowaniem
spółdzielni socjalnej

dla osób poszukujących pracy, osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych,
- zapobiegną patologiom społecznym,
- podniosą poziom bezpieczeństwa,
- wypromują przedsiębiorczość,
- wypromują samozatrudnienie,
- wpłyną na tworzenie nowych firm w tym mikro i
małych.

Projekt pod nazwą:
11 Senior wigor –
aktywizacja

Projekt polegać będzie na
stworzeniu przestrzeni dla
seniorów w
remontowanych
budynkach starego ratusza
i budynku przy ul.
Konopnickiej 22

W wyniku realizacji projektu nastąpi:
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- integracja mieszkańców
- aktywizacja seniorów,
- promowanie równych szans,
- promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu
miasta,

Wyrównanie szans
edukacyjnych w
Złotoryi poprzez
12
kompleksową
poprawę warunków
edukacji

Projekt polegać będzie na
W wyniku realizacji projektu nastąpi:
stworzeniu
- poprawa jakości życia mieszkańców,
przyjaźniejszych warunków
- promowanie równych szans
do nauki dla dzieci i
młodzieży

216

Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
niepełnosprawne
i zagrożone
wykluczeniem
społecznym, a przede
wszystkim seniorzy
Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
niepełnosprawne
i zagrożone
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wykluczeniem
społecznym w
szczególności dzieci
i młodzież
Projekt będzie obejmował
zadania publiczne w
zakresie kultury, sztuki i
Konkurs ofert
turystyki; realizację
publicznych na
programów edukacji
realizację zadań
kulturalnej, w tym
pożytku publicznego teatralnej, filmowej,
w zakresie
plastycznej i muzycznej;
13 działalności
realizację zadań w zakresie
kulturalnej,
kultury: organizacja
artystycznej i
koncertów, festynów, bali,
turystycznej w
konkursów, warsztatów,
obszarze
happeningów, wystaw i
rewitalizacji
plenerów artystycznych,
widowisk teatralnych,
animacji i spotkań
integracyjnych
Projekt polegać będzie na
stworzeniu przestrzeni w
Projekt pod nazwą: remontowanych
Działamy lokalnie – budynkach starego ratusza
utworzenie
i budynku przy ul.
14
inkubatora
Konopnickiej 22 na cele
społecznoinkubatora społecznogospodarczego
gospodarczego, który
umożliwi przedsiębiorcom
dotarcie do jak najszerszej

W wyniku realizacji projektu nastąpi:
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- integracja i aktywizacja mieszkańców,
- zbudowanie poczucia pozytywnej identyfikacji
związanej z zamieszkiwanym terenem,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa,
- ograniczenie deprywacji kulturowej,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności
społecznej,
- podniosą poziom bezpieczeństwa,
- promowanie równych szans,
- promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu
miasta,
- zapobieganie patologiom społecznym

Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
niepełnosprawne
i zagrożone
wykluczeniem
społecznym a w
szczególności dzieci
i młodzież

W wyniku realizacji projektu nastąpi:
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- rozwój gospodarczy miasta,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- promowanie przedsiębiorczości,
- promowanie samozatrudnienia,
- gospodarcze wykorzystanie nowych pomysłów,
- sprzyjanie tworzeniu nowych firm w tym mikro i
małych,
- ułatwienie dostępu do zatrudnienia i

Grupę docelową
projektu stanowią
wszyscy mieszkańcy
rewitalizowanego
obszaru i całego miasta
w tym także osoby
niepełnosprawne
i zagrożone
wykluczeniem
społecznym a także
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grupy ludzi poszukujących
pracy oraz odbiorców
poszukujących produktów;
projekt skupi na jednej
przestrzeni również ludzi
chcących rozpocząć
działalność, szukających
rozwiązań gospodarczych
dla swoich pomysłów,
miejsce dla StartUp’ów

samozatrudnienia dla osób poszukujących pracy,
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
- zapobieganie patologiom społecznym,
- promowanie równych szans,
- ułatwienie dostępu do zatrudnienia i
samozatrudnienia dla osób poszukujących pracy,
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych
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Załącznik nr 2 - Mapa obszaru rewitalizacji
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Załącznik nr 3 - Mapy obszaru z naniesionymi lokalizacjami planowanych przedsięwzięć
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