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POSIEDZENIE 
KOMITETU REWITALIZACJI

STAN WDRAŻANIA GMINNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA
RACIBÓRZ NA LATA 2014-2020



Przedmiotem niniejszego opracowania jest 
ocena aktualności i stopnia realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Racibórz na lata 2014-2020 (w skrócie GPR), 
wymagana przez art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 
z późn.zm.).



 Wspomniany art. 22 stanowi, iż:

1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, 
dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na         
3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.

2. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega 
zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej 
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. 
Do wniosku załącza się opinię, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji 
gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, 
rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo 
w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta.”



Pojęcie rewitalizacji

„ (...) kompleksowy program remontów, modernizacji i zabudowy 
przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym 
obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu 
z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to 
połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami 
ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania 
problemów społecznych, występujących na tych obszarach: 
bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej”.
                                                                      (prof. Krzysztof 
Skalski)



Pojęcie rewitalizacji zostało również zdefiniowane 
w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 
2015 r. i brzmi ono następująco:
„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób kompleksowy poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 
programu rewitalizacji”.



Rewitalizacja jest więc:

  procesem inicjowanym przez samorząd terytorialny,

  stanowi ogół przemian przestrzennych, technicznych, społecznych 
i ekonomicznych,  

  cechuje ją kompleksowość, skoordynowanie oraz wieloletniość działań 
prowadzonych na określonym obszarze celem wyprowadzenia go ze 
stanu kryzysowego i nadania mu nowej jakości funkcjonalnej,

  jej nadrzędnym celem jest więc poprawa jakości życia mieszkańców 
obszaru znajdującego się  w zaawansowanym stanie degradacji,

  finalnie rewitalizacja prowadzić ma do przełamania kryzysu na 
wybranym obszarze i stopniowej poprawy jakości życia mieszkańców.



Wskaźniki statystyczne wykorzystywane na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji w 
2015 roku wraz z obecnymi wynikami z 2019 roku

Lp. Wskaźnik Centrum 2015 Centrum 2019

1. Bezrobotni w liczbie osób w wieku produkcyjnym (%) 4,60% 3,69%

2. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 137 195

3. Skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego 
socjalnego zasobu miasta w 2014 r.(szt.)

49 34

4. Liczba czynów karalnych 104 97

5. Liczba "Niebieskich kart" 19 27

6. Wyniki egzaminu po VI kl./ po VIII klasie 69,78 53,58

7. Frekwencja w wyborach parlamentarnych (%) 48,4 56,99

8. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszk. (%) 27,9 30,56

9. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszk. 133 95

10. Liczba budynków ogrzewanych piecami na paliwo stałe na 1 km2 21,8 10

11. Liczba budynków wymagających termomodernizacji 23 15



STOPIEŃ REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘĆ WSKAZANYCH 

W GMINNYM PROGRAMIE 
REWITALIZACJI MIASTA 

RACIBÓRZ NA LATA 2014-2020
(LISTA A - przedsięwzięcia 

podstawowe)



Nr Nazwa projektu Czas realizacji Stopień realizacji Wskaźnik realizacji

A01

„Długa” Sobota

2017-2019 W trakcie realizacji Liczba podmiotów zaangażowanych
w projekt- 50 osób

A02 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego 
deptaku miasta

2017-2020 W trakcie realizacji Powierzchnia objęta rewitalizacją -
2100 m2

A03 Budowa miejskiego placu
zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego 

przy ul. Stalmacha w Raciborzu

2016-2020 W trakcie realizacji Powierzchnia objęta rewitalizacją -
6380 m2

A04 RBUS – Raciborski Bank Usług Sąsiedzkich Nie rozpoczęto realizacji

A05 Nadanie nowej funkcji społecznej 
zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta 

Racibórz

Nie rozpoczęto realizacji

A06

Wsparcie Organizacji Usług Społecznych

2020-2022

W trakcie 
przygotowania do 

realizacji

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 50 

szt.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 60 

osób.



A07 Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu 
poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po 

byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji

2016-2019 W trakcie realizacji Liczba przebudowanych/ 
wyremontowanych/objętych innymi robotami 

budowlanymi obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 szt.;

Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach - 16 szt.

A08                    Biblioteka bez barier 2019-2021 W trakcie realizacji Liczba osób objętych projektem - 60 osób

A09 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych 

problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz

2017-2018 Zadanie zakończone Liczba osób objętych projektem (os - bd); 
Powierzchnia objęta rewitalizacją - ok. 1000 m2

A10 Budowa żłobka publicznego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

Nie rozpoczęto realizacji

A11 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale 
ulic: Stalmacha 1, 3, 5, 7, 7a, gen. J. Dąbrowskiego 

9-13, Różyckiego 6-8

2017 Zadanie 
zakończone

Liczba mieszkańców objętych projektem -
(os. brak danych);

Powierzchnia objęta rewitalizacją -470 m2

A12                                  Dni Raciborza Zadanie odbywa się co 
roku (dane od 2014 do 

2019)

W trakcie realizacji Liczba artystów lokalnych uczestniczących 
w wydarzeniu (wykonawcy) - 724

A13                                   Pływadło Zadanie odbywa się co 
roku (dane od 2014 do 

2019)

W trakcie realizacji Liczba osób biorących udział w imprezie - dane 
za 2018 i 2019 

- 406 osób, w latach 2014-2019 254 „pływadła”

A14 Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze 
wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (1)

2016-2018 Zadanie 
zakończone

Poprawa efektywności energetycznej 100%



A15 Poprawa efektywności energetycznej, połączona 
ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz 
(2)

2018 Zadanie 
zakończone

Liczba mieszkańców objętych projektem- 20 os.

A16 Poprawa efektywności energetycznej, połączona 
ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz 
(3)

2019 -2020

Przed realizacją - 
w trakcie oceny

Liczba mieszkańców objętych projektem (os. - bd.)

A17 Poprawa efektywności energetycznej, połączona 
ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz 
(4)

2019 - 2020 Przed realizacją - 
w trakcie oceny

Liczba mieszkańców objętych projektem (os.- bd.)

A18 Poprawa efektywności energetycznej, połączona 
ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz 
(5)

2017 Zadanie 
zakończone

Liczba mieszkańców objętych projektem - 19 os.

A19 Poprawa efektywności energetycznej, połączona 
ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz 
(6)

2017 Zadanie 
zakończone

Liczba mieszkańców objętych projektem - 20 os.



A20 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście 
Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na 

oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej

2015-2019 Zadanie zakończone Zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej (%) bd; ilość 

zaoszczędzonej energii elektrycznej 
- 526 MWh/rok

A21 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze 
wzrostem udziału energii pochodzących ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II budynek 
Urzędu Miasta Racibórz

2016 - 2020 W trakcie realizacji Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji

- 5374 m2

A22 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-
czeskim

2016 - 2017 Zadanie zakończone Liczba uczestników projektu 
- 228 osób

A23 Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i lokali 
użytkowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych 

funkcji gospodarczych

2015 - nadal W trakcie realizacji Liczba lokali udostępnionych w 
ramach programu „lokale na start” - 16 

szt.



„DŁUGA” SOBOTA (A1)

Głównym zadaniem projektu jest 
ożywienie  ul. Długiej poprzez 
aktywizację społeczną i gospodarczą 
mieszkańców oraz przedsiębiorców 
prowadzących swoje działalności      
w obrębie ulicy. Organizatorem FRU 
Festiwalu jest Stowarzyszenie ASK.



POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 
WOKÓŁ GŁÓWNEGO DEPTAKU MIASTA  (A02)

Projekt stanowi konieczność modernizacji 
ul. Długiej oraz przyległych do niej podwórek
 i dróg.  W ramach realizacji projektu dojdzie 
m.in. do wymiany zużytych, wpływających 
negatywnie na estetykę terenu poręczy 
znajdujących się przy podjazdach dla osób 
niepełnosprawnych.
 
Wartość inwestycji: 2 855 685,59 PLN

Dofinansowanie: 1 500 279,67 PLN

Stan realizacji: w trakcie realizacji

Termin realizacji: 27.06.2017- 31.01.2020



BUDOWA MIEJSKIEGO PLACU ZABAW NA 
TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO 

PRZY UL. STALMACHA W RACIBORZU (A03)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest stworzenie 
bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku 
i rekreacji na obszarze rewitalizacji. Ogródek 
Jordanowski zostanie wyposażony w urządzenia 
zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. 

Wartość inwestycji: 2 260 030,31 PLN

Dofinansowanie: 2 147 028,79 PLN

Stan realizacji: w trakcie realizacji

Termin realizacji: 04.08.2016- 30.06.2020



WSPARCIE ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH (A06)

Projekt zakłada utworzenie Ośrodka Wsparcia, z 30 miejscami dziennego pobytu oraz 16 mieszkań wspomaganych 
(wspieranych) w sumie z 20 miejscami, w zdegradowanym budynku po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji 
w Raciborzu, przy Placu Wolności 8-9, zrewitalizowanym w ramach komplementarnego projektu działania 10.2 RPO 
WSL. Ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem w sumie 30 kobiet i 30 mężczyzn z 
niepełnosprawnością i niesamodzielnych z Raciborza w okresie od czerwca 2020 do maja 2022. Projekt zakłada 
również zapewnienie wspierających usług społecznych w postaci niezbędnej pomocy, terapii, warsztatów i innych 
form wsparcia wzmacniających aktywność oraz samodzielność życiową uczestników.

Wartość inwestycji:  1750 670,00 PLN

Dofinansowanie:   1628 123,10 PLN

Stan realizacji: w trakcie przygotowania do realizacji (podpisana umowa)

Termin realizacji: 01.06.2020-31.05.2022



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RACIBORZU 
POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZDEGRADOWANYCH OBIEKTÓW PO 

BYŁEJ SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI (A07)
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Realizacja zadania polega na całkowitej 
modernizacji oraz przebudowie 
nieużywanych obecnie budynków po byłej 
siedzibie Komendy Powiatowej Policji. 
Budynki zostaną tak przebudowane, aby 
utworzyć w nich kilkanaście mieszkań 
wspomaganych. 

Wartość inwestycji: 6 967 713,24 PLN

Dofinansowanie: 3 345 492,53 PLN

Stan realizacji: w trakcie realizacji

Termin realizacji: 29.12.2016- 31.12.2019



BIBLIOTEKA BEZ BARIER (A08)

„Biblioteka bez barier” to projekt stawiający za cel wzrost potencjału 
społecznego i zawodowego społeczności zamieszkującej obszar 
rewitalizowany Raciborza w trzech krokach: po pierwsze indywidualna 
aktywizacja uczestników,po wtóre ich integracja ze środowiskiem,także spoza 
obszaru rewitalizacji,a po trzecie rozwój kompetencji,kwalifikacji i predyspozycji 
zawodowych.Projekt,realizując program aktywności lokalnej,w oparciu 
o Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz,obejmuje wsparciem 
w szczególności społeczności niepełnosprawnych i ich najbliższych, seniorów, 
młodzież i osób bezrobotnych i biernych zawodowo,na podstawie 
opracowanych ścieżek reintegracji. Projekt obejmuje wsparciem minimum 37 
kobiet i 23 mężczyzn z tych środowisk w okresie od 01.09.2019 do 
31.08.2021.W projekcie likwidowane są nie tylko bariery techniczne, finansowe 
i organizacyjne w dostępie do usług aktywnej integracji,ale przede wszystkim 
mentalne, decydujące o konieczności przeprowadzenia rewitalizacji społecznej.

Czas realizacji: 2019-2021
Wartość:  701937,5 PLN
Dofinansowanie: 666 840, 62 PLN
Stopień realizacji: W trakcie realizacji
Wskaźnik realizacji: Liczba osób objętych projektem - 60 osób



PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z 
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO LIKWIDACJA 

ISTOTNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ (A09)
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Przebudowa Biblioteki z dostosowaniem dla osób
 niepełnosprawnych pozwoli na podniesienie
 funkcjonalności i dostępności usług, jakie 
świadczy biblioteka, oraz wzmocnienie potencjału 
społeczno- zawodowego osób zamieszkałych 
na obszarze rewitalizacji. 

Wartość inwestycji: 1 791 114,75 PLN

Dofinansowanie: 1 457 430,06 PLN 

Stan realizacji: Zadanie zakończone

Termin realizacji: 30.08.2017- 31.10.2018



Tradycją miasta stały się rokroczne 
obchody Dni Raciborza, które są 
okazją nie tylko do przypomnienia 

historii tego piastowskiego grodu, ale 
także sposobnością do zintegrowania 

miejscowej społeczności z 
raciborzanami mieszkającymi poza 
granicami miasta, kraju oraz gośćmi 

przybyłymi do Raciborza na tę 
okoliczność. 

20

DNI RACIBORZA (A12)



PŁYWADŁO (A13)

21

Celem spływu jest czynny wypoczynek na wodzie, zapoznanie 
społeczeństwa z walorami turystycznymi rzeki Odry oraz jej 
ogólnopolska promocja. 



POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POŁĄCZONA 
ZE WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE 

ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ 
(1) A14

Przedmiotem projektu jest modernizacja 
energetyczna budynku użyteczności publicznej, 
stanowiącego siedzibę Miejskiego Zarządu 
Budynków w Raciborzu.

Wartość inwestycji: 370 414,57 PLN

Dofinansowanie: 246 266,62 PLN

Stan realizacji: zadanie zakończone 

Termin realizacji: 19.04.2016 – 21.09.2018
22



POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, 
POŁĄCZONA ZE WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII 

POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE 
MIASTA RACIBÓRZ (2) (A15)

23

Przedmiotem projektu jest 
termomodernizacja budynku wraz 
ze zmianą systemu grzewczego oraz 
podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
wymianą pokrycia dachu i remontem części 
wspólnej. 

Wartość inwestycji: 832576,23 PLN

Dofinansowanie: 22 0677,59PLN

Stan realizacji: zadanie zakończone

Termin realizacji: 03.2018 – 09.2018



POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POŁĄCZONA 
ZE WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE 

ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ 
(6) A19

24

Przedmiotem projektu jest 
termomodernizacja budynku wraz
ze zmianą systemu grzewczego 
z piecowego na etażowe gazowe wraz 
z remontem klatek schodowych. 

Wartość inwestycji: 729 354,28 PLN

Dofinansowanie: 466 233,35 PLN

Stan realizacji: zadanie zakończone 

Termin realizacji: 04.2017 – 09.2017



POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA 
W MIEŚCIE RACIBÓRZ POPRZEZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCEGO 

OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE O WYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ (A20)

25

W ramach realizacji projektu wymienionych 
zostanie ponad 1400 opraw oświetlenia 
ulicznego o łącznej mocy ok. 236 kW. Oprawy
 zastąpione zostaną oprawami typu LED 
o łącznej mocy zainstalowanej ok. 68 kW. Pozwoli 
to zaoszczędzić ponad 60% energii elektrycznej 
zużywanej na cele oświetleniowe w tym rejonie 
miasta. 

Wartość inwestycji: 4 042 391,91 PLN

Dofinansowanie: 1 455 233,88 PLN

Stan realizacji: zadanie zakończone

Termin realizacji: 03-09-2015 - 20-08-2019



POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POŁĄCZONA ZE 
WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ- ETAP II BUDYNEK 
URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ (A21)
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Realizacja projektu przeprowadzona zostanie w celu poprawy 
efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.

 W związku z tym przeprowadzona zostanie termomodernizacja dachu 
budynku, na którym dodatkowo zostaną zainstalowane panele 

fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. 

Wartość inwestycji:  2 304 843,58 PLN

Dofinansowanie: 1 412 702,81 PLN

Stan realizacji: w trakcie realizacji 

Termin realizacji: 20.10.2016- 18.12.2020



EDUKACJA I PROMOCJA W ZAKRESIE OZE NA POGRANICZU 
POLSKO-CZESKIM (A22)
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Głównym założeniem projektu jest promocja 
cyklicznych imprez i wydarzeń promujących 
rozwiązania prośrodowiskowe, a także 
edukacyjne, połączone z praktyczną wiedzą 
dotyczącą ochrony środowiska, 
w szczególności na temat zrównoważonego 
rozwoju. 

Kwota projektu: 28 081,54 EUR ,
 ok. 117 240,43 zł

Termin realizacji 6.09.2016 - 31.08.2017
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 
RP Przekraczamy granice.



REWITALIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH I LOKALI 
UŻYTKOWYCH W CELU PRZYWRÓCENIA LUB NADANIA IM 

NOWYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH (A23)

W programie „Lokale na Start” Miasto udostępnia 
w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej 

pomieszczenia biurowe oraz inne powierzchnie 
użytkowe wchodzące w skład zasobu miasta na 

zasadach preferencyjnych. 

Na dzień dzisiejszy podpisano 16 umów. 
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Dziękuję za uwagę
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