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Wstęp 
 

 

LEWIN BRZESKI - „HISTORYCZNE MIASTO 

PRZYSZŁOŚCI” 
 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to opracowany i przyjęty przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (uchwałą rady) i koordynowany przez tą jednostkę wieloletni program działań 

w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, a takŜe środowiska 

naturalnego, opisujący stan i stopień degradacji terenu (obszaru rewitalizacji) za pomocą 

wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz planowane do realizacji działania, a takŜe system 

ich wdraŜania, których celem jest wyprowadzenie tego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez 

nadanie mu nowych funkcji lub przywrócenie funkcji jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją 

specyfiką. Celem takiego programu jest ponadto stworzenie korzystnych warunków do dalszego 

rozwoju miasta1. 

Niniejszy dokument został przygotowany z inicjatywy Władz Gminy Lewin Brzeski. Podmiotem 

wdraŜającym załoŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski na lata 2007 – 2013 

będzie Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim. 

Do podstawowych przesłanek sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski 

na lata 2007 – 2013 naleŜały: 

• dąŜenie do przeanalizowania aktualnej sytuacji przestrzenno – gospodarczo – społecznej 

Miasta Lewin Brzeski 

• wyodrębnienie tej części Miasta Lewin Brzeski, na której w największym stopniu nasilają się 

niekorzystne zjawiska społeczno – ekonomiczne oraz przestrzenne, w celu skoncentrowania 

tam działań inwestycyjnych i projektów „miękkich” 

• propagowanie idei rewitalizacji oraz poszukiwanie partnerów społecznych i gospodarczych 

do realizacji przedsięwzięć, przyczyniających się do oŜywienia Miasta Lewin Brzeski 

                                                 
1 Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013 
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski jest dokumentem kompleksowym, 

przygotowanym pod kątem oddziaływania na wszystkie najistotniejsze sfery funkcjonowania 

miasta: przestrzenną, społeczną i gospodarczą. Planując działania typowo inwestycyjne, 

wymagające zaangaŜowania znacznych środków finansowych, zwrócono szczególną uwagę na 

moŜliwości wykorzystania odnowionej lub wytworzonej infrastruktury na cele społeczne 

i gospodarcze oraz ochrony środowiska. Zgodnie z ideą samej rewitalizacji, dąŜono do 

umieszczenia w niniejszym dokumencie takich działań, które w jak największym stopniu przyczynią 

się do eliminacji niekorzystnych zjawisk przestrzennych, społecznych, ekonomicznych 

zaobserwowanych na wyodrębnionym do rewitalizacji obszarze. Realizowane projekty mają 

przyczynić się ponadto do ochrony środowiska naturalnego.  

Istotną rolę na etapie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji odegrały konsultacje 

społeczne. Mieszkańcy miasta mieli moŜliwość uczestniczenia w badaniu ankietowym. 

Zorganizowane zostały otwarte spotkania konsultacyjne dla podmiotów zainteresowanych 

włączeniem się w realizację działań rewitalizacyjnych. Podmioty te miały ponadto moŜliwość 

zgłaszania własnych projektów zadań. W wyniku konsultacji społecznych wyznaczono równieŜ 

ostateczne granice obszaru do rewitalizacji.  

Efektem kilkumiesięcznych prac Władz Miasta Lewin Brzeski, jego mieszkańców oraz podmiotów 

zewnętrznych, jest opracowanie katalogu działań rewitalizacyjnych, których przeprowadzenie 

przyczyni się do oŜywienia społeczno – gospodarczego miasta oraz wyeksponowania jego walorów 

architektonicznych oraz czystego środowiska. Kreowanie wizerunku Lewina Brzeskiego, jako miasta 

atrakcyjnego do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz odwiedzania, odbywać 

się będzie przy poszanowaniu lokalnych tradycji i dziedzictwa historycznego.  

 

Idei rewitalizacji Lewina Brzeskiego przyświeca hasło:  

LEWIN BRZESKI - „HISTORYCZNE MIASTO PRZYSZŁOŚCI”. 

 

Poprzez rewitalizację Lewina Brzeskiego dąŜymy do: 

� poprawy estetyki zagospodarowania przestrzennego miasta, wykreowania jego wizerunku 

jako miejsca uporządkowanego oraz atrakcyjnego turystycznie 

� zagospodarowania dotychczas niewykorzystywanych terenów i obiektów, w taki sposób, 

aby nie tylko zapobiec ich degradacji, ale przede wszystkim stworzyć nową ofertę społeczno 

– gospodarczą, kierowaną do mieszkańców i odpowiadającą ich oczekiwaniom 

� rozszerzenia współpracy z funkcjonującymi na terenie miasta instytucjami społecznymi, 
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organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, w celu wspólnej realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

� zdecydowanej poprawy ochrony środowiska poprzez planowane wykonanie inwestycji 

rewitalizacji terenów zielonych, ulic i placów z odwodnieniem oraz zmniejszenie 

negatywnych czynników ocieplania klimatu poprzez projekty rewitalizacji budynków 

mieszkalnych 

 

Na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze będziemy realizować następujące cele: 

� Zapewnienie rozwoju społeczno – gospodarczego rewitalizowanego obszaru 

� Podniesienie estetyki rewitalizowanego obszaru, realizacja działań modernizacyjnych 

i adaptacyjnych 

� Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców 

� NaleŜyte wyeksponowanie walorów architektonicznych i historycznego dziedzictwa 

rewitalizowanego obszaru 

� Wspieranie integracji mieszkańców oraz kreowanie postaw obywatelskich 

� Realizacja projektów inwestycyjnych w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska 

naturalnego 

 

Trwałe oŜywienie społeczno – gospodarczo – przestrzenne Naszego Miasta chcemy 

osiągnąć poprzez realizację następujących projektów inwestycyjnych oraz społeczno - 

gospodarczych: 

� Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku miejskiego w Lewinie Brzeskim 

� Zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego – przypałacowego w Mieście Lewin 

Brzeski 

� Uporządkowanie historycznego centrum Miasta Lewin Brzeski – zagospodarowanie budynku 

wozowni na centrum gospodarczo – edukacyjno – kulturowe 

� Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Miasta Lewin Brzeski w zakresie ulic: Kopernika, 

Pocztowej, Zamkowej i Krótkiej 

� Zagospodarowanie terenu wokół Ratusza w Lewinie Brzeskim  

� Remont zabytkowego budynku Ratusza w Mieście Lewin Brzeski 

� Odtworzenie okien Kościoła Parafialnego; Przebudowa traktów wiodących do Domu 
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Parafialnego i Kościoła;Odtworzenie elewacji Kościoła Parafialnego 

� Poprawa estetyki i funkcjonalności budynku przedszkola nr 1 i nr 2 w Lewinie Brzeskim 

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

� Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkalną – projekty Wspólnot Mieszkaniowych 

� PROJEKT SPOŁECZNY - „Stop bierności Wiwat zaradności. Rozwój aktywnych form 

integracji w Gminie Lewin Brzeski” 

� PROJEKT SPOŁECZNY - „Kuźnia Biznesu” - dom wspierania przedsiębiorczości i rozwoju 

miasta w zabytkowym budynku wozowni przeznaczonej do rewitalizacji – ul. Zamkowa 

w Lewinie Brzeskim 

� PROJEKT SPOŁECZNY - „Miejska Strefa Rekreacji i Rozwoju Sportu” - organizacja zajęć 

sportowych na ogólnodostępnych boiskach zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim 
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Rozdział 1. Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście 
 

1.1. Sfera zagospodarowania przestrzennego 

1.1.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna miasta 

Miasto Lewin Brzeski połoŜone jest w zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie 

brzeskim. Zlokalizowane jest w centrum Gminy Lewin Brzeski, stanowiąc siedzibę władz 

samorządowych. Miasto jest oddalone o 25km od Opola oraz 17km do Brzegu. W odległości 

6 kilometrów na południe od Lewina Brzeskiego przebiega autostrada A4. 

Lewin Brzeski stanowi główny ośrodek obsługi mieszkańców gminy. Znajdują się tu m.in. placówki 

edukacyjne, przychodnia zdrowia, poczta, banki. Miasto jest miejscem koncentracji działalności 

gospodarczej, rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz obsługi rolnictwa. 

Ilustracja 1: Lokalizacja Miasta Lewin Brzeski  

Źródło: www.mapa-szukacz.pl 

 

Podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie kształtowania struktury funkcjonalno – 

przestrzennej miasta jest zaktualizowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

przyjęty uchwałą nr XXIII/173/2008  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, z dnia 14 lipca 2008 roku.  
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W załączniku nr 1 do wymienionej uchwały przedstawiono graficznie strukturę funkcjonalno – 

przestrzenną miasta. Do oznaczenia charakteru zagospodarowania poszczególnych części miasta 

przyjęto następującą główną kolorystykę: 

� kolor brązowy – tereny zabudowy mieszkaniowej (barwa ciemniejsza – zabudowa 

wielorodzinna o niskiej intensywności; barwa jaśniejsza – zabudowa jednorodzinna) 

� kolor czerwony – tereny usług publicznych i usług komercyjnych 

� kolor fioletowy – tereny obiektów produkcyjnych, składania i magazynowania 

� kolor zielony – (barwa najciemniejsza – teren cmentarza; barwa jaśniejsza - tereny zieleni 

parkowej, ogrodów działkowych, zieleni izolacyjnej; barwa najjaśniejsza – tereny zieleni 

nieurodzajnej) 

� kolor jasnoniebieski – teren zbiorników wodnych 
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Ilustracja 2: Struktura funkcjonalno – przestrzenna Miasta Lewin Brzeski  

Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14.07.2008 roku



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEWIN BRZESKI 

 PROGRESS CONSULTING SP Z O.O.   12 

 

Dzisiejszy układ urbanistyczny jest następstwem bogatej przeszłości historycznej Lewina 

Brzeskiego, a takŜe malowniczego usytuowania w dolinie Nysy Kłodzkiej.  

Znaczna część obszaru miasta zlokalizowana jest pomiędzy torami kolejowymi, przebiegającymi 

z kierunku północno – zachodniego na południowy – wschód, a korytem Nysy Kłodzkiej, 

znajdującym się na południe od większości zabudowań. 

Centralnym punktem Lewina Brzeskiego jest duŜy rynek z ratuszem i otaczającą go niską 

zabudową 2 – 3 kondygnacyjną. W parterach budynków znajdujących się w granicach rynku 

zlokalizowane są punkty handlowe i gastronomiczne oraz instytucje kulturalne i administracyjne, 

w tym w szczególności: 

� Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim – ul. Rynek 1 

� Miejsko  - Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim – ul. Rynek 14 

Rynek oraz sąsiednie ulice tworzą strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Południową granicę 

strefy „A” wyznacza rzeka Nysa Kłodzka.  

Na obszarze Lewina Brzeskiego moŜna wyodrębnić ulice, w obrębie których dominują budynki 

mieszkalne wybudowane przed 1989 rokiem. Wykaz takich ulic zestawiono w tabeli.  

 

Tabela 1: Wykaz ulic o dominującej zabudowie mieszkaniowej, wybudowanej przed 1989 
rokiem 

Lp. Nazwa ulicy Lp. Nazwa ulicy 

1 Aleja Wojska Polskiego 11 Konopnickiej 

2 Buczka 12 Kopernika 

3 Piasta Kołodzieja 13 Świerczewskiego 

4 Pocztowa 14 Kosynierów 

5 Powstańców Śląskich 15 Kościuszki 

6 DzierŜonia 16 Krasickiego 

7 Rolna  17 Zamkowa 

8 Fabryczna 18 Matejki 

9 Rynek 19 Moniuszki 

10 Kilińskiego 20 Narutowicza 

Źródło: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 
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Ilustracja 3: Obszar na terenie Miasta Lewin Brzeski, na którym dominuje zabudowa 
mieszkaniowa, wybudowana przed 1989 rokiem (oznaczony kolorem czerwonym) 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 

Nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna koncentruje się w kierunku północnym od rynku. 

Budownictwo jednorodzinne rozwija się głównie na północ od torów kolejowych oraz w rejonie 

wyznaczonym przez ulice: Narutowicza i Sikorskiego. Pomiędzy obszarami zabudowy 

mieszkaniowej zlokalizowane są tereny usług publicznych i komercyjnych.  

Do najnowszych osiedli mieszkaniowych naleŜą: 

� osiedle Mickiewicza II 

� osiedle Cicha 

� osiedle Zatorze 

We wcześniejszych latach Lewin Brzeski naleŜał do miast przemysłowych, co wynikało 

z funkcjonowania tu waŜnych dla gospodarki kraju i regionu zakładów przemysłowych, 

nastawionych na produkcję krajową i na eksport. Dzisiejsze obszary aktywności inwestycyjnej 

skoncentrowane są przede wszystkim we wschodniej części miasta, przy linii kolejowej. 

W północnej części Lewina Brzeskiego, w rejonie ul. Kościuszki, przewidziano tereny obsługi 

produkcji w gospodarstwach ogrodniczych.  

W zachodniej części miasta, pomiędzy torami kolejowymi, a korytem Nysy Kłodzkiej, znajduje się 

większość terenów zielonych, w tym głównie parki i ogródki działkowe. Ścisłe centrum Lewina 

Brzeskiego jest prawie całkowicie pozbawione terenów zielonych.  
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Na przecięciu ulic: Sikorskiego i Powstańców Śląskich znajduje się największy teren sportu 

i rekreacji – Stadion Sportowy. Pozostałe obszary pełniące funkcję rekreacyjną zlokalizowane są 

wzdłuŜ zbiorników wodnych oraz w zachodniej części miasta. 

Pozytywnym zjawiskiem związanym z zagospodarowaniem przestrzennym Lewina Brzeskiego jest 

znikome występowanie tzw.  „odłogów miejskich”.  

W Lewinie Brzeskim nie znajdują się obszary powojskowe i popolicyjne. Nie występują tu równieŜ 

obszary poprzemysłowe, wymagające zagospodarowania. Część terenu po byłym przemyśle 

młynarskim, zlokalizowana w okolicach Gimnazjum przy ul. Zamkowej 3, spełnia obecnie funkcję 

usług publicznych – sala gimnastyczna. 

 

1.1.2. Strefy ochrony konserwatorskiej 

Na terenie Lewina Brzeskiego wyznaczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

� strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej - obejmuje historyczny układ 

urbanistyczny miasta w granicach średniowiecznego załoŜenia (nr rej. 147/54 – rejestr 

zabytków Województwa Opolskiego). 

� strefa „B” ochrony konserwatorskiej – jest to strefa ochrony elementów zabytkowych 
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Ilustracja 4: Strefy ochrony konserwatorskiej na terenie Miasta Lewin Brzeski (granice strefy „A” - 
kolor Ŝółty; granice strefy B – kolor jasnozielony)  

Źródło: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Załącznik nr 1 do Uchwały 
nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14.07.2008 roku 

 

W mieście znajdują się 54 obiekty wpisane do rejestru zabytków Województwa Opolskiego, 

podlegające ochronie dziedzictwa kulturowego. NaleŜą do nich w szczególności: 

� kościół ewangelicki p.w. św. Piotra i Pawła – XIV – XVI wiek 

� dwie mogiły Ŝołnierskie W.P. na cmentarzu rzymskokatolickim 

� ratusz z XIX wieku 

� zespół pałacowy: pałac, otoczenie z bramami, park 

� spichlerz 

� układ urbanistyczny – miasto w granicach średniowiecznego załoŜenia 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEWIN BRZESKI 

 PROGRESS CONSULTING SP Z O.O.   16 

� domy mieszkalne (część budynków zlokalizowanych w Rynku oraz wzdłuŜ ulic: Kościuszki, 

Matejki i Pocztowej) 

1.1.3. System przyrodniczy miasta 

Gmina Lewin Brzeski leŜy w makroregionie Niziny Śląskiej, na wysokości od 138 do około 187 m 

n.p.m.  Cały obszar gminy charakteryzuje się znaczącym zróŜnicowaniem geomorfologii terenu 

oraz bogactwem stojących wód powierzchniowych. Miasto połoŜone jest w dolinie Nysy Kłodzkiej, 

która meandrując stwarza dodatkowe atrakcje krajobrazowe i przyrodnicze. Charakterystyczną 

cechą doliny są dobrze rozwinięte, zróŜnicowane wysokościowo terasy plejstoceńskie.  

W granicach Miasta Lewin Brzeski usytuowany jest zbiornik wodny o powierzchni około 

50 hektarów, z wydzielonym miejscem do kąpieli, zapleczem sanitarnym, parkingiem oraz wolnymi 

terenami do dalszego zagospodarowania. Na kilku akwenach znajdujących się w pobliŜu granic 

miasta istnieją dogodne warunki do uprawiania windsurfingu. Corocznie w maju na Nysie Kłodzkiej 

organizowane są spływy kajakowe.  

Pomimo istniejących zabezpieczeń wałowych, Lewin Brzeski jest naraŜony na zalewy powodziowe. 

Znaczne szkody na terenie miasta i gminy zostały wyrządzone przez powódź w 1997 roku. 

Cały obszar gminy zalega na triasowym zbiorniku wód podziemnych (GZWP), objętym strefą 

wysokiej ochrony (OWO). 

Na terenie Lewina Brzeskiego zlokalizowane jest złoŜe kruszywa naturalnego o powierzchni 30,8 

hektarów, będące pochodną akumulacji piasków i Ŝwirów w dolinie Nysy Kłodzkiej2. W okolicach 

miasta stwierdzono równieŜ występowanie węgla brunatnego – złoŜe nie ma większego znaczenia 

przemysłowego.  

W Lewinie Brzeskim znajduje się 16 pomników przyrody, zlokalizowanych głównie na terenie 

zabytkowego parku przy ul. Zamkowej. 

1.1.4. Struktura własnościowa gruntów i budynków 

Miasto Lewin Brzeski zajmuje powierzchnię 1164 ha (12 km2)3. Największy udział w całkowitej 

powierzchni zajmują grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w uŜytkowanie 

wieczyste – 47,5%. Drugie miejsce pod względem zajmowanej powierzchni stanowią grunty osób 

fizycznych, a kolejne grunty Skarbu Państwa przekazane w uŜytkowanie wieczyste.  

                                                 
2 Program ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski 
3 Dane GUS – 2006 rok 
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Tabela 2: Struktura własności gruntów na terenie Miasta Lewin Brzeski – stan na grudzień 
2008 roku 

Lp Struktura własności gruntów Powierzchnia 
w ha 

Udział % 

1 

Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem 
gruntów przekazanych w uŜytkowanie 

wieczyste 552 47,5 

2 
Grunty SP przekazane w uŜytkowanie 

wieczyste 136 11,7 

3 

Grunty spółek SP, przedsiębiorstw 
państwowych i innych państwowych osób 

prawnych 12 1 

4 
Grunty gmin z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w uŜytkowanie 118 10,1 

5 
Grunty gmin i związków międzygminnych 

przekazane w uŜytkowanie wieczyste 23 2 

6 Grunty osób fizycznych  239 20,5 

7 Grunty spółdzielcze 1 0,1 

8 Grunty kościołów 29 2,5 

9 Grunty powiatów  11 0,9 

10 Grunty pozostałe 42 3,6 
Źródło: Opracowanie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim na podstawie materiałów 

własnych oraz danych Starostwa Powiatowego w Brzegu 

 

W Lewinie Brzeskim znajduje się 1991 mieszkań, z których ponad połowa naleŜy do osób 

prywatnych. Zasób komunalny tworzy 664 mieszkań, natomiast 283 lokali naleŜy do spółdzielni 

mieszkaniowych. Mniej niŜ 1,5% wszystkich mieszkań stanowi własność zakładów pracy 

i pozostałych podmiotów.  

Tabela 3: Struktura własności mieszkań w Mieście Lewin Brzeski według stanu na dzień 
31.12.2007 

Lp Zasoby Liczba mieszkań Udział % 

1 Osób fizycznych  1015 50,98 

2 Komunalne 664 33,35 

3 Spółdzielni mieszkaniowych  283 14,21 

4 Zakładów pracy 14 0,7 

5 Pozostałych podmiotów 15 0,75 

      RAZEM 1991 100 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych GUS 
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1.1.5. Komunikacja 

Na terenie Miasta Lewin Brzeski znajduje się 19,912 km dróg, w tym 2,304 km dróg wojewódzkich, 

5,355 km powiatowych oraz 12,253 km gminnych.  

Główne ciągi komunikacji drogowej stanowią: 

� odcinek drogi wojewódzkiej nr 458: ciąg ulic: Mickiewicza – Sikorskiego – Powstańców 

Śląskich, przebiegający z zachodu, od strony Alei Wojska Polskiego (kierunek na autostradę 

A4), na wschód, w kierunku Opola. Droga wojewódzka nr 458 łączy się następnie z drogą 

krajową nr 94, przebiegającą na północ od miasta, poza jego obrębem.  

� ulica Kościuszki (droga powiatowa), prowadząca w kierunku północnym do Brzegu 

i Wrocławia, a w kierunku południowym do Niemodlina, Nysy i Kłodzka 

W planach znajduje się budowa południowo – wschodniej obwodnicy drogowej Miasta Lewin 

Brzeski, której zadaniem będzie przeprowadzenie ruchu z drogi krajowej (Skorogoszcz), na drogę 

powiatową w kierunku Niemodlina. Ma ona omijać centrum miasta. 

W obrębie miasta znajdują się dwie przeprawy przez rzekę Nysę Kłodzką: drogowo – mostowa oraz 

mostowo – kolejowa. 

W Lewinie Brzeskim funkcjonuje stacja kolejowa – budynek dworca mieści się się przy 

ul. Kościuszki 73. Przez teren miasta przebiega linia kolejowa Wrocław – Gliwice. W rozkładzie 

jazdy PKP dla stacji Lewin Brzeski znajdują się bezpośrednie połączenia do m.in. Wrocławia 

Głównego, Opola Głównego, Kędzierzyna – Koźla, Gliwic, Rybnika, Raciborza i Brzegu. 

Przystanek komunikacji autobusowej PKS zlokalizowany jest u zbiegu ulic: Kościuszki i Powstańców 

Śląskich. Najwięcej połączeń autobusowych realizowanych jest w kierunku Brzegu i Opola.  

NajbliŜsze lotnisko międzynarodowe znajduje się w oddalonym o  60 km Wrocławiu.  

 

 

1.1.6. Infrastruktura techniczna 

Miasto Lewin Brzeski jest stosunkowo dobrze wyposaŜone w infrastrukturę techniczną. Stopień 

wyposaŜenia mieszkańców w podstawowe instalacje przedstawiono w tabeli.  
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Tabela 4: Korzystający z instalacji w % ogółu ludności Miasta Lewin Brzeski– stan na dzień 
31.12.2007 

Rodzaj instalacji Odsetek osób korzystających (%) 

wodociąg 99,9 

kanalizacja (w tym ogólnospławna) 89,7 

gaz 92,7 
Źródło: Dane GUS 

Sieć wodociągowa 

Długość sieci wodociągowej wynosi 14, 7 km i 6,8km przyłączy. Podłączone są do niej wszystkie 

budynki mieszkalne w mieście. Około 50% sieci zostało wykonane w latach 70' z rur A – C. 

Pozostałą część wybudowano w latach 90' z rur PCW. W latach 2004 – 2008 uzbrojono w sieć 

wodociągową nowo powstające osiedla mieszkaniowe w Lewinie Brzeskim: Mickiewicza II i Cicha. 

Do sieci wodociągowej będą równieŜ systematycznie podłączane nowo powstające budynki 

mieszkalne na osiedlu Kościuszki. 

Funkcjonująca w Lewinie Brzeskim sieć wodociągowa znajduje się w dobrym stanie technicznym.  

Wodociąg komunalny jest zasilany z ujęcia zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim, czerpiącego wodę 

z czwartorzędowych utworów geologicznych. Pozwolenie wodno – prawne pozwala na pobór 2472 

m3/dobę i jest waŜne do 2010 roku. 

 

Sieć kanalizacyjna 

Miasto Lewin Brzeski nie jest w pełni skanalizowane.  

Aktualna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 11,4 km. Do sieci jest przyłączonych 627 

budynków. Najstarsze fragmenty sieci zostały wykonane w 1989 roku. W 1997 roku skanalizowano 

osiedle DzierŜonia. W 2005 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zatorze oraz 

w ulicach: Cichej i Mickiewicza. Stan techniczny istniejącej sieci określany jest jako dobry lub 

bardzo dobry. Na lata 2009 – 2010 planowane jest skanalizowanie pozostałej części miasta. Gmina 

Lewin Brzeski podjęła starania o pozyskanie środków na ten cel z funduszy Unii Europejskiej. Trasa 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego obejmuje ulice: 

Kościuszki, Moniuszki, Narutowicza,  Powstańców Śl., Kilińskiego,  Al. Wojska Polskiego, Marzanny, 

Zamkową, Krótką, Konopnicką, Romantyczną, Sikorskiego, Poprzeczną, Piasta Kołodzieja, 

Krasickiego, Chopina, tereny działek prywatnych i wspólnot, które obecnie nie posiadają kanalizacji 

sanitarnej lub są obsługiwane przez kanalizację ogólnospławną. Do wybudowanej sieci 
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kanalizacyjnej zostaną równieŜ perspektywicznie podłączeni mieszkańcy okolicznych miejscowości 

wiejskich.  

Szacunkowa długość kanalizacji deszczowej wynosi 6 km. Kanały są wykonane z betonu, 

kamionki lub są murowane. Stan techniczny kanałów jest zły – około 50 % z nich jest zamulona. 

Najgorzej zachowane są kanały znajdujące się w ulicach: Krótkiej, Piasta Kołodzieja, Narutowicza 

i Kościuszki, ze względu na ich zawalenie w wyniku korozji betonu. 

Na terenie miasta znajduje się mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, wybudowana 

w 2005 roku, w ramach programu ZPORR. W oczyszczalni w Lewinie Brzeskim zastosowano  

nowoczesną technologię BIOCOS, spełniającą najwyŜsze normy ochrony środowiska w Unii 

Europejskiej. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 1500m3/dobę, dzięki czemu będą 

mogli do niej zostać docelowo podłączeni mieszkańcy całej gminy.  

 

Sieć gazowa 

Na terenie miasta znajduje się 590 sztuk przyłączy gazowych. Długość sieci gazowej wynosi 

14,5km4.  

Lewin Brzeski jest  podłączony do gazociągu wysokopręŜnego Zdzieszowice – Wrocław. Miasto jest 

zasilane jednostronnie z systemu wysokociśnieniowego. Stacje redukcyjno – pomiarowe znajdują 

się w Łosiowie i Lewinie Brzeskim. System gazowniczy obejmuje swoim zasięgiem prawie cały 

obszar miasta i spełnia swoje zadania w zakresie zabezpieczenia dostawy gazu. Znaczne rezerwy 

przepustowości w stacji przy ul. Mickiewicza, wynoszące około 80%, dają pewność zasilania 

istniejących odbiorców na terenie miasta. UmoŜliwiają równieŜ podłączanie nowych odbiorców bez 

konieczności rozbudowy stacji.  

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Większość budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Rynku jest ogrzewana z kotłowni gazowych.  

Taki sam sposób ogrzewania zastosowano dla budynków przy ul. Zamkowej 1, ul. Pocztowej 2-4, 

ul. Moniuszki 29-31, 33-37, 39-41, 43-45 i ul. Konopnickiej 3. Budynek przy ul. Kościuszki 10ABCD 

jest ogrzewany energią elektryczną, natomiast budynek przy ul. Kościuszki 52 (przychodnia) 

z kotłowni węglowych. Pozostałe budynki są ogrzewane indywidualnie, z róŜnych źródeł.  

 

                                                 
4 Stan na październik 2008 rok 
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DuŜy udział zakresie produkcji ciepła na potrzeby grzewcze na terenie Miasta Lewin Brzeski ma 

paliwo ekologiczne (gaz ziemny). Wpływa to korzystnie na jakość powietrza atmosferycznego.  

 

Elektryfikacja 

Miasto Lewin Brzeski jest w 100% zelektryfikowane. Na jego terenie nie jest zlokalizowany Ŝaden 

„Główny Punkt Zasilania”. Energia elektryczna jest dostarczana z elektrowni wodnej Kopin z GZP 

Brzeg, GPZ Wschód poprzez rozdzielnię sieciową w Michałowie oraz GPZ Gracze. System 

elektroenergetyczny funkcjonujący w mieście spełnia zadania w zakresie zaopatrzenia odbiorców. 

Na wszystkich liniach SN występują rezerwy przesyłowe wynoszące ok. 40%. Struktura sieci SN na 

terenie miasta została ukształtowana w układzie pętlowym, co stwarza moŜliwości awaryjnego 

drugostronnego zasilania odbiorców. Ogólny stan techniczny sieci SN oraz sieci 

transformatorowych SN/nn jest dobry. Średnie obciąŜenie stacji transformatorowych SN/nn na 

poziomie około 38% w Mieście Lewin Brzeski, wskazuje na moŜliwość zaspokojenia ewentualnego 

wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w dłuŜszej perspektywie czasowej.  

 

Gospodarka odpadami 

W Lewinie Brzeskim znajdują się 1 nieczynne składowisko odpadów. Odpady komunalne z terenu 

miasta są odbierane przez firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydane w postaci decyzji przez 

Burmistrz Miasta Lewin Brzeski. Wybór składowiska odpadów, na które zostaną odprowadzone 

odpady, leŜy w gestii firm wywozowych. Na terenie miasta jest prowadzona selektywna zbiórka 

odpadów, łącznie z odpadami niebezpiecznymi. W ramach zbiórki selektywnej zakupione zostały 

pojemniki na szkło białe, szkło kolorowe, makulaturę oraz plastik. Są one rozmieszczone na 

obszarze całego miasta, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

Na terenie miasta nie występuje nasilenie problemu „dzikich wysypisk odpadów”. W przypadku 

zaistnienia zjawiska nadmiernego nagromadzenia odpadów w miejscach niedozwolonych, są one 

na bieŜąco likwidowane. 

 

Telekomunikacja 

Na terenie Gminy Lewin Brzeski znajdują się 3 centrale telefoniczne, w tym jedna bezpośrednio na 

terenie miasta. Sieci telefoniczne są w dobrym stanie. Ich uzupełnienie stanowi telefonia 

komórkowa. Mieszkańcy miasta mają moŜliwość korzystania z sieci internetowej, podpisując we 
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własnym zakresie umowy z operatorami. Stanowiska z darmowym dostępem do internetu znajdują 

się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim. 

1.1.7. Przestrzenie publiczne (place, ulice, parki, zieleń miejska) 

 

Place i ulice 

Centralnym placem Lewina Brzeskiego jest duŜy, zabytkowy rynek, z posadzką z kostki granitowej. 

W jego środkowej części zlokalizowany jest budynek ratusza. Płyta rynku została częściowo 

odnowiona w 2005 roku, poprzez realizację projektu pt.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 

w centrum Miasta Lewin Brzeski”. Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach rewitalizacji obszarów miejskich, stanowiącej poddziałanie 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rynek jest jednym z miejsc, 

w których organizowane są wydarzenia kulturalne oraz imprezy integrujące lokalną społeczność. 

Pełni równieŜ rolę reprezentacyjną. Do najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych na 

terenie Rynku naleŜą Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody” oraz Ogólnopolski 

Plener Malarski.  

Kolejnym placem, wykorzystywanym na cele sportowo – rekreacyjne jest teren przy ul. Chopina. 

Odbywały się tu m.in. Dni Lewina – cykliczna impreza plenerowa, z zabawami na świeŜym 

powietrzu, koncertami, dyskotekami i prezentacjami. Teren przy ul. Chopina ma zostać 

w przyszłości przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z duŜym placem zabaw. Miejscem, które 

jest wykorzystywane do organizacji imprez sportowych jest stadion, zlokalizowany we wschodniej 

części miasta, pomiędzy ulicami Sikorskiego i Powstańców Śląskich. Na terenie miasta 

organizowane są cyklicznie Wojewódzkie Biegi Uliczne, a w granicach południowych miasta 

znajduje się PlaŜa Miejska, na której w sezonie odbywa się wiele imprez letnich.  

Miasto Lewin Brzeski administruje bezpośrednio drogami gminnymi. Część z nich wymaga pilnego 

remontu. Dotyczy to zarówno ulic o nawierzchni utwardzonej, jak i dróg gruntowych. W tabeli 

zestawiono nazwy ulic, na których w pierwszej kolejności powinny zostać przeprowadzone prace 

remontowe i modernizacyjne.  
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Tabela 5: Wykaz ulic wymagających pilnego remontu, w podziale na aktualny rodzaj 
nawierzchni 

Ulice wymagające remontu i modernizacji 

o nawierzchni utwardzonej o nawierzchni gruntowej 

Buczka Chopina 

DzierŜonia Ochronna 

Kolejowa Sąsiedzka 

Konopnickiej Stroma 

Krasickiego Wiśniowa 

Krótka Wiosenna 

Nysańska Wymarzona 

Pocztowa Ciągi komunikacyjne wzdłuŜ torów PKP 

Poprzeczna  

Rzeźnicza  

Zamkowa  
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

w Lewinie Brzeskim 

 

Zdecydowana większość ulic o nawierzchni utwardzonej, kwalifikujących się do pilnego remontu, 

zlokalizowana jest w centralnej części Lewina Brzeskiego, w tym w ścisłym sąsiedztwie Rynku 

(ul. Zamkowa, ul. Krótka, ul. Pocztowa, ul. Rzeźnicza, ul. Poprzeczna). Drogi gruntowe, 

wymagające utwardzenia nawierzchni, przebiegają głównie w peryferyjnych częściach miasta, na 

których rozwija się nowe budownictwo mieszkaniowe.  
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Ilustracja 5: Lokalizacja ulic wymagających pilnego remontu i modernizacji (przebieg ulic 
oznaczono kolorem czerwonym) 

 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie materiałów Urzędu 
Miejskiego w Lewinie Brzeskim  

 

W ramach projektu: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Miasta Lewin Brzeski” 

odbudowano trzy ulice w obrębie centrum: Matejki, Kilińskiego i Przytulną. 

Miasto planuje przeznaczyć znaczne nakłady inwestycyjne na wykonanie nowych ulic: Słowackiego, 

Asnyka, Szafirowej i Stromej oraz drogi dojazdowej do działek budowlanych pomiędzy Al. Wojska 

Polskiego, a ul. Chopina.  

 

Zieleń miejska, w tym parki 

Obszary terenów zielonych skoncentrowane są przede wszystkim w zachodniej części miasta oraz 

w dolinie Nysy Kłodzkiej. Ścisłe centrum Lewina Brzeskiego jest prawie całkowicie pozbawione 

takich terenów. Pod koniec lat 60-tych XX wieku przeprowadzone zostały prace, zmierzające 

w kierunku wprowadzenia na posadzkę średniowiecznego rynku wielu gatunków drzew i krzewów, 
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głównie o charakterze parkowym i ogrodowym. Dla zaakcentowania nasadzeń uformowano klomby 

w części północnej placu oraz od południowej i wschodniej strony budynku ratusza. Tak 

ukształtowany plac przestał pełnić swoją funkcję, przyjmując charakter bardziej zieleńca, niŜ 

historycznego rynku. Nowe chaotyczne i przypadkowo nasadzone drzewa spowodowały zatarcie 

jego średniowiecznego układu przestrzennego. Wybujała zieleń ograniczyła ekspozycję zabytkowej 

zabudowy pierzei, a takŜe zasłoniła bryłę klasycystycznego ratusza. W ostatnim okresie 

przystąpiono do porządkowania zieleni w obrębie rynku. Przeprowadzono wycinkę chorych 

i uszkodzonych drzew. Dalsze prace będą wykonywane zgodnie z opracowaną koncepcją, 

uzgodnioną z opinią publiczną.  

Na zachód od historycznego centrum miasta, w sąsiedztwie ul. Zamkowej znajduje się zabytkowy 

teren zielony o powierzchni około 6600 m2, uŜytkowany w większości jako park. Północna część 

terenu ma charakter zamknięty – jest ogrodzona i niedostępna. Jest to obszar generalnie płaski, 

z niewielkimi róŜnicami wysokości rzędu do 0,50m. Zieleń otacza barokowy pałac, w którym mieści 

się obecnie Gimnazjum.  

Na terenie Lewina Brzeskiego znajduje się szereg mniejszych skwerów i terenów zielonych. Stan 

zieleńców miejskich jest poprawny. Są one systematycznie oczyszczane i koszone. Główne zieleńce 

posiadają dodatkowo tablice „Zakaz wyprowadzania psów”. Obecnie nie istnieje potrzeba ich 

modernizacji.  

1.1.8. Zasoby rekreacyjno – turystyczne i moŜliwości rozwoju turystyki 

 

Lewin Brzeski jest malowniczo usytuowany w dolinie Nysy Kłodzkiej, w otoczeniu lasów, stawów 

i mniejszych oczek wodnych. Ze względu na bogactwo stojących wód powierzchniowych, cały 

obszar gminy stwarza korzystne warunki dla rozwoju sportów wodnych oraz turystyki aktywnej.  

Do głównych zasobów rekreacyjno – turystycznych na terenie samego Miasta Lewin Brzeski naleŜą: 

� obiekty dziedzictwa kulturowego 

� obiekty sportowe (w tym stadion sportowy, boisko poliuretanowe przy szkole podstawowej 

ze sztucznym oświetleniem, hala sportowa przy Gimnazjum) 

� zbiornik wodny z wydzielonym kąpieliskiem i plaŜą miejską 
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Obiekty dziedzictwa kulturowego 

� Pałac - zbudowany w 1772 roku w stylu barokowym. Odnowiony w 1860 roku i ponownie 

zniszczony przez ogień w 1955 roku; piętrowy na piwnicach sklepionych kolebkowo. 

Wzniesiony na rzucie prostokąta, z dwoma prostopadłymi skrzydłami. W jednym 

pomieszczeniu na parterze sklepienie kolebkowe z lunetami. Na piętrze ozdobny balkonik. 

Ozdobne wejście. Przed frontem pałacu prostokątny dziedziniec otoczony murem z XVIII 

wieku z trzema bramami i półkoliście zamkniętymi arkadami. W części południowej nad 

Nysą Kłodzką park krajobrazowy z przewagą lip i dębów. W otoczeniu okazy cisu, 

grujecznika japońskiego (jeden z okazów pochodzi z 1902 r., jest pomnikiem przyrody), 

srebrnych świerków, włoskich topoli i wierzby. Na uwagę zasługuje fakt, iŜ budynek pałacu 

został wyremontowany środkami pochodzącymi z budŜetu Gminy. Obecnie mieści się tu 

jedno z trzech gminnych gimnazjów.  

 

Ilustracja 6: Pałac w Lewinie Brzeskim – aktualnie Gimnazjum 

Źródło: Materiały Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 

� W parku, w bliskim sąsiedztwie Gimnazjum znajduje się były zabytkowy budynek 

magazynowo – zboŜowy, który został zaadaptowany na przyszkolną salę gimnastyczną 

 

 

 

 

 

 

 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEWIN BRZESKI 

 PROGRESS CONSULTING SP Z O.O.   27 

 

Ilustracja 7: Były budynek magazynowo – zboŜowy zaadaptowany na salę gimnastyczną  

 

Źródło: Materiały Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  

 

� Kościół pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła przy ul. Zamkowej; kościół ewangelicki. 

Pierwsze wzmianki o tym zabytku pochodzą z 1310 roku. Obecny kształt pochodzi z XIV 

wieku. W 1543 roku przejęty został przez ewangelików. Po poŜarze w 1586 roku został 

odbudowany i rozbudowany. Pierwotnie zbudowany w stylu gotyckim, rozbudowany 

w renesansowym. Orientowany, jednonawowy, z kwadratową wieŜą w naroŜniku i licznymi 

przybudówkami. WieŜa w latach 1761 - 1945 miała hełm barokowy, obecnie 

zrekonstruowany w formie gotyckiej. Najstarsza część to wieŜa z przyległym do niej 

prezbiterium, ze sklepieniem krzyŜowo - Ŝebrowym ze zwornikiem wykonane w 1586 roku. 

W przyziemiu kaplica z renesansowym sklepieniem. Okna ostrołukowe. Wewnątrz ołtarz 

główny drewniany z 1613 roku - renesansowy, wykonany przez Hermana Fischera z Nysy, 

o bogatej dekoracji snycerskiej. W polu środkowym ołtarza scena ukrzyŜowania 

(uszkodzona), po bokach rzeźby św. Jana Chrzciciela i MojŜesza. Ołtarz w kaplicy 

z piaskowca, pochodzi z połowy XVII wieku. Kompozycja tryptykowa, pośrodku scena 

ukrzyŜowania (po konserwacji i odnowieniu w 2000 roku przeniesiona do kościoła 

rzymskokatolickiego, znajduje się w prawej nawie). Oba ołtarze ufundowane zostały przez 

właścicieli Lewina, rodzinę von Beess. W prezbiterium umieszczony jest szereg płyt 

nagrobkowych kamiennych upamiętniających zmarłych z rodziny von Beess i pastorów, 

noszących daty: 1559, 1566, 1597 (1497) i nowszych. W kruchcie zachodniej zachował się 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEWIN BRZESKI 

 PROGRESS CONSULTING SP Z O.O.   28 

XIV wieczny portal kamienny. Barokowa ambona i prześliczny barokowy krzyŜ znajdują się 

w nawie głównej przed prezbiterium. Obecnie kościół jest nieczynny i bardzo 

zdewastowany. Budynek ten zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

odremontowanego Pałacu. Zabytek wymaga pilnego remontu, gdyŜ z roku na rok niszczeje 

i wymagać będzie większego nakładu środków finansowych. Obiekt nie stanowi własności 

Gminy Lewin Brzeski, dlatego teŜ ma ona bardzo ograniczone moŜliwości ingerowania 

w stan techniczny zabytku. W ostatnich latach ze środków gminnych wykonano jedynie 

niezbędne prace zabezpieczające. Kościołem opiekują się równieŜ uczniowie pobliskiego 

Gimnazjum 

Ilustracja 8: Kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Piotra i Pawła 

Źródło: Materiały Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  

� Zabytkowy układ urbanistyczny centrum miasta z Rynkiem i budynkiem Ratusza 

- dawna zabudowa czworobocznego rynku i pobliskich uliczek utrzymana jest w jednolitym 

stylu. Z naroŜników rynku wybiegają pary ulic. Starannie odnowione jednopiętrowe domy 

pochodzą przewaŜnie z XIX wieku i zostały zbudowane po wielkim poŜarze, który zniszczył 

wcześniejszą drewnianą zabudowę. Ratusz został zbudowany około 1729 roku. Obecna 

bryła pochodzi z 1838 roku. Budynek był kilkakrotnie przebudowywany,. Jest to obiekt 

późno klasycystyczny, prostokątny z ryzalitami pośrodku dłuŜszych elewacji. 
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Ilustracja 9: Budynek Ratusza (z lewej) oraz fragment Rynku (z prawej) 

Źródło: Materiały Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  

 

 

1.1.9. Identyfikacja problemów 

Jednym z podstawowych problemów Lewina Brzeskiego, związanych z zagospodarowaniem 

przestrzennym, jest niska estetyka centralnej części miasta. Pomimo realizacji na przestrzeni kilku 

ostatnich lat róŜnorodnych inwestycji infrastrukturalnych, zabytkowe centrum Lewina Brzeskiego   

nadal wymaga podjęcia pilnych prac rewitalizacyjnych. Niska estetyka tej części miasta jest 

konsekwencją m.in. złego stanu technicznego większości dróg, a takŜe bardzo zniszczonej 

nawierzchni płyty rynku. Taka sytuacja jest spowodowana znacznym natęŜeniem ruchu 

w centralnej części miasta. Parametry techniczne nawierzchni dróg nie są dostosowane do 

wzmoŜonego ruchu pojazdów, w tym m. in. autobusów. Ze względu na charakter miejskiej sieci 

komunikacyjnej, nie ma moŜliwości zamknięcia rynku dla ruchu samochodowego. Modernizacja ulic 

jest więc tym bardziej istotna. 

Czynnikiem niekorzystnie wpływającym na postrzegania centrum miasta jako miejsca zadbanego 

i atrakcyjnego turystycznie, jest niska estetyka części zabudowy. Niektóre kamienice posiadają 

zniszczone elewacje, przez co zabytkowy charakter obiektów nie moŜe być wyraźnie 

wyeksponowany. Odnowy elewacji wymaga równieŜ budynek Ratusza. 

Niska estetyka centrum miasta jest takŜe wynikiem lokalizacji tam obiektów, które utraciły swoją 

dawną funkcję. Bardzo blisko rynku, przy ul. Zamkowej, znajduje się kościół ewangelicki pod 

wezwaniem św. Piotra i Pawła. Zabytek niszczeje i wymaga podjęcia szybkich działań 

rewitalizacyjnych. W chwili obecnej Gmina Lewin Brzeski nie ma moŜliwości ingerowania w stan 

techniczny obiektu, gdyŜ stanowi on własność parafii ewangelickiej. 

W sąsiedztwie kościoła św. Piotra i Pawła usytuowany jest budynek byłej wozowni. Obiekt jest 
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aktualnie nieuŜytkowany. Po odrestaurowaniu mógłby pełnić rolę centrum gospodarczo – 

edukacyjno – kulturowego. Rewitalizacja budynku jest tym bardziej istotna, Ŝe znajduje się on 

naprzeciwko odnowionego pałacu, zaadaptowanego na potrzeby gimnazjum. 

Niewykorzystany potencjał Lewina Brzeskiego stanowią tereny zielone, połoŜone w dolinie Nysy 

Kłodzkiej. Aktualnie teren ten jest niezagospodarowany, co niekorzystnie wpływa na wizerunek tej 

części miasta. Brak oświetlenia, nieuporządkowana zieleń, słabo zaznaczone alejki lub ich całkowity 

brak, nie zachęcają do spacerów. Teren ten byłby doskonałym miejscem do przeznaczenia go na 

cele sportowo – rekreacyjne.  

Większość problemów zidentyfikowanych w sferze przestrzennej, odnosi się bezpośrednio do 

centralnej części miasta. Słabą stroną nowo powstających osiedli mieszkalnych jest natomiast 

niepełne wyposaŜenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną, w tym kanalizację 

sanitarną.  

 

 

 

1.2. Sfera gospodarcza 
 

1.2.1. Struktura działalności gospodarczej prowadzonej w granicach 

administracyjnych miasta 

W Lewinie Brzeskim jest zarejestrowanych 600 podmiotów gospodarczych.5 W strukturze własności 

znacząco przewaŜają przedsiębiorstwa prywatne, ich liczba rzeczywista wynosi 586, a udział w 

ogólnej liczbie jednostek gospodarczych stanowi 97,7%. Sektor publiczny obejmuje tylko 14 

podmiotów, z czego 9 to państwowe i samorządowe jednostki prawa budŜetowego oraz 1 spółka 

handlowa.  

W sektorze prywatnym dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 84,8%. 

Przedsiębiorstw w formie spółek handlowych jest 16.  

 

 

                                                 
5 GUS -  stan na dzień 31.12.2007 
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Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów 
własnościowych – Miasto Lewin Brzeski 

Typ własności Ogółem W tym: Rodzaj     

Jednostki budŜetowe 9 Sektor publiczny 
 14 

Spółki handlowe 1 

Osoby fizyczne 497 

Spółki handlowe 16 

Spółdzielnie  5 

Sektor prywatny 

600 

586 

Stowarzyszenia i 
organizacje społeczne  

8 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. Na podstawie danych GUS – stan na dzień 
31.12.2007 

 

Wykres 1 Struktura działalności gospodarczej 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.  

 

1.2.2. Sektory działalności gospodarczej i osoby zatrudnione w danych 

sektorach 

Z danych zgromadzonych przez GUS wynika, iŜ najwięcej podmiotów gospodarczych w mieście 

Lewin Brzeski działa w sektorach usług, budownictwa i przemysłu. Ze względu na charakter miejski 

obszaru, sektor rolnictwa nie jest rozwinięty. 

 

83%

3%

12%
2%

Osoby fizyczne
Spółki handlowe
Pozostałe – sektor 
prywatny
Sektor publiczny
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Tabela 7 Rodzaje działalności gospodarczej w Lewinie Brzeskim wg systemu PKD 

Liczba podmiotów Sekcja PKD 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

A- Rolnictwo, łowiectwo, 
leśnictwo 

14 17 17 19 16 18 17 16 18 19 19 

D- Przetwórstwo przemysłowe 31 38 42 44 44 44 44 48 51 49 51 

E- Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, wodę 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F- Budownictwo 78 100 112 110 113 116 113 119 119 126 136 

G- Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawy 

123 126 138 147 141 148 152 145 148 158 166 

H- Hotele i restauracje 7 10 14 15 14 16 15 16 15 14 13 

I- Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

(komunikacja)  
21 23 28 30 32 32 32 32 30 31 33 

J- Pośrednictwo finansowe z 
wyłączeniem ubezpieczeń 

7 6 11 11 22 27 24 23 23 21 22 

K- Obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane z 
prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

29 35 40 47 62 64 66 82 91 96 94 

L- Administracja publiczna i 
obrona narodowa 

1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

M- Edukacja 1 2 3 4 4 5 7 6 7 8 9 

N- Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 

11 15 22 20 21 20 20 20 22 21 22 

O- Działalność usługowa 
komunalna, społ. i indywidualna 

12 14 14 14 16 17 17 19 23 29 29 

Ogółem: 336 389 446 466 490 512 513 533 553 578 600 

W sektorze publicznym: 12 14 15 13 14 14 14 14 15 14 14 

W sektorze prywatnym: 324 375 431 453 476 498 499 519 538 564 586 

Źródło: Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie danych GUS 
 

Na przestrzeni dekady widać oŜywienie gospodarcze i wzrost ilości podmiotów gospodarczych  

o ponad 100%. Korzystnym zjawiskiem jest obserwowany wzrost w sektorze usług, budownictwa 

oraz przetwórstwa przemysłowego. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się przemysł. Jest to 

zasługa stworzenia przez Gminę Lewin Brzeski specjalnych stref -  ekonomicznej i biznesu, 

obejmujących tereny przeznaczonych pod inwestycje. Pozostający na stałym niskim poziomie 

sektor publiczny świadczy o nierozrastaniu się organów administracji publicznej i dobrej ich 

organizacji.      
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1.2.3. Podstawowe branŜe gospodarki 

Dominującym rodzajem działalności gospodarczej według ilości zarejestrowanych podmiotów jest 

handel, branŜa budowlana oraz obsługa nieruchomości i usługi związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Sporą część stanowi takŜe przetwórstwo przemysłowe.   

 

Wykres 2 Podmioty gospodarcze wg branŜ 

 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.  

 

Wśród przeróŜnych dziedzin gospodarczych warto wyróŜnić przemysł, który w Lewinie Brzeskim 

obejmuje: 

� produkcję schodów i elementów drewnianych do klatek schodowych, 

� produkcję elementów Ŝelbetowych, 

� produkcję worków foliowych do pakowania próŜniowego, folii wielowarstwowych do 

pakowania próŜniowego i w atmosferze gazów obojętnych, 

� wydobywanie surowców mineralnych. 

 

1.2.4. NajwaŜniejsze z punktu widzenia funkcjonowania podmioty gospodarcze 

i zatrudnienie w największych zakładach 

NajwaŜniejszymi przedsiębiorstwami na terenie miasta są: 

� MERA Sp. z o. o. - zatrudnionych 135 osób 
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MERA Schody S.A od 1996 roku zajmuje się produkcją i sprzedaŜą schodów i elementów 

drewnianych do klatek schodowych i od tego czasu przedsiębiorstwo przebyło długą drogę od 

małego zakładu rzemieślniczego do Spółki Akcyjnej posiadającej rozbudowaną strukturę sieci 

sprzedaŜy w kraju, jak i wielu klientów zagranicznych. Działalność Mery w Lewinie Brzeskim 

rozpoczęła się pod koniec 1998 r. po zakupie jednej z hal przy ul. Kościuszki 37. Wraz z rozwojem 

firmy powiększała się jej struktura, wzrastało zatrudnienie, pracę podejmowali mieszkańcy Lewina 

i okolic. Firma wykorzystuje najnowsze technologie maszynowe i softwarowe słuŜące do 

konstruowania schodów. 

� CEZBED Sp. z o. o.- zatrudnionych 95 osób 

Przedsiębiorstwo Budowlane CEZBED Sp. z o.o. jest jedną z największych w swojej branŜy firmą, 

świadczącą usługi z zakresu kompleksowych inwestycji budowlanych. Swoją działalnością obejmuje 

cały kraj. W zakładzie prefabrykacji w Lewinie Brzeskim odbywa się produkcja elementów 

Ŝelbetowych wykorzystywanych przy budowie wiaduktów, mostów, hal magazynowych, 

produkcyjnych, itp. takich jak: stoposłupy, stopy, słupy, ściany, podwaliny. 

 
� Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim wraz z gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi – zatrudnionych 250 osób 

� Zakład Usług Budowlanych Adam Ciepichał- zatrudnionych 39 osób 

 
� WIPAK Sp. z o. o. - zatrudnionych 25 osób 

Firma WIPAK jest fińskim przedsiębiorstwem istniejącym na rynku juŜ przeszło 100 lat. Mimo tego, 

funkcjonującym na terenie całej Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Produkcja zakładowa obejmuje worki foliowe i folie wielowarstwowe do pakowania próŜniowego. 

Jest to bardzo wąska specjalizacja. Firma dostarcza swoje produkty bezpośrednio do 

przedsiębiorstw przemysłowych.  

� Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „PomóŜmy Im” - 

zatrudnionych 19 osób 

 

� Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Kopalnia Lewin Brzeski- 

zatrudnionych 11 osób 

Kopalnia zlokalizowana jest na terenie Miasta Lewin Brzeski oraz wsi Stroszowice w dolinie rzeki 

Nysy Kłodzkiej, na jej prawym brzegu, przy drodze relacji Lewin Brzeski –Niemodlin. Ze złóŜ 

wydobywany jest piasek i Ŝwir, przeznaczony do budownictwa i wyrobu betonu.   

� Zakład Remontowo - Budowlany Jerzy Kochler – zatrudnionych 7 osób 
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1.2.5. Uwarunkowania budŜetowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

BieŜąca gospodarka finansowa Gminy Lewin Brzeski została określona w planie wydatków 

i dochodów na 2008 rok, przyjętego Uchwałą Nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia  27 grudnia  2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008 rok.  

Na jej podstawie ustalono dochody budŜetu w wysokości 26 274 681 zł (w tym podatki w kwocie 

9 973 955 zł), natomiast wydatki na poziomie 26 124 200 zł (w tym inwestycje w kwocie 

1 409 000 zł).  Strukturę planowanych wydatków budŜetowych w 2008 roku przedstawia poniŜsza 

tabela. 

 

Tabela 8 Wydatki budŜetowe Gminy Lewin Brzeski w 2008 roku 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

KWOTA  
Rolnictwo i łowiectwo 56.770 
Transport  i łączność 668.000 
Gospodarka  mieszkaniowa 604.000 
Działalność  usługowa 181.934 
Administracja  publiczna 2.886.919 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.179 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 186.000 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44.500 

Obsługa długu publicznego 192.000 
RóŜne rozliczenia 520.903 
Oświata i wychowanie 9.197.165 
Ochrona zdrowia 425.000 
Pomoc społeczna 6.768.038 
Edukacyjna opieka wychowawcza 2.029.692 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.315.000 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 811.600 
Kultura fizyczna i sport 234.500 
 

R  A  Z  E  M  : 
26.124.200 

Źródło:  Uchwała Nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 grudnia  
2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008 rok 

 
Najwięcej nakładów finansowych przeznacza się na zadania z zakresu oświaty i wychowania, 

pomocy społecznej , opieki wychowawczej, administracji publicznej oraz gospodarki komunalnej. 

Dominujące wydatki obejmują zatem świadczenia i usługi społeczne.  

 

W 2008 roku zrealizowano inwestycje o łącznej kwocie 1 409 000 zł: 

� Transport i łączność – kwota 483 000 zł: 

� Budowa dróg na osiedlu „Zatorze” w Lewinie Brzeskim, 

� Budowa mostu na potoku we wsi Kantorowice, 

� Budowa ronda w Lewinie Brzeskim; 
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� Gospodarka mieszkaniowa -  wartość 57 000 zł: 

� Wykup gruntu pod drogę osiedlową w Łosiowie; 

� Bezpieczeństwo publiczne -  wartość 40 000 zł: 

� Monitoring centrum Miasta Lewina Brzeskiego; 

� Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  wartość 519 000 zł: 

� Projekty techniczne pod przyszłe inwestycje, 

� Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Łosiowie i Strzelnikach, 

� Rekultywacja wysypiska we wsi Wronów; 

� Kultura fizyczna i sport -  wartość 40 000 zł: 

� Kąpielisko w Lewinie Brzeskim, 

� Place zabaw na  terenie Gminy; 

� Ochrona zdrowia -  wartość 270 000 zł: 

� Rozbudowa budynku uŜyteczności publicznej o dźwig w Lewinie Brzeskim przy 

ul. Kościuszki. 

Wszystkie w/w zadania zostały wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lewin 

Brzeski. WPI obejmuje 38 zadań realizowanych w Gminie, w tym 15 na terenie Miasta Lewin 

Brzeski. Ich łączna kwota wynosi ponad 76 mln zł, a okres realizacji przewiduje się do 2015 roku.  

Ogólna wartość inwestycji w Gminie Lewin Brzeski w 2008 roku jest niska w stosunku do wartości 

budŜetu. Ponadto w 2008 roku nie przewidziano Ŝadnych dotacji unijnych na inwestycje.  Dopiero 

na 2009 rok zaplanowano w WPI wydatki Gminy na inwestycje w wysokości  ponad 13 mln zł.  

Tabela 9 Planowane zadania do realizacji w Lewinie Brzeskim ujęte w WPI na rok 2008 

Przedmiot zadania Termin 
realizacji 

Wartość 
zadania 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Lewin Brzeski  
oraz Kantorowicach, Nowej Wsi Małej, Leśniczówce, Buszycach 

2006-2010 16.000.000  

Budowa dróg na osiedlu „Zatorze” w Lewinie Brzeskim  2006-2015 2.100.000  

Budowa Ronda w Lewinie Brzeskim  2008 100.000 -
udział Gminy 

Budowa ulic Chopina, Kasztanowej w Lewinie Brzeskim 2005-2010 2.673.405  

Budowa ulicy Nysańskiej i Ochronnej w Lewinie Brzeskim 2009-2015 1.129.093  

Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Lewin Brzeski 2005-2010 1.330.140  

Monitoring centrum Miasta Lewin Brzeski 2008-2010 40.000  

Rewitalizacja zabytkowych ulic Zamkowej, Pocztowej, Kopernika  
i Krótkiej w Lewinie Brzeskim 

2009-2015 1.701.089  

Renowacja zabytkowego Ratusza 2008-2011  500.000 
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Podjazd dla niepełnosprawnych ul. Rynek 26 w Lewinie Brzeskim 2008-2009  150.000  

Budowa windy osobowej w budynku ośrodka zdrowia w Lewinie Brzeskim 2005-2008 270.000 

Budowa budynku socjalnego w Lewinie Brzeskim 2009-2015  4.000.000  

Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych dla celów rekreacyjnych w 
Lewinie, Kantorowicach, Nowej Wsi Małej  
i Ptakowicach  

2007-2010 980.000  

Źródło: WPI – budŜet Gminy Lewin Brzeski  

W programie rewitalizacji zabytkowych ulic, Gmina Lewin Brzeski planuje poszerzyć działania 

o utworzenie strefy rekreacji i sportu oraz o rewitalizację zabytkowej wozowni na potrzeby Kuźni 

Biznesu – domu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju miasta.  

Tabela nr 6 przedstawia skróconą strukturę budŜetu Gminy Lewin Brzeski od roku 2005, 

uwzględniającą główne kierunki wydatkowana środków, w tym inwestycje.  

Tabela 10 Kierunki wydatkowania środków budŜetowych Gminy Lewin Brzeski w latach 2005-
2008 

 2005 2006 2007 2008 

DOCHODY 32.961.370 30.362.862  27.196.177 26.274.681 

W tym podatki 7.569.626  8.521.160  8.862.150  9.973.955  

WYDATKI 34.994.468 30.941.395  29.201.780 26.124.200 

Wydatki budŜetowe 

Rolnictwo i łowiectwo 38.000 53.000  51.000 56.770 

Transport  i łączność 2.827.784  2.838.431  456.000 668.000 

Gospodarka  mieszkaniowa  330.000  1.082.000  1.059.119 604.000 

Działalność  usługowa  132.000  170.000  174.155 181.934 

Administracja  publiczna 2.066.076  2.729.781  2.636.750 2.886.919 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

2.098  2.134  2.123 2.179 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 108.100 131.000  108.000 186.000 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

80.000   85.000   85.000 44.500 

Obsługa długu publicznego 139.768  209.917  218.500 192.000 

RóŜne rozliczenia  236.430 342.894  273.021 520.903 
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Oświata i wychowanie 7.960.680 9.970.496  11.754.839 9.197.165 

Ochrona zdrowia 152.500  163.100   322.000 425.000 

Pomoc społeczna  5.145.733 6.735.560   7.709.103 6.768.038 

Edukacyjna opieka wychowawcza 1.550.102 2.036.777 1.742.152 2.029.692 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

13.445.697 2.961.525   1.067.000 1.315.000 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

642.500  755.000  726.000 811.600 

Kultura fizyczna i sport 137.000  674.780  817.018 234.500 

Razem: 34.994.468   30.941.395   29.201.780 26.124.200 

15.542.481 7.235.997  4.762.761  1.409.000 Inwestycje 

44,41% 23,39% 16,31% 5,39% 

Źródło: Uchwały budŜetowe Gminy Lewin Brzeski na lata 2005, 2006, 2007, 2008 

Z danych wynika, iŜ najwięcej wydatków jest związanych z oświatą i pomocą społeczną. O ile 

pierwsza dziedzina nie budzi zastrzeŜeń, o tyle wydatki związane z pomocą społeczną są 

niepokojące. W ich strukturze przewaŜają wydatki na świadczenia społeczne - świadczenia 

rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki 

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.  

Analiza struktury budŜetów w poszczególnych latach wykazuje, Ŝe nakłady na inwestycje od roku 

2005 znacznie malały. Jest to wynikiem okresu przejściowego przypadającego na lata 2007/2008 

we wdraŜaniu funduszy strukturalnych w Polsce, podczas którego rozpoczęto procedury aplikacyjne 

i środki de facto nie były wykorzystywane. Pozwala to stwierdzić, iŜ działalność inwestycyjna Gminy 

Lewin Brzeski jest ściśle uzaleŜniona od moŜliwości pozyskania dotacji zewnętrznych. W innym 

wypadku dochody i wydatki gminne nie pozwalają na przeznaczenie duŜych kwot na inwestycje.  

1.2.6. Identyfikacja problemów 

Kierunek inwestycji w Lewinie Brzeskim wyznaczają bieŜące potrzeby miasta. NaleŜą do nich braki 

w podstawowej infrastrukturze technicznej i społecznej. Dopiero wyposaŜenie w te zasoby 

zintensyfikuje rozwój społeczny i gospodarczy. Analiza WPI pokazuje, Ŝe najpilniejsze 

zadania w mieście to budowa dróg, dostosowanie infrastruktury publicznej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, budowa budynku socjalnego, rewitalizacja zabytkowego 

układu urbanistycznego i zagospodarowanie przestrzeni publicznych.  
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Warto podkreślić spektakularne działania Gminy Lewin Brzeski w sferze przedsiębiorczości. 

Poprzez stworzenie specjalnych stref gospodarczych i wyznaczenie terenów inwestycyjnych, 

do Gminy „wprowadziły się” nowe przedsiębiorstwa produkcyjne zatrudniające pracowników 

z terenu miasta i gminy oraz wpływające na rozwój gminy na róŜnych płaszczyznach.  

Gmina Lewin Brzeski w 2008 roku zdobyła  certyfikat Gmina Atrakcyjna Dla Inwestora. 

„Lewińska Strefa Biznesu" znajduje się na terenie Lewina Brzeskiego i obejmuje prawie 100 ha 

powierzchni, w tym teren inwestycyjny, który został  laureatem w prestiŜowym ogólnopolskim 

konkursie "Grunt na medal 2008". W obrębie Lewińskiej Strefy Biznesu są ulokowane 

4 przedsiębiorstwa: Wipak Polska Spółka z o.o., Südzucker Polska Spółka z o.o., MERA S.A. oraz 

nowowybudowana fabryka KB CEZBED Spółka z o.o.  

W Gminie Lewin Brzeski istnieje moŜliwość skorzystania z ulg podatkowych. Dla przedsiębiorców 

tworzących nowe inwestycje na terenie Gminy Lewin Brzeskiego oraz tworzących nowe miejsca 

pracy gmina oferuje pomoc "de minimis" w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

W ramach pomocy moŜna uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości do wysokości 70% 

wartości naliczonego podatku od gruntów, budynków i budowli na okres do 3 lat w przypadku 

małych i średnich przedsiębiorstw i do 5 lat w przypadku duŜych. 

Z danych dotyczących gospodarki Miasta Lewin Brzeski wynika, iŜ ponad 8% mieszkańców 

(13% osób w wieku produkcyjnym) prowadzi działalność gospodarczą, co świadczy 

o przedsiębiorczości mieszkańców. Powstanie nowych przedsiębiorstw i ich funkcjonowanie 

potwierdza natomiast atrakcyjność terenów inwestycyjnych oraz moŜliwości rozwoju 

gospodarczego. 

PowyŜsze działania pozwalają stwierdzić Ŝe gmina jest otwarta na sprawy rozwoju gospodarczego 

 i właśnie w inwestycjach pokłada największe nadzieje. Włodarze gminy popierają intensyfikację 

gospodarczą, która poprawi zasobność mieszkańców i gminy, podniesie poziom Ŝycia oraz wpłynie 

oŜywczo na pozostałe sfery Ŝycia społecznego. Priorytetowe zadanie na najbliŜsze lata 

dotyczyło będzie wspierania i pobudzania przedsiębiorczości na terenie Miasta 

i Gminy. W ocenie władz samorządowych w gminie zbyt ubogi jest rynek usług, natomiast 

nadmiernie rozwinięta jest sieć placówek handlowych, których kondycja finansowa nie jest 

najlepsza. Celowym zatem jest tworzenie atrakcyjnych warunków dla duŜych inwestycji 

oraz lokalnych przedsiębiorców.  
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Potwierdzeniem zaangaŜowania gminy w działania na rzecz gospodarki są cykliczne oficjalne 

spotkania władz Gminy z lokalnymi przedsiębiorcami, mające na celu ścisłą współpracę generującą 

obopólne korzyści i tworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego. Niezmiernie waŜna dla 

przedsiębiorców jest przychylność miejscowych władz, natomiast decydenci powinni być 

zaznajamiani z codzienna praktyką biznesową i problemami powstającymi na tym polu.  

Ponadto w celu wspierania przedsiębiorców stworzono Centrum Informacji Europejskiej promujące 

przedsiębiorczość i profesjonalnie wspierające aktywność gospodarczą.    

Najistotniejszym problem z jakim boryka się miasto w sferze gospodarki jest brak gotowych, 

pod kątem pełnej infrastruktury technicznej, terenów pod duŜe inwestycje.  Wydzielone 

tereny w planie zagospodarowania przestrzennego nie są przygotowane do szybkiego przejęcia 

przez ewentualnych inwestorów, w większości stanowią one własność Agencji Nieruchomości 

Rolnych lub osób prywatnych. W celu rozwiązania tego problemu naleŜy zastanowić się nad 

realnym i konkretnym planem uzbrojenia terenów inwestycyjnych, co niestety wiąŜe 

się ze sporymi kosztami ponoszonymi przez gminę. JednakowoŜ inwestycja taka jest celowa 

z punktu widzenia przyszłych korzyści, jakich dostarczać będą lokujące się na terenie miasta 

i gminy przedsiębiorstwa. Ponadto osoby zainteresowane prowadzeniem lub rozwijaniem 

działalności gospodarczej mają problemy z pozyskaniem odpowiednich terenów pod swoją 

działalność. Brak jest dostępnej dla mieszkańców i osób spoza gminy informacji o terenach do 

prowadzenia biznesu. Kompleksowa oferta, zarówno dla duŜych inwestycji jak i dla małej 

przedsiębiorczości powinna znaleźć się na stronach internetowych gminy. Istnieje potrzeba 

wzrostu aktywności mieszkańców do prowadzenia i rozwijania działalności 

gospodarczej poprzez organizowanie pomocy i punktów doradztwa prawno-

skarbowego. 

Ponadto zidentyfikowano następujące problemy gospodarcze Miasta Lewin Brzeski: 

� zbyt mała ilość przemysłu w stosunku do wraŜliwego na wahania gospodarcze sektora 

usług, 

� brak przemysłu nowoczesnych technologii, 

� zbyt mało duŜych przedsiębiorstw, 

� niskie nakłady finansowe na inwestycje, 

� wysokie obciąŜenia budŜetu,   

� niezagospodarowane tereny inwestycyjne, 
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� braki w uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, 

� braki w podstawowej infrastrukturze technicznej, będącej podstawą rozwoju gospodarki 

� brak instytucji wspierających przedsiębiorczość. 

 

 

1.3. Sfera społeczna 

 

1.3.1 Struktura demograficzna i społeczna mieszkańców miasta 

Zgodnie z tendencją demograficzną ludność mieszkańców Lewina Brzeskiego stopniowo spada. Na 

przestrzeni dekady liczba mieszkańców zmniejszyła się o 147 osób, co stanowi 2,45% spadek 

w stosunku do liczby wyjściowej.  

 

Wykres  3 Liczba ludności Miasta Lewin Brzeski na przestrzeni lat 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie danych GUS 

 

Liczba mieszkańców Miasta Lewin Brzeski według stanu na dzień 31.12.2007r. Wynosiła 

5.846 osób, w tym: 

� w wieku przedprodukcyjnym (poniŜej 15 lat)  – 958 osób, 

� w wieku produkcyjnym (15-59 kobiety, 15-64 męŜczyźni) – 4072 osoby,   

� w wieku poprodukcyjnym – 816 osób.6  
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Wykres 4 Struktura wieku ludności Miasta Lewin Brzeski 

 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie GUS   

 

Ludność nieprodukcyjna (2147) na 100 produkcyjnej     -    53,4.7 

 

Struktura wiekowa mieszkańców jest niekorzystna. Aktualnie pozytywnym zjawiskiem jest 

stosunkowo niski udział ludności w wieku poprodukcyjnym (powyŜej 60 lat) i duŜy udział ludzi  

w wieki 19-39. Niepokoi natomiast stosunkowy niski udział najmłodszej części społeczeństwa  

oraz wyraźna tendencja spadkowa przyrostu naturalnego. Ogólny trend starzenia się 

społeczeństwa, niskiego przyrostu naturalnego oraz migracji pozwala przypuszczać, Ŝe 

w najbliŜszych latach będzie się zwiększać liczba osób starszych, natomiast liczba ludzi młodych 

będzie się zmniejszać, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki i społeczeństwa.   
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Wykres 5 Przyrost naturalny w Lewinie Brzeskim8 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie GUS 

 

Wykres 6 Migracje  ludności9 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie GUS 

 

W ciągu ostatnich kilku lat saldo migracji było ujemne, co powodowane było powszechną 

emigracją za pracą. Jednak większość wymeldowań stanowił krajowy ruch ludności. W 2007 r. 

zanotowano w końcu napływ mieszkańców, co jest korzystnym zjawiskiem w zestawieniu 

z dodatnim przyrostem naturalnym. Napływ ludności jest najprawdopodobniej wynikiem 

otworzenia nowych przedsiębiorstw na terenie Miasta i Gminy, które stworzyły nowe miejsca pracy. 

  

Tabela 11 Liczba kobiet i męŜczyzn zamieszkujących Lewin Brzeski w latach 2001-2007 
Rok Liczba kobiet Liczba męŜczyzn Ogółem 
2007 3052 2794 5846 
2006 3038 2783 5821 
2005 3052 2791 5843 
2004 3052 2791 5843 
2003 3051 2795 5846 
2002 3059 2798 5857 
2001 3075 2825 5900 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting na podstawie GUS 
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Zgodnie z tendencją krajową w mieście występuje dość spora nadwyŜka kobiet nad męŜczyznami. 

MoŜe to być wynikiem małego przyrostu urodzeń, w którym przewaŜnie dominuje płeć męska 

i zwiększonej umieralności starszych męŜczyzn.  

Na terenie miasta mieszkają Romowie, którzy są mniejszością etniczną. Ich liczba wynosi 30 osób. 

Mniejszość romska jest w pełni zintegrowana z lokalną społecznością. Ponadto w Lewinie Brzeskim 

mieszka 5 cudzoziemców.    

Liczba osób niepełnosprawnych w mieście wynosi 147. Na terenie miasta funkcjonują 

wyspecjalizowane placówki zajmujące się profesjonalną opieką i świadczące usługi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „PomóŜmy im” wykonuje 

zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w szeroko pojętej sferze przestrzennej, społecznej 

i finansowej, a przede wszystkim organizuje i udziela pomocy. W ramach Stowarzyszenia jest 

prowadzony Warsztat Terapii Zajęciowej, zajęcia rozwojowo-opiekuńcze oraz rehabilitacja ruchowa. 

W mieście funkcjonuje takŜe Świetlica Terapeutyczna, która organizuje czas wolny dla dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz prowadzi zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców. 

Fachową opiekę zapewniają dwaj pedagodzy, psycholog i logopeda.   

Na terenie miasta 7 osób jest bezdomnych - główna przyczyna bezdomności to eksmisja 

z dotychczasowego miejsca zamieszkania (1 osoba -wybór własny). 

 

1.3.2. Określenie specyficznych grup społecznych wymagających szczególnego 

wsparcia w ramach LPR 

Na terenie miasta wysoka jest liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

W 2007 r. z róŜnych form pomocy społecznej skorzystało 462 osoby z terenu Miasta Lewin Brzeski 

w tym: 

� 107 osób z powodu bezrobocia 

� 105 osób z powodu niepełnosprawności  

� 250 osób z innych powodów (wielodzietność, rodziny niepełne, bezdomność, zdarzenia 

losowe, długotrwała choroba itp.) 

 

Główne przyczyny powstawania trudnej sytuacji Ŝyciowej uzasadniającej udzielenie pomocy wiąŜą 

się ze złą sytuacją ekonomiczną rodzin spowodowaną głównie przez bezrobocie. Blisko ¾ rodzin, 

będących pod opieka MGOPS-u, korzysta ze świadczeń w związku z bezrobociem i ubóstwem. 

Z problemem bezrobocia boryka się 187 rodzin z terenu miasta i 710 jego mieszkańców. 
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Stosunkowo rzadko – według danych MGOPS-u – powodem udzielenia pomocy są patologie 

społeczne, takie jak np. alkoholizm.  

Największą grupą społeczną w Gminie wymagającą wsparcia są męŜczyźni pozbawieni pracy przez 

okres dłuŜszy niŜ 13 miesięcy. Nie bez znaczenia jest fakt, iŜ wśród osób długotrwale bezrobotnych 

(zarówno kobiet jak i męŜczyzn) przewaŜa wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź podstawowe. 

Specjalną grupą społeczną, która wymaga wsparcia są kobiety samotnie wychowujące dzieci.  

1.3.3. Skala bezrobocia 

Liczba osób bezrobotnych w Lewinie Brzeskim wynosi 434 osoby, w tym 333 mieszkańców miasta 

to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez pracy powyŜej 12 miesięcy. Udział ludzi 

pozostających bez pracy w stosunku do ogólnej liczby ludności mieszkańców wynosi w 2007 roku 

7,42% (10,66% w stosunku do ludzi w wieku produkcyjnym).  

 

Wykres 7 Liczba osób bezrobotnych na tle liczby mieszkańców w Lewinie Brzeskim 

 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie danych GUS 
 

Stopa bezrobocia w województwie opolskim w grudniu 2007 wyniosła 11,9%10, 

natomiast w powiecie brzeskim 20,7%11 i jest najwyŜsza w województwie.   

Z powodu bezrobocia 107 osób skorzystało z pomocy społecznej. Osoby objęte pomocą spełniały 

kryteria dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej (351zł/na osobę w rodzinie lub 477 zł 

osoby samotne), które są wyznacznikiem granicy ubóstwa. 

 

 

                                                 
10 Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - styczeń-grudzień 2007, GUS 
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Tabela 12 Bezrobotni wg wieku 

Wiek Liczba bezrobotnych Udział %  

0-24 60 13,82 

25-34 133 30,65 

35-44 90 20,74 

45-54 107 24,65 

55 i więcej 44 10,14 
Źródło: Progress Consulting Sp. Z o. o. na podstawie GUS 

Tabela 13 Bezrobotni wg wykształcenia 
Poziom wykształcenia Liczba bezrobotnych Udział %  

wyŜsze 19 4,38 

Policealne i średnie techniczne 94 21,66 

Średnie ogólne 24 5,53 

Zasadnicze zawodowe 155 35,71 

Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe 142 32,72 
Źródło: Progress Consulting Sp. Z o. o. na podstawie GUS 

 

Wykres 8 Bezrobotni według kategorii 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. Z o. o. na podstawie GUS 
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Niepokojącym wskaźnikiem jest duŜy udział ludzi młodych w wieku 25-34 wśród ogólnej liczby 

osób bezrobotnych oraz pozostawanie bez pracy osób z wykształceniem wyŜszym i średnim. 

Ponadto naleŜy zwrócić uwagę takŜe na wysoką liczbę osób długotrwale bezrobotnych.  

 

1.3.4. Struktura wykształcenia mieszkańców 

W Mieście Lewin Brzeski w zakresie struktury wykształcenia, najwięcej osób legitymuje się 

dyplomem ukończenia szkoły średniej - 23,9% wśród osób powyŜej 13 roku Ŝycia. Wszystkie te 

osoby są aktywne ekonomicznie, podobnie z resztą jak mieszkańcy z wykształceniem wyŜszym 

i zasadniczym zawodowym. Nieznaczna liczba osób z wykształceniem podstawowym lub bez 

wykształcenia nie jest aktywna ekonomicznie i stanowi ok. 11% ogółu osób powyŜej 13 roku Ŝycia. 

Wykształcenie wyŜsze posiada tylko 5,8% ludności.  

Tab.6 Struktura wykształcenia w Mieście Lewin Brzeski 

Grupy  
Wieku  

Ogółem WyŜsze Policealne i 
średnie 

Policea
lne 

Średnie 
ogólnokszt
ałcące 

Średnie 
zawodowe 

Zasadnicze 
zawodowe  

Podstawowe 

Podstawowe 
nieukończone 
Bez 
wykształcenia 
 

Ogółem 6364 330 1524 142 316 1066 1326 1472 188 
męŜczyźni 2906 153 595 26 67 502 847 661 55 
kobiety 3458 177 929 116 249 564 479 811 133 
Aktywni 
ekonomicz
nie 

4737 330 1524 1326 1474 

męŜczyźni 2256 153 595 847 623 
kobiety 2481 177 929 479 851 

Źródło:  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 
 
Korelacja powyŜszych danych pokazuje, Ŝe posiadanie wykształcenia przynajmniej zasadniczego 

zapewnia posiadanie pracy. Tendencja ta jest optymistyczna, gdyŜ świadczy o rozwiniętym rynku 

pracy, na którym mieszkańcy są w stanie znaleźć posadę.  

1.3.5. Dostęp do infrastruktury społecznej 

 

Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 

Dom Kultury w Lewinie Brzeskim jest gminną instytucja kultury, która aktywnie działa na rzecz 

mieszkańców i upowszechniania kultury oraz tradycji regionalnych. Jednostka prowadzi zarówno stałe 

zajęcia dla róŜnych grup wiekowych, jak i równieŜ cykliczne imprezy o zasięgu wojewódzkim, a nawet 

krajowym. Wiele inicjatyw Domu Kultury jest rokrocznie ponawianych i zdobywa popularność poza 

granicami gminy. Sprawność przy organizacji tego typu wydarzeń sprawia, iŜ inne podmioty korzystają 
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z pomocy Domu Kultury, co z kolei zapewnia mu wpływy finansowe, które wykorzystuje się na 

inwestycje.    

W Domu Kultury w Lewinie Brzeskim działa dziewięć zespołów i sekcji artystycznych. Stałą formą 

zajęć objęte są wszystkie grupy wiekowe w mieście. Na cykliczne zajęcia uczęszcza sto dwadzieścia 

osiem osób w sekcjach i zespołach: 

•Dwa zespoły taneczne - dziecięce 

•Dziecięcy zespół teatralny „Młode Krasnale" 

•Trzy zespoły wokalne - dwa dziecięce i jeden młodzieŜowy 

•Zespół teatralny emerytów i rencistów 

•Zespół wokalno - instrumentalny „Ta Joj" 

•Kapela Podwórkowa „Lewiniacy" 

•Zespół śpiewaczy „Sami Swoi" – emeryci 

Najbardziej znana poza granicami Lewina Brzeskiego jest Muzykująca Rodzina Kosińskich oraz 

zespół „Miniaturki”, który przez trzydzieści lat prowadził Marian Kosiński. W pracach zespołu wzięło 

udział ponad 150 osób. Jego działalność była tematem wielu nagrań radiowych i filmu 

telewizyjnego, wydano 7 płyty z muzyką, a sam zespół wziął udział w ponad 1.500 imprezach 

artystycznych w Polsce. Marian Kosiński jest takŜe autorem muzyki do 53 kolęd. 

Inną znaną grupą muzyczną jest Kapela Podwórkowa LEWINIACY, która znana jest takŜe poza 

granicami kraju. Aktywność zespołu jest bardzo duŜa. Corocznie Lewiniacy grają po kilkadziesiąt 

koncertów, nagrali juŜ dwie płyty z własnymi aranŜacjami. W 2001r. otrzymali zaproszenie jako 

goście honorowi na Festiwal Państw Nadbałtyckich do Karlshamn w Szwecji. 

Laureatem wielu przeglądów zespołów wokalnych jest takŜe Zespół Seniora SAMI SWOI.W 1999 

roku w ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Lewina Brzeskiego załoŜona została Izba 

Tradycji i Pamięci. NaleŜy wspomnieć, Ŝe w Domu Kultury znajduje się siłownia, sala tenisa 

stołowego, jak równieŜ prowadzony jest aerobic dla pań. W 2007 roku Dom Kultury zorganizował lub 

był współorganizatorem stu szesnastu imprez, z czego największymi były DoŜynki Wojewódzkie w 

Łosiowie, trzydniowe „Dni Lewina” oraz jubileuszowy Plener Malarski połączony z festynem.  

Wydarzenia i imprezy organizowane przez Dom Kultury cyklicznie: 

� Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 

Corocznie organizowana, od 1984 roku, sztandarowa impreza Gminy Lewin Brzeski odbywa się na 

przełomie stycznia i lutego. Impreza ta ma za zadanie podtrzymanie tradycji kolędniczych na 

Śląsku Opolskim, jak równieŜ zachęcanie młodych ludzi do pielęgnowania tradycji ogólnopolskich 

i lokalnych. Zainteresowanie mediów i społeczeństwa świadczy o wysokim poziomie imprezy, jak 

równieŜ o tym, Ŝe jest to jedno z ciekawszych wydarzeń o zasięgu wojewódzkim.  
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� Ogólnopolski Plener Malarski 

Drugą imprezą, o ponadwojewódzkim zasięgu, jest OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI - impreza 

dla amatorów malarstwa, którzy zjeŜdŜają do Lewina Brzeskiego by malować obrazy 

przedstawiające piękno miasta i najbliŜszych okolic oraz by móc je sprzedać. Powstałe prace 

prezentowane są w całorocznej galerii malarstwa w Domu Kultury. Ponadto na okoliczności 

imprezy, zaadaptowano obiekt sportowy na hotel plenerowy, co zapewniło niskie koszty 

zorganizowania noclegów oraz zgromadzenie uczestników w jednym miejscu. Przy wyborze 

uczestników prowadzona jest selekcja , co podnosi poziom imprezy i zapewnia wyjatkowość 

powstałych prac.  

 

� Turniej Sołectw 

Impreza plenerowa, w której rywalizują ze sobą sołectwa gminy. Turniej sołectw organizowany jest 

w Zielone Świątki i nie ma odpowiednika na całym Śląsku. Impreza ma za zadanie wzmacnianie 

toŜsamości regionalnej uczestników oraz pielęgnowanie kontaktów pomiędzy sołectwami.    

 

� Zielone Festyny 

Organizowane w okresie letnim bloki imprezowe przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. 

Popularność tych imprez jest tak duŜa, Ŝe Dom Kultury organizuje je na zamówienie innych gmin  

województwa opolskiego. 

 

� DoŜynki i Wodzenie Niedźwiedzia, Noc Kupały 

W ramach działalności Domu Kultury nie moŜe zabraknąć kontynuacji tradycji regionalnych. 

W związku z tym organizowane są przeróŜne wydarzenia związane z uroczystymi obrzędami.  

 

� Biesiady Kresowiaków – impreza muzyczno – biesiadna dla osób zainteresowanych 

kulturą kresów wschodnich 

 

� Nocne Biegi Uliczne – organizowane z Ludowymi Zespołami Sportowymi, impreza jest 

poszerzona o udział osób niepełnosprawnych, co zapewnia integrację.   

 

Dom Kultury uczestniczy w partnerstwie z węgierską gminą Szegvar. Corocznie w okresie 

wakacyjnym w ramach nawiązanej współpracy polska i węgierska młodzieŜ odwiedza się 

wzajemnie raz w Polsce w Lewinie, a raz w Szegvarze na Węgrzech. 
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Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim 

W ramach biblioteki funkcjonuje wypoŜyczalnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci, a takŜe 

czytelnia internetowa i Biblioteczny Punkt Informacji Europejskiej. 

Ogólna ilość zbiorów bibliotecznych na koniec 2007 roku wyniosła 19 160 woluminy, z czego 13 

132 sztuki to zasób wypoŜyczalni dla dorosłych i 6 028 oddziału dla dzieci.   

 

Tabela 14 Aktywność mieszkańców Lewina Brzeskiego w zakresie czytelnictwa 

WypoŜyczenia na zewnątrz WypoŜyczenia na miejscu 
 Odwiedziny w 

wypoŜyczalni 
ksiąŜki czasopisma razem 

Odwiedziny 
w czytelni 

Liczba 
udzielonych 
informacji ksiąŜki czasopisma razem 

Oddział 
dla 

dorosłych 
3099 8174 71 8245 2156 1846 1510 1082 2592 

Oddział 
dla dzieci 3157 7018 0 7018 - - - - - 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie 
Brzeskim za 2007 rok 

 

Czytelnia internetowa wyposaŜona jest w trzy stanowiska komputerowe, na których czytelnicy 

mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu, drukować, zapisywać znalezione informacje 

i korzystać z programów biurowych pakietu Office. Bibliotekarze sprawują nadzór nad 

wykorzystaniem komputerów i słuŜą pomocą w wyszukiwaniu informacji. Z czytelni internetowej 

w roku 2007 skorzystało 860 osób. 

 

Biblioteka realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury i promocji czytelnictwa: 

− spotkania autorskie, 

− odczyty, pogadanki, 

− dyskusje nad ksiąŜką, 

− spotkania w ramach głośnego czytania, 

− konkursy, 

− lekcje biblioteczne, 

− wieczory baśni, 

− wycieczki do bibliotek, 

− wystawki i wystawy. 

Łącznie w 2007 roku odbyło się 157 wydarzeń, na których frekwencja wyniosła 4 728 osób.  
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WaŜniejsze wydarzenia kulturalne: 

� Walentynki w bibliotece – impreza dla przedszkolaków 

� konkurs literacki „Legendy z Lewina Brzeskiego” dla uczniów V klas  

� „Baśń o prawach dziecka” - przedstawienie dla przedszkolaków 

� wieczór kolęd 

� „Opowieść wigilijna” - impreza dla przedszkolaków. 

Ponadto biblioteka organizuje czas wolny dzieci i młodzieŜy w czasie ferii zimowych i wakacji oraz  

zajęcia i badania logopedyczne prowadzone przez specjalistę.    

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim jest samodzielną jednostką 

budŜetową Gminy Lewin Brzeski, do której zadań naleŜy podejmowanie i popieranie działalności 

w zakresie pomocy społecznej.  

W celu realizacji powyŜszych zadań Ośrodek zatrudniał w 2007 roku 18 pracowników stałych, 

1 pracownika w ramach prac interwencyjnych, 3 pracowników w ramach robót publicznych, 

3 staŜystów oraz 4 pracowników na umowę - zlecenie.  

Formy pomocy świadczone przez OPS: 

− świadczenia pienięŜne (rodzinne, zaliczki alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe), 

− pokrywanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, 

− zasiłki i pomoc w naturze, 

− usługi opiekuńcze , 

− finansowanie pobytów w domach opieki społecznej,  w domach samotnej matki, 

w schroniskach dla bezdomnych, 

− usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, 

− doŜywianie. 

 

Ośrodek realizuje/realizował następujące programy pomocowe na rzecz społeczeństwa: 

− Pomoc państwa w zakresie doŜywiania – w ramach którego w 2007 roku pomocą objęto 

1044 osoby. Udział w programie wzięły ponadto przedszkola, szkoły i gimnazja oraz ośrodek 

szkolno - wychowawczy. We wszystkich placówkach pomoc udzielana była w postaci obiadów. 

Rodziny objęte programem doŜywiania, a znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach 

materialnych, otrzymały zasiłki celowe na zakup Ŝywności. W ramach działań niestandardowych 
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Świetlica Terapeutyczna w ramach zajęć popołudniowych objęła pomocą Ŝywieniową w formie 

podwieczorków 25 dzieci pochodzących z rodzin zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

− „Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie 

Lewin Brzeski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej. W ramach projektu wdroŜono 20 kontraktów socjalnych z osobami długotrwale 

bezrobotnymi z terenu gminy, których głównym załoŜeniem jest aktywizacja osób bezrobotnych 

poprzez szkolenia do  zawodów obsługa kasy fiskalnej z modułem sprzedawcy oraz florystyka 

i bukieciarstwo, warsztaty, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne. 

MGOPS od wielu lat uczestniczy we wspólnych działaniach gminy i PUP w organizowaniu robót 

publicznych, prac społecznie uŜytecznych, prac interwencyjnych oraz innych programów, dzięki 

którym w skali roku zatrudnienie znalazło ok. 100 do 120 osób.   

 

Pracownicy Ośrodka rozpoznają środowisko i monitują sytuację społeczną w mieście. Do ich zadań 

naleŜy kontrola rodzin, które korzystają z pomocy socjalnej i definiowanie ich problemów i potrzeb 

związanych z pracą, utrzymaniem, opieką nad dziećmi i innymi trudnościami Ŝycia codziennego.  

 

 
Placówki oświatowe 

� Przedszkole Publiczne Nr 1 ul.  Al. Wojska Polskiego 13 

Przedszkole Publiczne Nr 1 istnieje od 1987 roku. Liczy 4 oddziały, do których w sumie uczęszcza 

100 dzieci. Placówka mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. Do dyspozycji dzieci są w nim: 

4 sale zabaw, 3 szatnie, 2 łazienki i jadalnia – wspólna dla wszystkich grup (stanowiąca takŜe salę 

widowiskową). Bardzo duŜym atutem przedszkola jest piękny, porośnięty trawą ogród, sąsiadujący 

z parkiem. Jest on wyposaŜony w kolorową architekturę ogrodową, urządzenia do zabaw ( 

huśtawki, zjeŜdŜalnie, mostek, lokomotywa, piaskownice, bujaki ) i przenośny sprzęt sportowy.  

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Prawie wszystkie nauczycielki ( 90%) 

posiadają wyŜsze wykształcenie pedagogiczne o dwóch specjalnościach: pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna. Są to osoby z duŜym doświadczeniem pedagogicznym, stale uzupełniające 

swoją wiedzę poprzez studia, kursy doskonalące i szkolenia. KaŜdą grupą opiekują się dwie 

nauczycielki. Oprócz nich zajęcia prowadzą katecheta, nauczyciel języka angielskiego i rytmik.   
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� Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Narutowicza 2 

Posiada bardzo dobre warunki lokalowe: cztery słoneczne sale do zabaw i zajęć dydaktycznych dla 

dzieci oraz salę wykorzystywaną do zajęć dodatkowych ( rytmika, j. angielski, religia ). Sale są 

bogato wyposaŜone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt oraz kąciki zainteresowań, które 

zapewniają aktualne potrzeby dzieci. Walorem placówki jest duŜy zielony ogród, który sprzyja 

realizowaniu wielokierunkowej aktywności dziecka. Przedszkole jest placówką czterooddziałową, 

w której kaŜda grupa liczy po 25 dzieci. 

� Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika  ul. Kościuszki 61 

Szkoła zapewnia naukę w 23 oddziałach dla dzieci z Miasta Lewin Brzeski i okolicznych 

miejscowości. MłodzieŜ ma moŜliwość uczestnictwa w szeregu zajęciach pozalekcyjnych m.in. kółko 

taneczne, recytatorskie, turystyczne czy plastyczne. Szkoła zaangaŜowana jest w wiele ciekawych 

przedsięwzięć i projektów.  

� Gimnazjum w Lewinie Brzeskim  ul. Zamkowa 3 

Szkoła mieści się w wybudowanym w XVIII wieku barokowym pałacu. MłodzieŜ ma do swej 

dyspozycji 13 gabinetów i pracowni przedmiotowych, siłownię, bibliotekę, pracownię informatyczną 

oraz kawiarenkę. Do Gimnazjum uczęszczają dzieci z Lewina i okolicznych miejscowości. Szkoła 

oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych w postaci ponad 20 róŜnorodnych form. Organizowane 

są takŜe zajęcia wyrównawcze. Nauczyciele zapewniają pomoc uczniom ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi. Działania nauczycieli wspierane są przez pedagoga i psychologa. 

 

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna 

� Klub sportowy "Olimpia" Lewin Brzeski  ze Stadionem Miejskim dostosowanym do 

organizacji masowych imprez, wraz z zapleczem socjalnym (szatnie, toalety, natryski). 

Zespoły „Olimpii” występują w Klasie Okręgowej i są wizytówką sportową miasta. Od wielu 

lat Klub zajmuje pierwszą pozycje w tabeli.  

  Poszczególne grupy KS "Olimpia" Lewin Brzeski kwalifikują się do następujących kategorii: 

  Seniorzy -  klasa okręgowa grupa I  

  Juniorzy - II liga wojewódzka  

  Trampkarze - II grupa brzeska. 

� Klubie Karate Kyokushinkai IFK, który swoją siedzibę ma przy ul. Kościuszki 28 w Lewinie 

Brzeskim. 

� 3 sale sportowe 
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Stadion w Lewinie Brzeskim spełnia wysokie wymogi co do organizacji imprez masowych. Posiada 

jedną z lepszych muraw w województwie opolskim. W mieście przy szkole podstawowej powstało   

ogólnodostępne boisko poliuretanowe ze sztucznym oświetleniem. Ponadto przy gimnazjum 

wybudowana została hala sportowa, wykorzystywana nie tylko przez uczniów, ale takŜe 

popołudniami przez amatorów sportów halowych. 

1.3.6. Aktywność mieszkańców 

Jednym ze wskaźników aktywności jest frekwencja przedstawiających zaangaŜowanie mieszkańców 

podczas wyborów do samorządu terytorialnego. Ostatnie takie wybory miały miejsce w 2006 roku 

i podczas nich wybrano skład Rady Miejskiej i Burmistrza (głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006 

i 10.12.2006 na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).  

 

Wybory do Rady Miejskiej  

Wybory do Rady Miejskiej odbywały się w 8 okręgach wyborczych, z czego 4 były zlokalizowane w 

mieście, które cechuje się nieznaczenie większym wskaźnikiem frekwencji od terenów wiejskich.  

Tabela 15 Frekwencja mieszkańców Gminy Lewin Brzeski  podczas wyborów samorządowych  
w 2006 r. do Rady Miejskiej wg okręgów wyborczych 

Liczba Okręg wyborczy  

uprawnionych Kart wydanych 
frekwencja 

Okręg wyborczy nr 1 
1941  823 42,40%  

Okręg wyborczy Nr 2 1412  710 50,28% 

Okręg wyborczy Nr 3 1322  577 43,65%  

Okręg wyborczy Nr 4 Łosiów 2139 793  37,07% 

Okręg wyborczy Nr 5 Skorogoszcz 1248 448 35,90% 

Okręg wyborczy  Nr 6 Skorogoszcz 816 288 35,29%  

Okręg wyborczy  Nr 7 Przecza 693 304 43,87% 

Okręg wyborczy  Nr 8 910 364 40,00% 

suma 10 481 4 307 41,09% 

W tym miasto  5585 2474 44,30% 

Źródło: strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, Wybory Samorządowe 2006 
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Wybory Burmistrza 

Wybory na urząd Burmistrza odbywały się w 7 obwodach, z czego 4 były zlokalizowane w mieście, 

które cechuje się nieznaczenie większym wskaźnikiem frekwencji od terenów wiejskich.  

Tabela 16 Frekwencja mieszkańców Gminy Lewin Brzeski podczas wyborów samorządowych  
w 2006 r. na urząd burmistrza wg obwodów 

Liczba Okręg wyborczy  

uprawnionych Kart wydanych 
frekwencja 

Obwód nr 1  
1941 823 42,40%  

Obwód nr 2  1412 710 50,28%  

Obwód nr 3 ul. 1322 577 43,65% 

Obwód nr 4 Łosiów 2139 792 37,03% 

Obwód nr 5 Skorogoszcz 2064 736 35,66% 

Obwód nr 6 Przecza 693 304 43,87%  

Obwód nr 7 910 364 40,00% 

Suma 10481 4306 41,08%  

W tym miasto  5585 2474 44,30% 

Źródło: strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, Wybory Samorządowe 2006 

Warto zaznaczyć, Ŝe w Mieście Lewin Brzeski frekwencja podczas wyborów była wyŜsza niŜ na 

terenach wiejskich, co jednak jest zgodne z ogólnymi tendencjami. Mieszkańcy miast są z reguły 

aktywniejsi w działaniach obywatelskich, mają większą świadomość polityczną i chętniej biorą 

udział w decydowaniu o przyszłości miasta i gminy.  

Województwo opolskie cechuje się jednym z najniŜszych wskaźników frekwencji w kraju - 32,73% 

(zaraz przed ostatnim województwem śląskim - 32,30%). Na tym tle powiat brzeski wypada 

jeszcze słabiej, ze wskaźnikiem 30,51% osób biorących udział w głosowaniu spośród uprawnionych 

(8 pozycja spośród 11 powiatów województwa opolskiego). Wszystkie te wskaźniki są znaczne 

niŜsze niŜ średnia krajowa.  

Tabela 17 Wskaźnik frekwencji gmin w powiecie brzeskim 

Kraj frekwencja 

39,56% 

Województwo  

Opolskie 32,73% 

Powiat   

Brzeski  30,51% 

Gmina  
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Grodków 40,99% 

Lubsza 35,17% 

Olszanka 51,70% 

Skarbimierz 51,60% 

m. Brzeg 38,64% 

Lewin Brzeski 41,08% 

W tym miasto  44,30% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, 
Wybory Samorządowe 2006 

 

Wskaźnik udziału mieszkańców  w wyborach samorządowych w Mieście i Gminie Lewin Brzeski na 

tle innych gmin z powiatu jest zadowalający, a ponadto jest wyŜszy od frekwencji krajowej oraz na 

poziomie województwa i powiatu.  

1.3.7. Stan zasobów mieszkaniowych 

Na terenie miasta występuje problem zbyt małej liczby lokali komunalnych i socjalnych. Na koniec 

2007 roku w zasobach gminy znajdowało się 744 lokali mieszkalnych (wg GUS) w tym 664 

w samym Mieście Lewin Brzeski. Prognozowano, Ŝe ilość ta w wyniku sprzedaŜy do końca 2008 

roku znacznie się zmniejszy. Powodem jest wejście w Ŝycie Deklaracji Rady Miejskiej w Lewinie 

Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku mówiącej o udzielaniu bonifikaty od ceny lokali 

mieszkalnych do wys. maksymalnie 99%. W programie gospodarowania gminnym zasobem 

mieszkaniowym Rada Miejska szczególny nacisk połoŜyła na sprzedaŜ mieszkań najemcom oraz 

prywatyzację budynków mieszkalnych. Osiągnięcie tak dobrych wyników w tym zakresie było 

moŜliwe dzięki wprowadzeniu wysokich bonifikat dla lokatorów kupujących mieszkania. 

Nie podjęto dotychczas zadania dotyczącego budowy mieszkań komunalnych dla ubogich 

mieszkańców gminy. Brak takich mieszkań staje się coraz większym problemem. Do Urzędu 

Miejskiego w Lewinie Brzeskim wpływają wyroki sądowe o eksmisję z zasobów spółdzielczych, 

prywatnych i komunalnych. Wyroki te dotyczą osób uchylających się od opłat czynszowych  

lub osób nie nadających się do współŜycia z rodziną. Ustawowym obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie lokalu socjalnego dla takich osób. Drugą grupą osób oczekujących na pomoc gminy 

w rozwiązaniu  problemów  mieszkaniowych, są rodziny wielodzietne, gdzie potrzeby lokalowe są 

większe w stosunku do moŜliwości finansowych. Na mieszkanie socjalne oczekują takŜe rodziny w 

budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny, jednak przedsięwzięcie 

zadań z zakresu budownictwa socjalnego bez konkretnego programu i funduszy są niemoŜliwe do 

wykonania przez gminę.  
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Lista osób oczekujących na wynajem lokalu komunalnego i socjalnego liczy w chwili obecnej 19 

osób, z czego 4 rodziny oczekują na lokale zamienne i 4 osoby czekają na przydział lokalu 

socjalnego. W 2008 roku lokale komunalne otrzymały 3 rodziny z listy. Na liście osób oczekujących 

na wynajem lokalu komunalnego/socjalnego znajdują się rodziny z 2006 roku. 

1.3.8. Działalność organizacji pozarządowych 

Gmina i Miasto Lewin Brzeski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia 

i realizacji lokalnej polityki społecznej. Gmina co roku opracowuje program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i powierza im do realizacji zadania. 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych 

w zakresie: 

� pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

� działalności charytatywnej; 

� podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

� działalności na rzecz mniejszości narodowych; 

� ochrony i promocji zdrowia; 

� działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

� promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych 

zwolnieniem z pracy; 

� upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet          

i męŜczyzn; 

� działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

� działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

� nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

� krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 

� kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

� upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

� ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

� porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

� upowszechniania wiedzy i umiejętności  na rzecz obronności państwa; 

� upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŜe 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
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� ratownictwa i ochrony ludności; 

� pomocy ofiarom klęsk Ŝywiołowych; 

� upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

� działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwem; 

� promocji i organizacji wolontariatu; 

� działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe. 

 

Współpraca z organizacjami jest o tyle waŜna, Ŝe angaŜuje szersze grono osób z poza kręgów 

decyzyjnych i pozwala im na pozytywne kształtowanie świadomości środowiska lokalnego.  
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Tabela 18 Organizacje pozarządowe działające w Lewinie Brzeskim 

 

Nazwa organizacji Rodzaj działalności 

Gminne Zrzeszenie 

„Ludowe Zespoły 

Sportowe” w Lewinie 

Brzeskim 

Prezes: Jan Chruściel 

49-340 Lewin Brzeski 
ul. Powstańców Śląskich 

 

Cele statutowe: 
- propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Zrzeszenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki środowiska wiejskiego 
Wykonywane zadania: 
- programowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego 
wypoczynku na terenie gminy 
- popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej 
- popularyzowanie higienicznego trybu Ŝycia 
- reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z  rozwojem kultury fizycznej na obszarze działania Zrzeszenia 
- stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieŜy moŜliwości osiągania mistrzostwa sportowego 
- szkolenie młodzieŜowych kadr, w tym młodzieŜowych organizatorów sportu 
- organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu nie przekraczającym obszaru gminy 
- programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w róŜnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania 
Zrzeszenia 
- działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie 
- współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 
Uczniowski Klub Sportowy 

przy Gimnazjum w 
Lewinie Brzeskim  

 
Prezes: Adam Dziasek 

 
49-340 Lewin Brzeski  
ul. Zamkowa 3 
tel. 077 4150149 

Cele statutowe: 
- popularyzowanie uprawiania sportu i turystyki wśród młodzieŜy Gimnazjum i ich rodziców 
- organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych 
- propagowanie zdrowego stylu Ŝycia 
Wykonywane zadania: 
- szkolenie młodzieŜy i dorosłych 
- organizacja imprez i zawodów sportowych 
- organizowanie zajęć sportowych rozwijających sprawność fizyczną młodzieŜy 
- współorganizowanie i organizowanie róŜnorodnych form rekreacyjnych  
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych dla młodzieŜy 
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w statutowej działalności Klubu 
- propagowanie sportu i zdrowego stylu Ŝycia wśród młodzieŜy Gimnazjum 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEWIN BRZESKI 

  PROGRESS CONSULTING SP Z O.O.         60 

− współdziałanie z innymi klubami sportowymi, szczególnie „Olimpią” Lewin Brzeski 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Osób Niepełnosprawnych 

„PomóŜmy Im” 
 w Lewinie Brzeskim 

 
Prezes: Robert Laszuk 
 
49-340 Lewin Brzeski  
ul. Kościuszki 52 
tel. 0774127472 

Wykonywane zadania: 
-współdziałanie z władzami Gminy, Powiatu i Województwa w zakresie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w 
komunikowaniu się 
- współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbieŜne z celami Stowarzyszenia 
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów Ŝycia niepełnosprawnych nie ujętych w niniejszym statucie 
- gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych 
na działalność statutową 
- popularyzowanie idei Stowarzyszenia 
- organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym z udziałem wolontariatu 
− ochrona i promocja zdrowia 

 
Związek Harcerstwa 

Polskiego 
 
Harcmistrz: Zbigniew 
Halczyn 
 
 
49-340 Lewin Brzeski 
ul. Kościuszki 77 
tel. 077 4127490 
 
 
 
 
 
 
 

Cele statutowe: 
- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju 
człowieka 
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w 
tym wolności od wszelkich nałogów 
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, 
samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni 
- stwarzanie warunków do nawiązania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i 
wyznaniowymi 
- upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby 
kontaktu z nieskaŜoną przyrodą 
 
Wykonywane zadania: 
- zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych i prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo-
wychowawczą, posługując się charakterystycznymi dla ZHP formami pracy 
- organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w 
zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu 
- troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne 
- działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego 
- wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieŜy 
- inicjuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzaleŜnieniom 
- podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym takŜe poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej 
- prowadzi rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych, a takŜe resocjalizację dzieci nieprzystosowanych społecznie  
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- prowadzi kształcenie kadry instruktorskiej 
- prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną 
- tworzy ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, naukowo-badawcze i kulturalne 
- prowadzi działalność międzynarodową, tym działalność na rzecz integracji europejskiej 
- działa na rzecz promocji zdrowego trybu Ŝycia 
- upowszechnia idee wolontariatu 
- prowadzi działalność gospodarczą oraz gromadzi fundusze 
− organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania 

 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Copernicus” 

 
Sekretarz: Teresa Wargin 
 
 
49-340 Lewin Brzeski 
ul. Kościuszki 61 
tel. (077) 4127591  
 

Cele statutowe: 
planowanie, or  - planowanie, organizowanie pozalekcyjnego Ŝycia uczniów w oparciu o moŜliwości obiektowe, sprzętowe szkoły oraz o pomoc 

organizacyjną, materialną rodziców, sympatyków Klubu, 
- angaŜowanie wszystkich uczniów do róŜnorodnych form aktywności ruchowej. 
 
Wykonywane zadania: 
- organizacja imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla uczniów klas I-VI oraz imprez o charakterze szerszym – 
środowiskowym dla młodzieŜy i osób dorosłych w celu integracji środowiska lokalnego i pozyskania sympatyków Klubu, 
- organizacja imprez międzyszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym w celu wymiany doświadczeń i integracji uczniów    
z róŜnych szkół. 

Źródło: informacje dostarczone przez Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
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Gmina Lewin Brzeski opracowała „Kartę współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego”12, która 

pokazuje moŜliwości współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. 

Karta określa cele współpracy, przedmiot współpracy, schemat instytucjonalny oraz zasady i formy 

współpracy. Karta jest takŜe waŜną deklaracją władz samorządowych wyraŜającą chęć współpracy 

i wspierającą tworzenie warunków umoŜliwiających zwiększenie bezpośredniego udziału 

podmiotów pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na zasadzie równego 

partnerstwa.  

1.3.9. Problemy zidentyfikowane w sferze społecznej  

W ostatnich latach na terenie gminy i miasta obserwuje się nasilanie problemów społecznych 

polegających na występowaniu patologii i dysfunkcji społecznych (wzrastająca liczba osób 

ubiegających się o przyznanie pomocy, wzmoŜoność zjawisk związanych ze wzrostem bezrobocia, 

patologia rodziny, przestępczość). Wypłata zapomogowych świadczeń pienięŜnych nie rozwiązuje 

problemu, gdyŜ są to środki wystarczające jedynie na częściowe zaspokojenie podstawowych 

potrzeb bytowych. Zła sytuacja materialna nasila jeszcze bardziej dysfunkcje występujące 

w społeczeństwie i uniemoŜliwia wyjście z tego stanu. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej 

miasta do redukcji świadczeń socjalnych mógłby doprowadzić zdecydowany rozwój gospodarczy 

miasta. Brak jest wyraźnych działań alternatywnych w zakresie likwidacji dysfunkcji społecznych 

w stosunku do wypłaty świadczeń pienięŜnych.  

Gmina za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej stosuje róŜne formy pomocy, zarówno 

w ramach zadań zleconych, jak i własnych, jednakowoŜ dotarcie do grup społecznych zagroŜonych 

wykluczeniem z konstruktywną formą pomocy, np. szkoleniami jest bardzo trudne. Największym 

problemem jest wzbudzenie aktywności takich osób i zachęcenie ich do jakichkolwiek działań. 

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z róŜnymi instytucjami: z Powiatowym Urzędem Pracy, 

Sądem Powiatowym w Brzegu, Komisariatem Policji w Lewinie Brzeskim, szkołami i przedszkolami 

oraz jednostkami podległymi i pomocniczymi gminy. śeby zintensyfikować pomoc Ośrodek Pomocy 

Społecznej współpracuje takŜe z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi. Pomoc społeczna 

przybiera róŜne formy. Są to zasiłki stałe, stałe- wyrównawcze, socjalne oraz okresowe, w tym 

gwarantowane zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz ochrona macierzyństwa. Pomoc moŜna uzyskać 

                                                 
12  Uchwała Nr XXXI/308/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2005 roku w 
sprawie przyjęcia „Karty współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego” 
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takŜe poprzez zapewnienie posiłku dzieciom w stołówkach szkolnych, otrzymanie bonów 

Ŝywnościowych oraz uzyskanie usług opiekuńczych czy teŜ zasiłków celowych.  

W mieście występuje problem związany z dostępnością lokali socjalnych. Gmina aktualnie nie jest 

w stanie wygospodarować wystarczających środków, które mogłaby przeznaczyć na budownictwo 

socjalne, gdyŜ priorytetem są inne zadania w zakresie infrastruktury, które znacząco przyczynią się 

do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców i przyczynią się do intensyfikacji rozwoju gospodarczego, co 

w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego ma szczególne znaczenie. 

Ze względu na miejski charakter przestrzeni Lewina Brzeskiego, na jego terenie występuje problem 

przestępczości. Szczególnie zagroŜone pod tym względem jest centrum miasta. Wśród 

stwierdzonych procederów dominują wykroczenia przeciwko mieniu, czyli kradzieŜe, włamania, 

niszczenia, ale takŜe bójki i pobicia. Z dokonanej analizy wykroczeń prowadzonej indywidualnie 

przez dzielnicowych wynika, iŜ ilość wykroczeń z roku na rok znacznie wzrasta. Na przestrzeni 

trzech lat obejmujących okres 2005-2007 zaobserwowano podwojenie wskaźnika wykroczeń. Jest 

to z pewnością wynikiem złej sytuacji materialnej sprawców (kradzieŜe), ale takŜe objawem 

desperacji i marginalizacji społecznej (bójki i pobicia). 

Jako zidentyfikowany problem moŜna takŜe wymienić niski udział osób z wykształceniem wyŜszym 

wśród mieszkańców. Jest to z pewnością wynikiem braku bezpośredniego dostępu do 

infrastruktury szkolnictwa wyŜszego w mieście i migracją wykształconych osób do większych miast 

z rozwiniętym i bogatym rynkiem pracy.  

 

Rozdział 2. Powiązanie idei rewitalizacji z dokumentami 
planistycznymi na poziomie miasta i regionu – realizacja 

LPR w kontekście otoczenia strategicznego 
 

2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 
Misją województwa opolskiego określoną w Strategii jest podejmowanie i wspieranie działań, 

które zapewnią dynamiczny i zrównowaŜony rozwój, konkurencyjność, spójność 

społeczno-gospodarczą i przestrzenną regionu przy zachowaniu toŜsamości, specyfiki 

dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych Śląska Opolskiego. 

Na poziomie strategii zostały określone dwa priorytety rozwoju: 

I. Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego, 

II. Wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie opolskim. 
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Jednym z celów strategicznych, utworzonych dla potrzeb realizacji strategii, jest II. ZAPEWNIENIE 

DOGODNYCH WARUNKÓW śYCIA W REGIONIE, którego zamierzeniem jest poprawa negatywnych 

tendencji demograficznych oraz zapewnienie podstawowych potrzeb człowieka związanych z pracą, 

mieszkaniem w bezpiecznym otoczeniu, opieką medyczną i realizacją potrzeb oświatowych 

i kulturalnych. W ramach tego celu zdefiniowano zadanie regionu, które polegać będzie na 

wspieraniu ośrodków lokalnych w realizacji własnych strategii, komplementarnych ze strategią 

rozwoju województwa i ukierunkowanych na wielofunkcyjny rozwój regionu.  

 

Idea rewitalizacji została odzwierciedlona bezpośrednio w działaniu II. 5. Rewitalizacja miast 

i miasteczek, które przyporządkowano do kompetencji samorządów regionalnego i lokalnych. 

W opisie działania objaśniono zakres i istotę rewitalizacji oraz wskazówki do jej przeprowadzania, 

a takŜe cele jakim powinna się przysłuŜyć. W Strategii w załączniku 3 sporządzono listę miast, 

które powinny zostać objęte kompleksową rewitalizacją. Pośród nich znajduje się zabytkowe 

centrum Miasta Lewin Brzeski oraz inne rodzajowo określone tereny, które kwalifikują się do 

rewitalizacji.  

 

LPR Miasta Lewin Brzeski przyczynia się do realizacji następujących celów Strategii: 

� I. INNOWACYJNY REGION Z DOBRZE WYKSZTAŁCONYMI I AKTYWNYMI MIESZKAŃCAMI 

� I. 1. Efektywna edukacja dla przygotowania społeczeństwa do wymogów rynku pracy –  

Kuźnia biznesu zostanie utworzona w wyniku zagospodarowania budynku wozowni na 

centrum gospodarczo – edukacyjno -kulturowe będzie miejscem, w którym mieścić się będzie 

ogólnodostępna biblioteka wraz z czytelnią multimedialną, salą konferencyjną oraz salą 

przystosowaną do róŜnego rodzaju szkoleń, konferencji. 

Program „Stop bierności Wiwat zaradności!”  organizowany w formie szkoleń dla osób 

długotrwale bezrobotnych, w celu przezwycięŜenia ich bierności i bezczynności na rynku pracy.  

� II. ZAPEWNIENIE DOGODNYCH WARUNKÓW śYCIA W REGIONIE 

� II. 2. Tworzenie warunków dla zwiększenia zatrudnienia 

Działania na rzecz zwiększenia liczby nowych miejsc pracy i podniesienia kwalifikacji 

pracujących, jak i poszukujących pracy, moŜliwe będą dzięki realizacji projektu inwestycyjnego 

i społecznego dotyczącego Kuźni biznesu oraz programu społecznego „Stop bierności Wiwat 

zaradności!”. 

� II 3. Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy 
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Realizacja tego celu zostanie osiągnięta poprzez program „Stop bierności Wiwat zaradności!”, 

w ramach którego zostanie przeprowadzony cykl szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

� II. 5. Rewitalizacja miast i miasteczek 

LPR Miasta Lewin Brzeski zakłada kompleksową realizację działań na trzech poziomach 

przywracających ład przestrzenny i społeczno-gospodarczy przestrzeni miejskiej. W ramach LPR 

zostały zaplanowane działania na rzecz rozwoju lokalnego w celu zachowania walorów 

historycznych (rewitalizacja parku przypałacowego, ratusza wraz z otoczeniem), integracji form 

historycznych i współczesnych (zagospodarowanie starej wozowni na Kuźnię biznesu), 

przeciwdziałania powstawaniu społecznej alienacji i dysfunkcji (Miejska Strefa Rekreacji i Rozwoju 

Sportu), zwiększenia estetyki otoczenia (zagospodarowanie wozowi, parków miejskich), 

zabezpieczenia warunków atrakcyjnego wypoczynku (zagospodarowanie parku miejskiego na 

tereny sportowe i rekreacyjne). 

� II. 7. Tworzenie warunków poprawy zdrowia mieszkańców i skutecznej pomocy społecznej 

Zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego na zespół boisk szkolnych i rekreacyjnych 

urządzeń terenowych. W wyniku realizacji projektu powstaną następujące boiska: do piłki noŜnej, 

ręcznej, siatkówki, koszykówki, bieŜnia, korty do tenisa ziemnego, rozbieg do skoku wzwyŜ i w dal, 

zeskocznia do skoku w dal wzwyŜ oraz skate -park. Działanie to przyczyni się do wspierania 

aktywności ruchowej mieszkańców i umoŜliwienia im takich form sportu.  

� II. 8. Tworzenie warunków do realizacji potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa 

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa obejmuje takŜe renowację i ochronę zabytków, 

która w ramach LPR Miasta Lewin Brzeski polegać będzie na remoncie elewacji ratusza, który jest 

zabytkiem stanowiącym element historycznego starego miasta.   

 

Strategia jest podstawowym dokumentem rozwoju województwa zgodnym z dokumentami 

szczebla krajowego, która wyznacza kierunki działań, w ramach których udzielane będzie wsparcie.  

Jednym z narzędzi realizacji kierunków wyznaczonych Strategii rozwoju województwa opolskiego 

jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.  
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2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na 
lata 2007 – 2013 

 

RPO WO na lata 2007-2013 jest ściśle powiązany ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego. 

Z załoŜenia Program swoim zakresem obejmować ma cele wyznaczone w Strategii, które w oparciu 

o aktualne diagnozę i analizę sytuacji społeczno - gospodarczej województwa uznano za  

najwaŜniejsze do realizacji w latach 2007-2013 i jednocześnie, które są moŜliwe do wsparcia 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie obszarów określonych 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 1080/2006.13  

Celem głównym RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności 

województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Dla 

osiągnięcia celu głównego zdefiniowano 7 celów strategicznych, w ramach których wyznaczono 

priorytetowe osie rozwoju.  

 

Celem strategicznym odnoszącym się do idei rewitalizacji jest cel C6. Przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych obszarów 

zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji. Rewitalizacja obszarów miejskich 

jest głównym przedmiotem działań w ramach 6 osi priorytetowej. Poza 4 ośrodkami 

subregionalnymi (Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle i Kluczbork) i  głównym ośrodkiem wojewódzkim 

Opolem, wsparciem w ramach rewitalizacji moŜe zostać objętych maksymalnie 10 innych miast 

liczących ponad 5 tys. mieszkańców z listy 20, wyznaczonych w załączniku nr 5 do RPO WO. Wybór 

zostanie dokonany na podstawie konkursu, do którego uprawnione miasta zgłaszają Lokalne 

Programy Rewitalizacji – dokumenty programowe wyznaczające obszar, który powinien zostać 

poddany rewitalizacji i przewidziane w jego ramach zadania.  

LPR Miasta Lewin Brzeski obejmuje rewitalizację terenów miejskich, która ma na celu podnoszenie 

ich atrakcyjności, wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy. Działania 

podejmowane w jej ramach odnosić się będą głównie do rehabilitacji przestrzeni publicznej, w tym 

szczególnie na funkcje rekreacyjne i społeczne, z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski na lata 2007 – 2013 został przygotowany ściśle 

według „Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji  

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013”. 

                                                 
13 RPO WO na lata 2007-2013 
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Dokument zostanie wykorzystany przy aplikowaniu Gminy Lewin Brzeski o środki unijne, w ramach 

działania 6.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich” RPO WO 2007 – 2013”. Rezultaty osiągnięte 

w związku z wdraŜaniem załoŜeń Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do realizacji celu 

działania 6.1. RPO WO: 

„Rozwój społeczno – gospodarczy obszarów miejskich oraz poprawa warunków Ŝycia 

mieszkańców miast”. 

Zadania inwestycyjne zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji, odpowiadają rodzajom 

projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania 6.1. RPO WO. Ponadto 

podmioty realizujące te zadania znajdują się na liście potencjalnych beneficjentów działania 6.1. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe załoŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski 

odpowiadają nie tylko celowi działania 6.1. RPO WO, ale jednocześnie wpisują się w cel główny 

RPO WO: 

„Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca 

do inwestowania, pracy i zamieszkania”. 

 

2.3. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” na lata 2007 – 2013 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski jest zgodny z następującymi celami 

strategicznymi PO KL: 

� cel strategiczny 1 - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności 

do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 

W ramach LPR przewidziano działania polegające na aktywizacji osób o szczególnej sytuacji na 

rynku pracy, czyli bezrobotnych i biernych zawodowo. Zaplanowano realizację projektu 

społecznego pn. „Stop bierności Wiwat zaradności!”, który będzie nową edycją cyklu szkoleń na 

rzecz osób bezrobotnych, pomagających w zdobyciu nowych kwalifikacji i zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu w związku z długotrwałym pozostawaniem bez pracy. Ponadto w celu 

podniesienia poziomu aktywności zawodowej planuje się zorganizowanie Kuźni Biznesu – miejsca 

przeznaczonego do kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i osobistego.  

� cel strategiczny 2 - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

Metodyka wyznaczania obszaru nadającego się do rewitalizacji w ramach LPR polega na 

wyznaczeniu obszarów kryzysowych, obejmujących takŜe wykluczenie społeczne.  
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Z przeprowadzonej analizy społeczno-gospodarczej i zidentyfikowanych na jej bazie problemów, 

zaplanowano takie działania w sferze społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej, które kumulatywnie 

będą się przyczyniać do zapobiegania wykluczeniom społecznym powodowanym róŜnymi 

przyczynami (patologiami społecznymi, bezrobociem etc.) 

� cel strategiczny 6 - Wzrost spójności terytorialnej 

ZałoŜeniem LPR jest zaplanowanie takich działań, które będą się w jak najefektywniejszym stopniu 

przyczyniały do osiągnięcia rezultatów na róŜnych poziomach. W ramach LPR Miasta Lewin  Brzeski 

i metodyki wyznaczania obszaru wsparcia przewidziano, zgodnie z zasadą spójności terytorialnej 

wyraŜonej w PO KL, koncentrację zasobów i środków na tych obszarach, gdzie występują 

największe problemy rozwojowe w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, adaptacyjności 

pracowników i przedsiębiorstw oraz edukacji. 

 

W ramach projektów społecznych, zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lewin 

Brzeski, znajduje się zadanie pt: „Stop bierności Wiwat zaradności!”, które jest w 85% finansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

2.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszar Miasta Lewin Brzeski jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 

2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Lewin Brzeski). 

Podstawowe warunki zagospodarowania terenu, zostały określone w Zmianie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski (Uchwała 

nr XXXII/313/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 lutego 2000 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lewin Brzeski).  

Wszystkie inwestycje, które zostały zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji, są zgodne 

z gminnymi dokumentami planistycznymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja 

Ŝadnego projektu nie będzie stwarzać konieczności zmiany sposobu kwalifikowania danego terenu 

pod względem pełnionych funkcji. Zachowane zostaną równieŜ wszystkie wymogi, określone dla 

realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w ramach wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej. 

Realizacja prac inwestycyjnych zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, będzie zgodna 

z polityką przestrzenną gminy. 
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2.5. Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2020 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski przyczynia się do realizacji następujących celów  

strategii powiatowej: 

� w zakresie Środowiska i zasobów naturalnych 

− Rewitalizacja i ochrona terenów zielonych 

W ramach LPR przewidziano do realizacji odnowę dwóch parków miejskich – przypałacowego 

i przeznaczonego na tereny sportowo-rekreacyjne.  

� w zakresie Infrastruktury technicznej i rynku nieruchomości 

− Rewitalizacja miejscowości 

LPR jest całkowicie zgodny z ideą rewitalizacji miejscowości. W jego ramach objęto wsparciem 

obszar wyznaczony na podstawie analizy potrzeb i problemów. Realizowane będą zadania: 

rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Miasta Lewin Brzeski, remont zabytkowego budynku 

Ratusza, zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego – przypałacowego, 

zagospodarowanie terenów wokół Ratusza, zagospodarowanie budynku wozowni na centrum 

gospodarczo – edukacyjno -kulturowe, zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku 

miejskiego. 

� w zakresie Gospodarki 

- Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych i turystycznych 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski przewiduje się utworzenie 

Miejskiej Strefy Rekreacji i Rozwoju Sportu, która będzie obejmowała zespół boisk szkolnych 

i rekreacyjnych urządzeń terenowych. 

� w zakresie Rynku pracy 

- wzrost zatrudnienia 

Planuje się zorganizowanie cyklu szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych w celu przywrócenia 

ich na rynek pracy.  

� w zakresie Infrastruktury społecznej 

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie 
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Zagospodarowanie zniszczonego parku miejskiego, który obecnie stanowi niebezpieczne tereny 

w centrum miasta, na potrzeby boisk i terenów rekreacyjnych przyczyni się do podniesienia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

- Rozwój kultury w powiecie 

Ochrona zabytków realizowana w ramach LPR poprzez rewitalizację elementów starego miasta 

przyczynia się do rozwoju kultury w powiecie poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego.  

2.6. Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2005-2015 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski jest zgodny z załoŜeniami strategii gminnej 

w następujących celach: 

� cel strategiczny 1 - Aktywizacja gospodarcza miasta i gminy 

− Propagowanie i organizowanie szkoleń umoŜliwiających zmianę 

kwalifikacji zawodowych 

Organizacja szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych ujęta w LPR jako zadanie społeczne „Stop 

bierności Wiwat zaradności!” przyczyni się do do zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców 

miasta i zwiększenia ich szans na rynku pracy.  

� Cel strategiczny 6 - Rozwój rekreacji, wypoczynku i kultury w mieście i gminie 

- A. Sport:  

a. Rozwój sportu masowego. 

d. Rozbudowa bazy sportowej w Lewinie Brzeskim.  

Do realizacji tego celu przyczynia się zaplanowana w ramach LPR zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej - parku miejskiego w Mieście Lewin Brzeski na zespół boisk szkolnych i rekreacyjnych 

urządzeń terenowych. Tereny te będą ogólnodostępne. 

 

C. Kultura: 

a. Ochrona dóbr kultury (odnowa, rekonstrukcja, pomoc przy odbudowie zabytków sakralnych, 

pałaców, dworków i kompleksów parkowych) 

Zadania przyczyniające się do realizacji powyŜszego celu: 

- Remont zabytkowego budynku Ratusza w Mieście Lewin Brzeski, 
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- Zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego – przypałacowego w Mieście Lewin 

Brzeski, 

- Zagospodarowanie terenów wokół Ratusza w Lewinie Brzeskim, 

- Uporządkowanie historycznego centrum Miasta Lewin Brzeski – zagospodarowanie budynku 

wozowni na centrum gospodarczo – edukacyjno – kulturowe, 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku miejskiego w Mieście Lewin Brzeski. 

2.7. Wybrane strategie sektorowe na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym 

� Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 

 

Celem Strategii jest zrównowaŜenie rozwoju kultury w regionach. W nawiązaniu do załoŜeń i zadań 

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski, do jego realizacji przyczyniają 

się następujące cele cząsteczkowe: 

. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. – poprzez odnowę 

zabytkowego starego miasta w Lewinie Brzeskim  

Jednym z narzędzi wdraŜania Strategii i osiągnięcia powyŜszych celów jest NARODOWY 

PROGRAM KULTURY „OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”, którego 

celem jest poprawa stanu i dostępności zabytków. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski poprzez szereg zadań z zakresu rewitalizacji 

zabytków przyczynia się do realizacji Priorytetu 1. Aktywne zarządzanie zasobem 

stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe 

Działania realizowane w ramach niniejszego priorytetu mają na celu materialną poprawę stanu 

zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców, 

turystów i inwestorów. Realizacja działań pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionów, a takŜe 

wykorzystanie przez nie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym. 

 

Działanie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele 

kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne 

LPR wpisuje się całkowicie w załoŜenia priorytetu 1 oraz działania 1.2, gdyŜ w jego ramach będą 

realizowane zadania przyczyniające się do poprawy stanu technicznego zabytków. Jego rezultatem 

będzie takŜe zwiększenie dostępności do zabytku dla mieszkańców i turystów. 
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Rozdział 3. ZałoŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

3.1. Okres realizacji LPR 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski został opracowany na lata 2007 – 2013, 

spełniając tym samym warunki horyzontu czasowego, określone w „Wytycznych w zakresie zasad 

opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013”.  

Okres obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski jest zbieŜny 

z perspektywą finansową Unii Europejskiej, obejmującą lata 2007 – 2013. 

3.2. Przesłanki wyboru obszaru rewitalizacji oraz cele rewitalizacji 
Miasta 

Metodologia zastosowana przy wyznaczaniu obszaru do rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski jest 

zgodna z następującymi wytycznymi: 

1. Wytyczne w zakresie opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013, działanie 

6.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Wersja nr 2. Opole, grudzień 2008r. 

2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących 

mieszkalnictwa, z dnia 13 sierpnia 2008 roku 

Wybór obszaru do rewitalizacji został dokonany pod kątem moŜliwości realizacji na nim 

przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiadających typom projektów, określonym w szczegółowym 

opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 

2013, w zakresie działania 6.1. Zweryfikowano równieŜ moŜliwości przeprowadzania zadań 

związanych bezpośrednio z tkanką mieszkaniową.  

ZałoŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski wynikają z następujących 

lokalnych dokumentów planistycznych: 
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1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XXIII/173/2008 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, z dnia 14 lipca 2008 roku 

2. Strategia rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2005 - 2015 

3.3. Obszary rewitalizacji – zasięg geograficzny, uzasadnienie 
wyboru, przykładowe projekty, opis metodologii zastosowanej, 

mapka 
 

3.3.1. Kryteria wyboru obszaru rewitalizacji – analiza wskaźnikowa i opisowa    

Analiza uwarunkowań przestrzennych Miasta Lewin Brzeski pod kątem obszarów nie 

wymagających szczególnej analizy wskaźnikowej 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zasad opracowywania i oceny Lokalnych Programów 

Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 

2013”, obszarami nie wymagającymi szczegółowej analizy wskaźnikowej przy załoŜeniu, Ŝe nie 

będą na nich realizowane inwestycje w sferę mieszkaniową są: 

1. obszary powojskowe i popolicyjne 

2. obszary poprzemysłowe 

3. obszary zabytkowych układów urbanistycznych (wpisanych do rejestru zabytków) 

Ad 1 - Na terenie Lewina Brzeskiego nie znajdują się obszary powojskowe i popolicyjne, 

ograniczone do terenów byłych koszar oraz terenów byłych poligonów. W związku z tym, w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski nie planuje się realizacji przedsięwzięć w 

zakresie rewitalizacji obszarów powojskowych i popolicyjnych. 

Ad 2 - Jedynym obszarem wcześniej wykorzystywanym na cele przemysłowe, który obecnie stracił 

swoją dawną funkcję, jest teren po dawnym przemyśle młynarskim, zlokalizowany w sąsiedztwie 

Gimnazjum. Znajdujący się tam zabytkowy budynek magazynowo – zboŜowy został zaadaptowany 

na przyszkolną salę gimnastyczną. Część terenu po dawnym przemyśle młynarskim jest aktualnie 

klasyfikowany jako teren usług publicznych. Na niezagospodarowanej części terenu planowane jest 

wybudowanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (zespół boisk sportowych i terenowych 

urządzeń rekreacyjnych).  
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Teren po byłym przemyśle młynarskim został włączony do granic rewitalizowanego obszaru, 

a zadanie związane z utworzeniem tam strefy rekreacji dla mieszkańców miasta zostało zapisane 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W związku z tym, Ŝe teren ten zlokalizowany jest w bliskim 

sąsiedztwie ścisłego centrum miasta, nie istniała konieczność wydzielania go jako odrębnego 

obszaru do rewitalizacji.  

Ad 3 - W Lewinie Brzeskim zachował się historyczny układa urbanistyczny miasta w granicach 

średniowiecznego załoŜenia, wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego (nr rej. 

147/54 – rejestr). Cały zabytkowy układ znajduje się w wyznaczonych granicach rewitalizowanego 

obszaru. Pomimo faktu, Ŝe teren ten mógłby zostać automatycznie włączony jako obszar wsparcia, 

została dla niego przeprowadzona pełna analiza wskaźnikowa oraz analiza wartości referencyjnych 

dla zadań z zakresu mieszkalnictwa. Uzyskane wyniki analiz potwierdziły zasadność wytypowania 

tego fragmentu miasta, jako obszaru do rewitalizacji.  

 

Analiza wskaźnikowa dla Miasta Lewin Brzeski 

Analizie wskaźnikowej poddano cały obszar, znajdujący się w granicach administracyjnych Miasta 

Lewin Brzeski. Niezbędne do weryfikacji wskaźników dane statystyczne zostały opracowane 

w podziale na poszczególne ulice miasta. W związku z koniecznością odnoszenia 

zgromadzonych danych statystycznych do liczby mieszkańców, w analizie wskaźnikowej pominięto 

ulice niezamieszkałe.  

� ETAP I – Wybór wskaźników uzasadniających konieczność prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych 

Analiza wskaźnikowa została przeprowadzona w oparciu o 7 wskaźników, wybranych z listy, 

zamieszczonej w „Wytycznych w zakresie zasad opracowywania i oceny Lokalnych Programów 

Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 –

 2013”. KaŜdy ze wskaźników odnosi się do innego kryterium, wymienionego 

w Rozporządzeniu KE nr 1828/2006 z dnia 08 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
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Tabela 19: Wykaz kryteriów oraz wskaźników wykorzystanych na etapie analizy wskaźnikowej 
 

LP Nazwa kryterium Wskaźnik opisujący kryterium 

1 

Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia W1 – wskaźnik pomocy społecznej 
 

(Liczba osób korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej na 1 tysiąc 

ludności) 

2 

Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia W4 – wskaźnik bezrobocia 
długotrwałego (1) 

 
(Udział długotrwale bezrobotnych 

wśród osób w wieku produkcyjnym) 

3 

Niekorzystne trendy demograficzne W6 – wskaźnik starzenia się 
społeczeństwa 

 
(Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie ludności) 

4 

Niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i 
wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji 

W9 – wskaźnik wykształcenia 
osób bezrobotnych 

 
(liczba bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym) 
 

5 

Wysoki poziom przestępstw i wykroczeń W10 – wskaźnik przestępstw i 
wykroczeń  

 
(liczba przestępstw na 1 tysiąc ludności  

6 

Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej W13 – wskaźnik zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

 
(ilość zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 100 osób) 

7 

Wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i 
mniejszościowych lub uchodźców 

W15 – wskaźnik udziału 
cudzoziemców w ogólnej liczbie 

ludności  
 

(liczba cudzoziemców na danym 
obszarze) 

Źródło: Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013 
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� ETAP 2 – Opis metody analitycznej opartej o standaryzację wskaźników 

 

W analizie wskaźnikowej wykorzystane dane statystyczne pochodzące z następujących źródeł: 

� Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim: ewidencja ludności, w tym według grup 

produkcyjnych i narodowości  

� Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu: ewidencja osób bezrobotnych ogółem oraz osób 

długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych z wykształceniem podstawowym 

� Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim: ewidencja 

osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

� Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim: statystyki czynów przestępczych, popełnionych 

na terenie Miasta Lewin Brzeski 

� Urząd Statystyczny w Opolu – ewidencja podmiotów gospodarczych 

 

PosłuŜono się danymi statystycznymi pochodzącymi z ostatniego pełnego roku kalendarzowego, 

poprzedzającego rok opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – stan na dzień 

31.12.2007 roku. Ujednolicenie okresu pozyskiwania danych dla kaŜdego wskaźnika zwiększyło 

wiarygodność porównania otrzymanych rezultatów.  

 

Przeprowadzone zostały wszystkie etapy analizy wskaźnikowej, określone w „Wytycznych 

w zakresie zasad opracowywania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013”: 

� Krok 1 – zebranie bezwzględnych danych liczbowych dla wszystkich wskaźników 

w odniesieniu do wybranych porównywalnych obszarów – w niniejszym przypadku 

obszarem do analizy jest Miasto Lewin Brzeski (dane liczbowe zebrano w podziale na 

poszczególne ulice) 

� Krok 2 – przyporządkowanie wszystkim obszarom liczby mieszkańców – określenie liczby 

mieszkańców Miasta Lewin Brzeski na kaŜdej ulicy 

� Krok 3 – odniesienie liczby wartości nominalnych wskaźników do liczby mieszkańców 

danego obszaru (liczba mieszkańców ulicy) 

� Krok 4 – obliczenie średniej arytmetycznej dla ujednoliconych wskaźników 

� Krok 5 – obliczenie odchylenia standardowego dla poszczególnych wskaźników 

� Krok 6 – standaryzacja wskaźników – odjęcie od wartości wskaźnika dla danego obszaru 

(obliczonej w kroku 3) średniej wartości dla całego miasta i podzieleniu przez odchylenie 

standardowe dla całego miasta. Wskaźniki przybierają symbol Ws 
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� Krok 7 – obliczenie sumarycznego wskaźnika degradacji – zsumowanie 

wystandaryzowanych wskaźników dla poszczególnych obszarów: 

� Krok 8 – interpretacja wyników 

� Krok 9 - mieszkalnictwo 

 

W poniŜszej tabeli zebrano dane statystyczne, opisujące poszczególne wskaźniki. Zostały one 

opracowane w podziale na poszczególne ulice Miasta Lewin Brzeski.
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Tabela 20: Bezwzględne dane liczbowe dla analizowanych wskaźników 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

Nazwa ulicy

WSKAŹNIKI (LICZBY BEZWZGLĘDNE DLA DANEGO OBSZARU)

Aleja Wojska Polskiego 258 167 9 45 9 30 4 6 29 0

Buczka 41 29 5 0 3 3 2 1 4 0

Chorzelin 16 9 0 0 0 4 0 0 2 0

Cicha 83 52 11 14 9 8 6 0 5 0

Dąbrowskiego 83 67 8 2 5 3 2 0 4 0

DzierŜonia 25 19 3 0 1 0 0 0 0 0

Fabryczna 145 100 12 4 9 9 8 4 8 0

Kasztanowa 9 5 1 0 1 0 0 0 0 0

Kilińskiego 148 93 21 28 10 25 7 2 13 0

Konopnickiej 57 36 9 9 4 3 4 1 28 0

Kopernika 47 25 11 17 7 5 8 0 0 0

Kosynierów 128 87 12 8 7 16 3 0 9 0

Kościuszki 1083 661 72 77 71 125 59 38 110 2

Krasickiego 94 60 13 0 6 10 3 1 9 0

Kwiatowa 41 26 6 0 6 6 3 0 3 0

Leśna 52 35 0 0 0 5 0 0 5 0

Marzanny 138 100 14 2 5 18 3 3 18 0

Matejki 189 116 16 16 13 24 6 1 12 0

Mickiewicza 218 142 27 41 19 31 18 6 19 0

Moniuszki 806 475 48 69 43 161 29 10 66 2

Narutowicza 796 596 43 4 31 46 13 2 59 0

Nysańska 58 37 6 4 6 5 3 1 10 0

Obrońców Westerplatte 104 66 7 0 7 14 5 0 11 0

Ochronna 31 22 1 1 1 1 0 0 5 0

Ogrodowa 35 23 4 0 3 2 0 0 5 0

Okrzei 61 37 3 0 2 13 0 0 11 0

Partyzantów 59 46 6 0 4 3 2 0 3 0

Piasta Kołodzieja 132 80 4 21 2 15 3 0 6 0

Pocztowa 196 106 13 22 13 39 5 2 20 1

Powstańców Ślaskich 305 181 5 25 0 56 4 8 38 0

Rolna 28 21 3 0 2 4 1 0 5 0

Romantyczna 32 26 3 0 1 0 3 0 4 0

Rynek 325 183 22 31 19 90 14 25 101 0

Sikorskiego 11 6 2 0 1 3 0 0 9 0

Słowackiego 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Świerczewskiego 65 43 7 18 7 7 6 14 6 0

Wiosenna 41 32 4 0 2 0 0 0 3 0

Wiśniowa 27 20 2 0 0 1 0 0 2 0

Wymarzona 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Zamkowa 20 12 1 4 1 2 0 0 10 0

RAZEM 5989 3842 434 462 330 788 224 125 653 5

Liczba 
mieszkańców

Liczba 
mieszkańców w 

wieku 
produkcyjnym

Liczba osób 
bezrobotnych W1-wskaźnik 

pomocy 
społecznej

W4–wskaźnik 
bezrobocia 

długotrwałego

W6–wskaźnik 
starzenia się 

społeczeństwa

W9–wskaźnik 
wykształcenia 

osób 
bezrobotnych

W10–wskaźnik 
przestępczości i 

wykroczeń

W13–wskaźnik 
zarejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych

W14–wskaźnik 
udziału 

cudzoziemców w 
ogólnej liczbie 

ludności
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W celu zobrazowania wyników analizy wskaźnikowej, w kolejnych tabelach przedstawiono wartości 

poszczególnych wskaźników juŜ po dokonaniu standaryzacji zgodnej z „Wytycznymi w zakresie 

opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013”. 

W tabelach przyjęto następującą kolorystykę: 

� kolor brązowy – sytuacja „bardzo zła” 

� kolor pomarańczowy - „sytuacja zła” 

� kolor Ŝółty – sytuacja „dobra” 

� kolor biały – sytuacja „bardzo dobra” 

 

Ilustracja 10: Kolorystyka oznaczania sytuacji 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 

Kwalifikacja danej ulicy, jako obszaru o sytuacji bardzo złej, złej, dobrej lub bardzo dobrej zaleŜała 

od otrzymanej wartości zestandaryzowanego wskaźnika.  

Spośród wszystkich wartości danego wskaźnika, wskazano wartość maksymalną i minimalną, 

a następnie kaŜdą z nich zaokrąglono „w górę” do pełnych liczb.  

Wartości graniczne dla poszczególnych sytuacji wyznaczono zgodnie z metodologią: 

� sytuacja „bardzo zła” - powyŜej „wartość maksymalna / 2” (włącznie) 

� sytuacja „zła” – od 0 (włącznie) do „wartość maksymalna / 2” 

� sytuacja „dobra” - „wartość minimalna / 2” (włącznie) do 0 

� sytuacja „bardzo dobra” - powyŜej „wartość minimalna / 2” 

 

Tabela 21: Wartości pomocnicze do wyznaczenia przedziałów sytuacyjnych 

 W1 W4 W6 W9 W10 W13 W14 

MAX 3,34 2,95 5,54 2,15 5,66 0,77 5,33 

MIN -0,75 -1,43 -0,83 -1,17 -0,4 -4,17 -0,26 

MAX zaokrąglone / 2 2 1,5 3 1,5 3 0,5 3 

MIN zaokrąglone / 2 0 -0,5 0 -0,5 0 -2 0 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

sytuacja bardzo zła
sytuacja zła

sytuacja dobra
sytuacja bardzo dobra
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Tabela 22: Wskaźniki standaryzowane wraz z interpretacją wyników (część I) 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 

Nazwa ulicy

Aleja Wojska Polskiego
Buczka
Chorzelin
Cicha
Dąbrowskiego
DzierŜonia
Fabryczna
Kasztanowa
Kilińskiego
Konopnickiej
Kopernika
Kosynierów
Kościuszki
Krasickiego
Kwiatowa
Leśna
Marzanny
Matejki
Mickiewicza
Moniuszki
Narutowicza
Nysańska
Obrońców Westerplatte
Ochronna
Ogrodowa
Okrzei
Partyzantów
Piasta Kołodzieja
Pocztowa
Powstańców Ślaskich
Rolna
Romantyczna
Rynek
Sikorskiego
Słowackiego
Świerczewskiego
Wiosenna
Wiśniowa
Wymarzona
Zamkowa

1,23 -0,58 -0,09
-0,75 0,19 -0,36
-0,75 -1,43 0,76
1,16 1,28 -0,22

-0,47 -0,26 -0,6
-0,75 -0,6 -0,83
-0,44 -0,02 -0,44
-0,75 1,7 -0,83
1,39 0,25 0,25
1,04 0,31 -0,5
3,34 2,95 -0,15

-0,04 -0,17 -0,03
0,06 0,25 -0,1

-0,75 0,14 -0,15
-0,75 2,18 0,1
-0,75 -1,43 -0,22
-0,58 -0,64 0
0,21 0,33 -0,02
1,38 0,67 0,08
0,22 -0,01 0,44

-0,69 -0,61 -0,46
0,03 1,11 -0,28

-0,75 0,23 0,03
-0,38 -0,72 -0,63
-0,75 0,61 -0,47
-0,75 -0,58 0,53
-0,75 -0,07 -0,51
1,05 -1,03 -0,11
0,52 0,49 0,44
0,18 -1,43 0,34

-0,75 0,06 0,08
-0,75 -0,82 -0,83
0,33 0,2 0,93

-0,75 1,18 0,91
-0,75 -1,43 -0,83
2,39 1,12 -0,14

-0,75 -0,45 -0,83
-0,75 -1,43 -0,6
-0,75 -1,43 5,54
1,52 -0,12 -0,19

W1  - wskaźnik 
pomocy 

społecznej

W4 – wskaźnik 
bezrobocia 

długotrwałego

W6 – wskaźnik 
starzenia się 

społeczeństwa
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Tabela 23: Wskaźniki standaryzowane wraz z interpretacją wyników (część II) 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 

Dla kaŜdej ulicy zsumowano właściwe jej wartości poszczególnych wskaźników, otrzymując tzw. 

sumaryczny wskaźnik degradacji. Im wyŜsza wartość wskaźnika, tym gorsza sytuacja. Przedziały 

sytuacyjne zostały wyznaczone w ten sam sposób, jak w przypadku wskaźników standaryzowanych 

Nazwa ulicy

Aleja Wojska Polskiego
Buczka
Chorzelin
Cicha
Dąbrowskiego
DzierŜonia
Fabryczna
Kasztanowa
Kilińskiego
Konopnickiej
Kopernika
Kosynierów
Kościuszki
Krasickiego
Kwiatowa
Leśna
Marzanny
Matejki
Mickiewicza
Moniuszki
Narutowicza
Nysańska
Obrońców Westerplatte
Ochronna
Ogrodowa
Okrzei
Partyzantów
Piasta Kołodzieja
Pocztowa
Powstańców Ślaskich
Rolna
Romantyczna
Rynek
Sikorskiego
Słowackiego
Świerczewskiego
Wiosenna
Wiśniowa
Wymarzona
Zamkowa

0,31 0,26 0,21 -0,26
0,16 0,29 0,28 -0,26

-1,17 -0,4 0,15 -0,26
0,64 -0,4 0,47 -0,26

-0,34 -0,4 0,53 -0,26
-1,17 -0,4 0,77 -0,26
1,04 0,38 0,49 -0,26

-1,17 -0,4 0,77 -0,26
-0,06 -0,02 0,33 -0,26
0,31 0,09 -1,66 -0,26
1,24 -0,4 0,77 -0,26

-0,34 -0,4 0,42 -0,26
1,55 0,59 0,26 1,76
-0,4 -0,1 0,29 -0,26
0,49 -0,4 0,4 -0,26

-1,17 -0,4 0,29 -0,26
-0,46 0,21 0,12 -0,26
0,08 -0,25 0,45 -0,26
1,04 0,38 0,34 -0,26
0,84 -0,05 0,36 2,46

-0,16 -0,33 0,4 -0,26
0,49 0,09 -0,08 -0,26
1,2 -0,4 0,24 -0,26

-1,17 -0,4 -0,03 -0,26
-1,17 -0,4 0,06 -0,26
-1,17 -0,4 -0,12 -0,26
-0,06 -0,4 0,51 -0,26
1,32 -0,4 0,54 -0,26
0,11 -0,11 0,26 5,33
1,49 0,34 0,15 -0,26

-0,06 -0,4 -0,12 -0,26
2,15 -0,4 0,15 -0,26
0,94 1,77 -0,77 -0,26

-1,17 -0,4 -3,27 -0,26
-1,17 -0,4 -4,17 -0,26
1,67 5,66 0,31 -0,26

-1,17 -0,4 0,4 -0,26
-1,17 -0,4 0,4 -0,26
-1,17 -0,4 0,77 -0,26
-1,17 -0,4 -1,7 -0,26

W9 – wskaźnik 
wykształcenia 

osób 
bezrobotnych

W10 – wskaźnik 
przestępczości i 

wykroczeń

W13 – wskaźnik 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych

W14 – wskaźnik 
udziału 

cudzoziemców w 
ogólnej liczbie 

ludności
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(wartość MAX = 10,75, wartość MIN = -8,99, wartość MAX zaokrąglona / 2 = 5,5, wartość MIN 

zaokrąglona /2 = -4). 

Tabela 24: Wartości sumarycznego wskaźnika degradacji  

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 
 
 

1,07
-0,45
-3,09
2,68
-1,8

-3,24
0,77

-0,94
1,89

-0,66
7,49

-0,82
4,38

-1,23
1,77

-3,92
-1,61
0,53
3,62
4,26

-2,12
1,09
0,3

-3,58
-2,37
-2,75
-1,53
1,11
7,04
0,81

-1,44
-0,76
3,15

-3,75
-8,99
10,75
-3,45
-4,19
2,31

-2,33

SUMARYCZNY WSKAŹNIK 
DEGRADACJI (Wss)

Nazwa ulicy

Aleja Wojska Polskiego
Buczka
Chorzelin
Cicha
Dąbrowskiego
DzierŜonia
Fabryczna
Kasztanowa
Kilińskiego
Konopnickiej
Kopernika
Kosynierów
Kościuszki
Krasickiego
Kwiatowa
Leśna
Marzanny
Matejki
Mickiewicza
Moniuszki
Narutowicza
Nysańska
Obrońców Westerplatte
Ochronna
Ogrodowa
Okrzei
Partyzantów
Piasta Kołodzieja
Pocztowa
Powstańców Ślaskich
Rolna
Romantyczna
Rynek
Sikorskiego
Słowackiego
Świerczewskiego
Wiosenna
Wiśniowa
Wymarzona
Zamkowa
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Ilustracja 11: Graficzna prezentacja wyników analizy sumarycznego wskaźnika degradacji 
(kolorem czerwonym oznaczono ulice z sytuacją bardzo złą, a fioletowym z sytuacją złą) 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie materiałów Urzędu 
Miejskiego w Lewinie Brzeskim 
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Analiza centrum miasta  pod kątem spełniania kryteriów w zakresie mieszkalnictwa 

 

W oparciu o wyniki analizy wskaźnikowej wytypowano centralną część miasta, dla której 

przeprowadzono dodatkową analizę pod kątem spełniania kryteriów w zakresie mieszkalnictwa. 

 

Ilustracja 12: Fragment miasta, dla którego przeprowadzono analizę wartości referencyjnych 
dla działań w zakresie mieszkalnictwa (granice oznaczone kolorem czerwonym) 

 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 

Przyjęto następujące załoŜenia: 

1. Analizie poddano jedynie te ulice w obrębie centrum miasta, które są zamieszkałe. Nie 

analizowano ulic, na których nie znajdują się budynki mieszkalne. 

2. W wytypowanych granicach znajduje się fragment ul. Kościuszki. Jest to najdłuŜsza ulica 

w Lewinie Brzeskim, przebiegająca przez teren zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej 

oraz na terenie niezabudowanym. Na fragmencie ul. Kościuszki, przebiegającym 

w wyznaczonych granicach znajduje się zabudowa wielorodzinna – mieszka tam 85% 

mieszkańców całej ulicy. Do analizy przyjęto więc 920 mieszkańców, a nie wszystkich 1083. 

W związku z tym, w przypadku ul. Kościuszki wartości analizowanych wskaźników dla 

działań z zakresu mieszkalnictwa przyjęto na poziomie 85% wartości uzyskanych dla całej 

ulicy. Nie dotyczy to liczby budynków mieszkalnych, które zostały policzone specjalnie dla 

fragmentu ul. Kościuszki, który znajduje się w wytypowanym obszarze. Taką samą 
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metodologię zastosowano w przypadku ul. Powstańców Śląskich – na odcinku znajdującym 

się w granicach rewitalizowanego obszaru mieszka 80% wszystkich mieszkańców ulicy.  

Porównano średnie wartości osiągane przez dany wskaźnik z wartościami referencyjnymi dla 

województwa opolskiego. Aby warunek był spełniony, wartość wskaźnika na obszarze musi być 

wyŜsza niŜ wartość referencyjna. Jedynym wyjątkiem jest wskaźnik liczby zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, gdzie sytuacja jest odmienna.
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Tabela 25: Analiza wartości referencyjnych (część I) 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

W kolejnej tabeli zamieszczono wskaźniki ujednolicone. Zgodnie z „Wytycznymi...” ujednolicenie wskaźników nastąpiło w następujący sposób: 

� korzystający z zasiłków: wskaźnik bezwzględny / liczba mieszkańców w tysiącach 

� długotrwale bezrobotni: stosunek wskaźnika bezwzględnego do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 

� przestępstwa: wskaźnik bezwzględny / liczba mieszkańców w tysiącach 

� podmioty gospodarcze: wskaźnik bezwzględny *  100  / liczba mieszkańców 

� budynki: stosunek budynków wybudowanych przed 1989 rokiem do ogólnej liczby budynków

Wskaźniki bezwzględne

Al. Wojska Polskiego 258 0,258 167 23 45 9 6 29 23

Buczka 41 0,041 29 4 0 3 1 4 4

Kilińskiego 148 0,148 93 45 28 10 2 13 32

Konopnickiej 57 0,057 36 5 9 4 1 28 5

Kopernika 47 0,047 25 5 17 7 0 0 5

Kościuszki* 920 0,920 561 80 65 60 32 93 76

Matejki 189 0,189 116 12 16 13 1 12 9

Moniuszki 806 0,806 475 23 69 43 10 66 15

Piasta Kołodzieja 132 0,132 80 9 21 2 0 6 9

Pocztowa 196 0,196 106 14 22 13 2 20 14

Powstańców Śląskich** 244 0,244 145 23 20 0 7 30 20

Rolna 28 0,028 21 9 0 2 0 5 8

Rynek 325 0,325 183 40 31 19 25 101 40

Świerczewskiego 65 0,065 43 12 18 7 14 6 12

Zamkowa 20 0,020 12 4 4 1 0 10 4

RAZEM 3476 2092 308 365 193 101 423 276

Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
mieszkańców ( 
w tys.)

Liczba 
mieszkańców w 
wieku 
produkcyjnym

Ogólna liczba 
budynków

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków

Liczba 
długotrwale 
bezrobotnych

Liczba 
przestępstw 

Liczba 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych

Budynki 
wybudowane 
przed 1989r.
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Tabela 26: Analiza wartości referencyjnych (część II) 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 

Analizowany obszar spełnia wymagane 3 kryteria, zatem kwalifikuje się do realizacji zadań z zakresu mieszkalnictwa.

Nazwa ulicy

Wskaźniki ujednolicone

Al. Wojska Polskiego 174,42 5,39 23,26 11,24 100

Buczka 0 10,34 24,39 9,76 100

Kilińskiego 189,19 10,75 13,51 8,78 71,11

Konopnickiej 157,89 11,11 17,54 49,12 100

Kopernika 361,7 28 0 0 100

Kościuszki* 70,65 10,7 34,78 10,11 95

Matejki 84,66 11,21 5,29 6,35 75

Moniuszki 85,61 9,05 12,41 8,19 65,22

Piasta Kołodzieja 159,09 2,5 0 4,55 100

Pocztowa 112,24 12,26 10,2 10,2 100

Powstańców Śląskich** 81,97 0 28,69 12,3 86,96

Rolna 0 9,52 0 17,86 88,89

Rynek 95,38 10,38 76,92 31,08 100

Świerczewskiego 276,92 16,28 215,38 9,23 100

Zamkowa 200 8,33 0 50 100

ŚREDNIA 136,65 10,39 30,83 15,92 92,14

Wartość referencyjna 55 4,1 31,2 8,9 91,2

Średnia>55 Średnia>4,1 Średnia>31,2 Średnia<8,9 Średnia>91,2

TAK TAK NIE NIE TAK

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 
społecznej na 1 
tys ludności

Udział 
długotrwale 
bezrobotnych 
wśród osób w 
wieku 
produkcyjnym

Liczba 
przestępstw na 
1 tys ludności 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych na 
100 osób

Liczba budynków 
wybudowanych 
przed rokiem 
1989 do ogólnej 
liczby budynków 
(w %)

Warunek spełnienia 
wskaźnika

Czy wskaźnik został 
spełniony?
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3.3.2. Wnioski z przeprowadzonej analizy 

Efektem przeprowadzenia analizy wskaźnikowej jest wyznaczenie części  Miasta Lewin Brzeski, na 

której, w porównaniu do całego miasta, w największym stopniu nasilają się niekorzystne zjawiska 

społeczne, gospodarcze i przestrzenne.  

Jako obszar do rewitalizacji wyznaczona została centralna część Miasta Lewin Brzeski, posiadająca 

w większości zabytkowy charakter. Granice obszaru zostały zaprezentowane w punkcie 3.3.3.  

Podstawą wyznaczenia obszaru były otrzymane wartości sumarycznego wskaźnika degradacji 

(Wss). Do obszaru zostały włączone wszystkie ulice, zakwalifikowane pod względem Wss jako 

„sytuacja bardzo zła”: ul. Kopernika, ul. Pocztowa, ul. Świerczewskiego. W granicach 

rewitalizowanego obszaru znalazła się ponadto większość ulic o „sytuacji złej”.  

Zrezygnowano ze wskazania całego miasta, jako obszaru do rewitalizacji. Pominięto osiedla nowej 

zabudowy jednorodzinnej, w związku z brakiem nasilenia w tych częściach miasta niekorzystnych 

zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. ZawęŜenie obszaru do rewitalizacji do 

centralnej części miasta, pozwoli skoncentrować działania inwestycyjne, społeczne i gospodarcze 

na obszarze najbardziej tego wymagającym. 

Na całym obszarze wyznaczonym do rewitalizacji (z wyjątkiem ul. Kwiatowej, dla której nie 

dokonano analizy wskaźników z zakresu mieszkalnictwa), mogą być realizowane inwestycje 

bezpośrednio w tkankę mieszkaniową, co zostało potwierdzone wynikami analizy wartości 

referencyjnych.  
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3.3.3. Graficzne zaprezentowanie obszarów rewitalizacji 

Ilustracja 13: Plan miasta z zaznaczonymi granicami rewitalizowanego obszaru (kolor 
czerwony) 

Źródło: Materiały Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 
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Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru do rewitalizacji 

1. Aleja Wojska Polskiego (obszar zabudowany) 

2. Buczka 

3. Kilińskiego 

4. Konopnickiej 

5. Kopernika 

6. Krótka 

7. Kwiatowa 

8. Matejki 

9. Mickiewicza (od skrzyŜowania z ul. Moniuszki do skrzyŜowania z ul. T. Kościuszki 

10. Moniuszki 

11. Narutowicza (od skrzyŜowania z ul. Kwiatową do skrzyŜowania z ul. Powstańców Śląskich) 

12. Piasta Kołodzieja 

13. Pocztowa 

14. Poprzeczna 

15. Powstańców Śląskich 

16. Przytulna 

17. Rolna 

18. Rynek 

19. Rzeźnicza 

20. Stroma 

21. Świerczewskiego 

22. Zamkowa 
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA, OBRAZUJĄCA STANY KRYZYSOWE ZIDENTYFIKOWANE 

NA OBSZARZE REWITALIZACJI – CENTRUM MIASTA LEWIN BRZESKI 

Źródło: Materiały Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 

� zdegradowany park miejski w Lewinie Brzeskim, zlokalizowany przy korycie Nysy 

Kłodzkiej (zamierzeniem jest zagospodarowanie go na cele sportowo – rekreacyjne: boiska) 
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� Park Przypałacowy w Lewinie Brzeskim 
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� Wozownia (nieuŜytkowany aktualnie budynek ma zostać zaadaptowany na potrzeby 

centrum gospodarczo – edukacyjno – kulturowego) 
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� ul. Kopernika (z lewej) oraz ul. Krótka (z prawej) 

 

 

� ul. Pocztowa (z lewej) oraz ul. Zamkowa (z prawej) 
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� Ratusz i płyta Rynku 
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3.3.4. Opis poszczególnych obszarów rewitalizacji 

 

 

I Nazwa Obszaru Centrum Miasta Lewin Brzeski 

II Zasięg geograficzny obszaru Wyznaczony do rewitalizacji obszar zlokalizowany jest w centralnej 
części Miasta Lewin Brzeski.  
Granice obszaru wyznaczają: 

� od strony północnej – fragment ul. Mickiewicza (bez 
budynków mieszkalnych) 

� od strony wschodniej – fragment ul. Kościuszki, 
ul. Powstańców Śląskich, ul. Piasta Kołodzieja (łącznie 
z budynkami mieszkalnymi) 

� od strony południowej – ul. Pocztowa (łącznie z budynkami 
mieszkalnymi) oraz koryto rzeki Nysy Kłodzkiej, aŜ do rejonu 
zbiornika wodnego) 

� od strony wschodniej – tereny zielone, fragment Alei Wojska 
Polskiego (wraz z zabudową mieszkalną) oraz ul. Moniuszki 
(łącznie z zabudową mieszkalną) 

 
W obrębie wyznaczonego obszaru wsparcia znajdują się następujące 
strefy: 

� „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej - obejmuje 
historyczny układa urbanistyczny miasta w granicach 
średniowiecznego załoŜenia (nr rej. 147/54 – rejestr 
zabytków Województwa Opolskiego). 

� „B” ochrony konserwatorskiej – jest to strefa ochrony 
elementów zabytkowych 

Szacowana powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 
35 hektarów.  

III Charakterystyka obszaru 

Wyznaczony do rewitalizacji obszar zlokalizowany jest w centralnej części Miasta Lewin Brzeski. W jego  
obrębie znajduje się historyczny układa urbanistyczny miasta w granicach średniowiecznego załoŜenia,  
tworzący strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i wpisany do rejestru zabytków województwa 
opolskiego (nr rej. 147/54).  
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, obszar wsparcia tworzą 
przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności, tereny usług 
publicznych i komercyjnych oraz tereny zieleni parkowej.  
Najbardziej charakterystycznym punktem rewitalizowanego obszaru jest duŜy Rynek, z centralnie połoŜonym 
zabytkowym budynkiem Ratusza. Zabudowę Rynku tworzą 1 - 2 kondygnacyjne, zabytkowe kamienice. 
W 2005 roku Gmina Lewin Brzeski, przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, zrealizowała projekt polegający na uporządkowaniu placu wokół Ratusza oraz 
odbudowaniu ulic: Matejki, Kilińskiego i Przytulnej.  
Południowa granica rewitalizowanego obszaru przebiega w pobliŜu koryta Nysy Kłodzkiej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie rzeki znajduje się zabytkowy przypałacowy park, który mógłby zostać z powodzeniem 
zagospodarowany na cele rekreacyjne. Taką funkcję będą mogły równieŜ pełnić tereny parkowe połoŜone 
bezpośrednio przy korycie Nysy Kłodzkiej. 
Na rewitalizowanym obszarze znajduje się szereg instytucji uŜyteczności publicznej. Dzięki temu teren ten 
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spełnia funkcje: administracyjną, handlową i usługową. W granicach obszaru wsparcia znajdują się m.in.: 
� Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim – ul. Rynek 1 
� Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Rynek 26 
� Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów oddział w Lewinie Brzeskim – ul. Rynek 3 
� Bank PKO  BP – punkt kasowy w Lewinie Brzeskim – ul. Rynek 18 
� SKOK w Lewinie Brzeskim – ul. Matejki 1 
� Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Lewinie Brzeskim – ul. Kościuszki 23 
� Towarzystwo Przyjaciół Lewina – ul. Rynek 14 
� Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „PomóŜmy im” - ul. Kościuszki 52 
� Oświatowo - Kulturowe Stowarzyszenie „Civitatis Loviensis” - ul. Zamkowa 3 
� Miejsko – Gminny Dom Kultury – ul. Rynek 14 
� Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna – ul. Kościuszki 52 
� Gimnazjum w Lewinie Brzeskim – ul. Zamkowa 3 
� Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim – ul. Al. Wojska Polskiego 13 
� Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim – ul. Narutowicza 2 
� Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – ul. Al. Wojska Polskiego 7 
� Świetlica terapeutyczna – ul. Moniuszki 41a 

 
 
Liczba mieszkańców obszaru wsparcia: 3515 (w tym 3474 osób na obszarze realizacji 
inwestycji w zakresie mieszkalnictwa).  
 
 

IV Wiodące funkcje obszaru � mieszkaniowa 
� administracyjna 
� handlowo - usługowa 

V Podstawowe cechy obszaru , wskazujące na realizację kryteriów wyboru obszaru 
rewitalizacji 
 

Jednym z podstawowych problemów Lewina Brzeskiego jest niska estetyka centralnej części miasta. 
Pomimo realizacji na przestrzeni kilku ostatnich lat róŜnorodnych inwestycji infrastrukturalnych, zabytkowe 
centrum Lewina Brzeskiego  nadal wymaga podjęcia pilnych prac rewitalizacyjnych. Niska estetyka tej części 
miasta jest konsekwencją m.in. złego stanu technicznego większości dróg, a takŜe bardzo zniszczonej 
nawierzchni płyty rynku. Taka sytuacja jest spowodowana znacznym natęŜeniem ruchu w centralnej części 
miasta. Parametry techniczne nawierzchni dróg nie są dostosowane do wzmoŜonego ruchu pojazdów, w tym 
m. in. autobusów. Ze względu na charakter miejskiej sieci komunikacyjnej, nie ma moŜliwości zamknięcia 
rynku dla ruchu samochodowego. Modernizacja ulic jest więc tym bardziej istotna. 

Czynnikiem niekorzystnie wpływającym na postrzegania centrum miasta jako miejsca zadbanego 
i atrakcyjnego turystycznie, jest niska estetyka części zabudowy. Niektóre kamienice posiadają zniszczone 
elewacje, przez co zabytkowy charakter obiektów nie moŜe być wyraźnie wyeksponowany. Odnowy elewacji 
wymaga równieŜ budynek Ratusza. 

Niska estetyka centrum miasta jest takŜe wynikiem lokalizacji tam obiektów, które utraciły swoją dawną 
funkcję. Bardzo blisko rynku, przy ul. Zamkowej, znajduje się kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Piotra 
i Pawła. Zabytek niszczeje i wymaga podjęcia szybkich działań rewitalizacyjnych. W chwili obecnej Gmina 
Lewin Brzeski nie ma moŜliwości ingerowania w stan techniczny obiektu, gdyŜ stanowi on własność parafii 
ewangelickiej. 

W sąsiedztwie kościoła św. Piotra i Pawła usytuowany jest budynek byłej wozowni. Obiekt jest aktualnie nie 
uŜytkowany. Po odrestaurowaniu mógłby pełnić rolę centrum gospodarczo – edukacyjno – kulturowego. 
Rewitalizacja budynku jest tym bardziej istotna, Ŝe znajduje się on naprzeciwko odnowionego pałacu, 
zaadaptowanego na potrzeby gimnazjum. 

Niewykorzystany potencjał Lewina Brzeskiego stanowią tereny zielone, połoŜone w dolinie Nysy Kłodzkiej. 
Aktualnie teren ten jest niezagospodarowany, co niekorzystnie wpływa na wizerunek tej części miasta.  
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Brak oświetlenia, nieuporządkowana zieleń, słabo zaznaczone alejki lub ich całkowity brak, nie zachęcają do 
spacerów. Teren ten byłby doskonałym miejscem do przeznaczenia go na cele sportowo – rekreacyjne.  

 
Obszar do rewitalizacji został wyznaczony na podstawie analizy wskaźnikowej. Wybrano ten fragment 
miasta, na którym w porównaniu do całego jego terenu, w największym stopniu nasilają się niekorzystne 
zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenne.  

 
Na wybranym do rewitalizacji obszarze występuje kumulacja następujących problemów społecznych: 

� wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej 
� duŜa liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale oraz bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym 
� znaczny udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 
� wysoki wskaźnik przestępczości i wykroczeń 

 
 
Wyznaczony do rewitalizacji obszar wsparcia jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Dokument przyjęto uchwałą nr XXIII/173/2008  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, z dnia 
14 lipca 2008 roku. 
 
Zdecydowana większość budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w centrum Miasta Lewin Brzeski to 
obiekty wybudowane przed 1989 rokiem, wpisane do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków. Część 
zabytkowych kamienic posiada zniszczone elewacje. Dla budynków mieszkalnych nie zostały 
przeprowadzone audyty energetyczne, jednak i bez nich moŜna stwierdzić, Ŝe budynki te posiadają niską 
efektywność energetyczną. Straty energii są konsekwencją nieszczelnych okien i drzwi. Znaczna część 
budynków wymaga docieplenia i wymiany dachów. Wspólnoty mieszkaniowe przeprowadzały prace 
modernizacyjne częściowo samodzielnie. Zdecydowana większość wspólnot mieszkaniowych nie posiada 
jednak wystarczających środków własnych na realizację takich projektów, a przez to dąŜyć będzie do 
zawiązania partnerstwa, w celu wspólnego aplikowania o środki unijne. 
 
Centrum Miasta Lewin Brzeski zostało przebadane pod kątem moŜliwości realizacji inwestycji z zakresu 
mieszkalnictwa. W oparciu o analizę wartości referencyjnych wykazano, Ŝe dla obszaru spełnione są 
następujące kryteria: 

� Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności  
� Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 
� Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 / do ogólnej liczby budynków (w %). 

 
 

VI Podstawowe cele działań 
rewitalizacyjnych w obszarze  

1. Zapewnienie rozwoju społeczno – gospodarczego 
rewitalizowanego obszaru 

2. Podniesienie estetyki rewitalizowanego obszaru, realizacja 
działań modernizacyjnych i adaptacyjnych 

3. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców  
4. NaleŜyte wyeksponowanie walorów architektonicznych 

i historycznego dziedzictwa rewitalizowanego obszaru 
5. Wspieranie integracji mieszkańców oraz kreowanie postaw 

obywatelskich 
6. Realizacja projektów inwestycyjnych w zgodzie 

z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.  

VII Rewitalizacja w sferze przestrzennej 

Problemy w sferze 
przestrzennej 

1. Dysharmonia w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru 
wsparcia – w sąsiedztwie zrewitalizowanej infrastruktury 
zlokalizowane są obiekty i urządzenia wymagające pilnych 
nakładów inwestycyjnych 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEWIN BRZESKI 

 PROGRESS CONSULTING SP Z O.O.   99 

2. Zły stan techniczny nawierzchni części dróg, zlokalizowanych 
w bliskim sąsiedztwie Rynku.  

3. Niecałkowicie odnowiona płyta Rynku,  miejscami nierówna, 
z nawierzchnią nieprzystosowaną do ruchu pojazdów o 
większym obciąŜeniu (np. autokarów). Część nieodnowiona 
niekorzystnie wpływa na estetykę całego Rynku, ograniczając 
jego funkcję reprezentacyjną 

4. Znacznie utrudnione moŜliwości parkowania pojazdów w 
obrębie wąskich uliczek dojazdowych do Rynku. Większość 
miejsc parkingowych znajduje się bezpośrednio w Rynku 

5. Niska estetyka fasad części budynków mieszkalnych 
6. Niezagospodarowany teren zabytkowego parku 

przypałacowego przy ul. Zamkowej. Teren jest zlokalizowany 
w dolinie Nysy Kłodzkiej, bezpośrednio w sąsiedztwie 
odrestaurowanego budynku Pałacu, zaadaptowanego na 
Gimnazjum oraz nowej sali gimnastycznej 

7. Niska estetyka otoczenia w rejonie ul. Zamkowej - wynik 
usytuowania tam  nieuŜytkowanych obecnie obiektów 
(budynek dawnej wozowni oraz kościół ewangelicki) 

8. Brak zagospodarowanych terenów parkowych i rekreacyjnych 

Cele w sferze przestrzennej 1. Poprawa estetyki i ładu przestrzennego całego obszaru 
wyznaczonego do rewitalizacji – kompleksowe powiązanie 
planowanych przedsięwzięć z inwestycjami juŜ zrealizowanymi 

2. Przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, 
gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, 
kulturowych, obiektom aktualnie nieuŜytkowanym 

3. Uporządkowanie terenów zielonych na rewitalizowanym 
obszarze, z nadaniem im funkcji rekreacyjnej 

4. Podkreślenie reprezentacyjnego charakteru Rynku w Lewinie 
Brzeskim 

5. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości 
komunikacji drogowej w obrębie centrum Lewina Brzeskiego 

6. Przeciwdziałanie degradacji obiektów zabytkowych na 
obszarze wsparcia 

7. Kształtowanie przestrzeni i zabudowy w sposób ułatwiający 
mieszkańcom wzajemną komunikację i kooperację 

Planowane działania 
rewitalizacyjne w sferze 
przestrzennej 

1. Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Miasta Lewin Brzeski 
w zakresie ulic: Kopernika, Pocztowej, Zamkowej i Krótkiej.  

2. Remont zabytkowego budynku Ratusza w Mieście Lewin 
Brzeski. 

3. Zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego – 
przypałacowego w Mieście Lewin Brzeski.  

4. Zagospodarowanie terenów wokół Ratusza w Lewinie 
Brzeskim. 

5. Uporządkowanie historycznego centrum Miasta Lewin Brzeski 
– zagospodarowanie budynku wozowni na centrum 
gospodarczo – edukacyjno – kulturowe. 

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku miejskiego 
w Mieście Lewin Brzeski. 

7. Odnowienie budynku Kościoła Parafialnego 
8. Modernizacja budynków przedszkoli publicznych 
9. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych 
10.  
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VIII Rewitalizacja w sferze gospodarczej 

Problemy w sferze gospodarczej 1. Brak środków budŜetowych na inwestycje 
2. Brak przemysłu nowych technologii 
3. Brak instytucji wspierających przedsiębiorczość 
4. Brak profesjonalnej pomocy i punktów doradztwa prawno - 

skarbowego 
 

Cele w sferze gospodarczej 1. Stworzenie centrum gospodarczo - edukacyjnego, które 
będzie przeznaczone do organizacji szkoleń, konferencji 
i umoŜliwiania kontaktów w sferze gospodarczej 

2. Stworzenie profesjonalnego punktu doradztwa gospodarczego 

Planowane działania 
rewitalizacyjne w sferze 
gospodarczej 

1. Uporządkowanie historycznego centrum Miasta Lewin Brzeski 
–zagospodarowanie budynku wozowni na centrum 
gospodarczo – edukacyjno -kulturowe. 

2. „Kuźnia Biznesu” – dom wspierania przedsiębiorczości 
i rozwoju miasta w zabytkowym budynku wozowni 
przeznaczonej do rewitalizacji -  ul. Zamkowa w Lewinie 
Brzeskim. 

IX Rewitalizacja w sferze społecznej 

Problemy w sferze społecznej 1. DuŜa ilość osób bezrobotnych 
2. Marginalizacja społeczna generująca patologie społeczne 
3. Brak działań alternatywnych w stosunku do zapomogowych 

świadczeń pienięŜnych 
4. Brak dostępu do infrastruktury szkolnictwa wyŜszego 
5. Brak moŜliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

rozwoju osobistego 
6. Brak aktywnych form zagospodarowania czasu wolnego 

młodzieŜy 
 

Cele w sferze społecznej 1. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych 
2.  Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym poprzez szereg 

działań zwiększających dostęp do infrastruktury publicznej 
3. Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i rozwoju osobistego 
4. Utworzenie kompleksu sportowego dostępnego dla 

mieszkańców i zwiększającego dostęp do infrastruktury 
sportowej 

Planowane działania 
rewitalizacyjne w sferze 
społecznej 

1. „Kuźnia Biznesu” – dom wspierania przedsiębiorczości 
i rozwoju miasta w zabytkowym budynku wozowni 
przeznaczonej do rewitalizacji -  ul. Zamkowa w Lewinie 
Brzeskim. 

2. Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form 
integracji w Gminie Lewin Brzeski. 

3. „Miejska Strefa Rekreacji i Rozwoju Sportu”  - organizacja 
zajęć sportowych na ogólnodostępnych boiskach 
zlokalizowanych  w Lewinie Brzeskim. 
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URPOSZCZONE KARTY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE <CENTRUM 

MIASTA LEWIN BRZESKI> 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Miasta Lewin Brzeski w zakresie ulic: 
Kopernika, Pocztowej, Zamkowej i Krótkiej.  

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie przebudowy ulic Kopernika, Pocztowej, Zamkowej 
i Krótkiej, a takŜe budowy przyłączy kanalizacji deszczowej w tych ulicach. 
Szacunkowe zestawienie powierzchni: 

� jezdnie – 5189,48 m2 

� chodniki – 2589,80m2 

� powierzchnia utwardzona ogółem – 8144,65m2 

� przyłącza deszczowe z rur PP śr. 160mm – 70 mb, 
� przyłącza deszczowe z rur PP śr. 200mm – 38,5 mb, 
� wymiana kanału deszczowego śr.300mm – 47,0 mb  

 
Wskaźniki produktu: 

� Długość wymienionych lub zmodernizowanych dróg – 5,189m2 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, 
w tym miejskich – 8,144m2 

� Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 5900 osób 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Ulice objęte przedmiotowym zadaniem znajdują się w ścisłej strefie ochrony 
konserwatorskiej „A”  – zabytkowym układzie urbanistycznym miasta (wpisanym 
do rejestru zabytków - 147/54).  W chwili obecnej nawierzchnie ulic są bardzo 
zniszczone i wymagają pilnych nakładów finansowych na modernizację. Głównym 
powodem złego stanu technicznego nawierzchni jest brak ich dostosowania do 
wzmoŜonego ruchu kołowego. Dawniej ulice te były wykorzystywane jedynie na 
potrzeby ruchu doroŜek. 

Ulice: Kopernika, Pocztowa, Zamkowa i Krótka stanowią bezpośrednie połączenie 
z centrum miasta, w tym z Rynkiem, gdzie znajdują się główne instytucje 
administracyjne, kulturalne oraz liczne placówki handlowe i usługowe. Przesądza 
to o duŜym natęŜeniu ruchu w tej części miasta. 

Za realizacją inwestycji przemawia jednocześnie jej komplementarność względem 
projektu przeprowadzonego przez Gminę Lewin Brzeski w ramach ZPORR, 
a dotyczącego odbudowy ulic: Matejki, Kilińskiego i Przytulnej oraz 
uporządkowania placu wokół Ratusza. Wszystkie wymienione ulice połoŜone są 
równieŜ w centrum, a realizacja projektu znacznie poprawiła ich estetykę. 
Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego centrum Lewina 
Brzeskiego nie jest moŜliwa bez przeprowadzenia podobnych prac na ulicach 
objętych przedmiotowym zadaniem.  

 

Projekt skierowany będzie do mieszkańców Miasta Lewin Brzeski, Gminy Lewin 
Brzeski oraz ludzi odwiedzających miasto. 
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Efektami realizacji inwestycji będzie m.in.: poprawa estetyki zabytkowego 
centrum miasta, dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb ruchu 
kołowego, a tym samym poprawa bezpieczeństwa uŜytkowników dróg. Projekt 
pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców rewitalizowanego 
obszaru. 

Realizacja projektu będzie równieŜ pozytywnie oddziaływać na stan środowiska 
naturalnego. Wyremontowanie nawierzchni dróg przyczyni się do zmniejszenia 
hałasu komunikacyjnego oraz ograniczenia emisji spalin do powietrza 
atmosferycznego. Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej zapewni spływ 
zanieczyszczonych wód opadowych do kanalizacji deszczowej, niwelując ryzyko 
skaŜenia rewitalizowanego obszaru, a w konsekwencji niszczenia zabytkowej 
tkanki mieszkaniowej.  

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – październik 2010 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

1 800 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Remont zabytkowego budynku Ratusza w Mieście Lewin Brzeski. 

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie zewnętrznych elementów zabytkowego budynku Ratusza 
(nr rej: 1098/66 z 14.01.1966r.). W zakres inwestycji wchodzi: 

� wymiana stolarki okiennej – 55 szt., 
� wymiana stolarki drzwiowej – 3 szt., 
� odnowienie elewacji ratusza – 400m2 

� wymiana pokrycia dachowego – 400m2  
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zbudowanych / przebudowanych / doposaŜonych obiektów 
pozostałej infrastruktury społecznej – 1 sztuka 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru (obiektu) – 7500 
osób 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Ratusz znajduje się w rejestrze zabytków województwa opolskiego (nr rej: 
1098/66 z 14.01.1966r.). Obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym., 
co wpływa niekorzystnie na wizerunek centrum miasta.  

Projekt skierowany będzie do mieszkańców Miasta i Gminy Lewin Brzeski. 

Realizacja inwestycji będzie korzystnie oddziaływać na stan środowiska 
naturalnego. Prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wymiany pokrycia dachowego przyczynią się do zwiększenia efektywności 
energetycznej budynku Ratusza. 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – listopad 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

600 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego – przypałacowego 
w Mieście Lewin Brzeski.  

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie rewitalizacji przypałacowego parku, będącego w rejestrze 
zabytków województwa opolskiego (nr jrej. : 63/81 z 15.07 1981 r.). Zakłada się 
całkowitą zmianę oblicza istniejącego parku poprzez: odtworzenie parterów na 
osi pałacu, uporządkowanie układu komunikacyjnego, modernizację amfiteatru, 
zagospodarowanie obecnego ogrodu warzywno - owocowego, instalację 
oświetlenia oraz ogólne poprawienie stanu istniejącego parku (zakup i montaŜ 
elementów małej architektury).   
Szacunkowe zestawienie powierzchni: 

� teren poddany rewitalizacji – 1,2 ha  
� powierzchnia projektowanych chodników – 315m2, 
� pow. projektowanych ścieŜek parkowych – 2075 m2, 
� powierzchnie zielone – 9355m2. 

Wskaźniki produktu: 
� Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 sztuka 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 5000 osób 
� Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, 

w tym miejskich – 1,2 ha 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

W chwili obecnej teren zabytkowego parku jest zdegradowany. Brak jasno 
wytyczonych alejek spacerowych, niedostateczne oświetlenie oraz 
nieuporządkowana zieleń nie zachęcają mieszkańców do spacerów. Aktualnie 
park jest jednym z ulubionych miejsc spotkań osób naduŜywających alkoholu oraz 
innych uŜywek, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo na tym terenie. 
Pomimo usytuowania w parku amfiteatru, jest on w bardzo ograniczonym 
zakresie wykorzystywany do organizacji róŜnego typu wydarzeń kulturalnych 
i sportowo – rekreacyjnych. Zdegradowane tereny parkowe niekorzystnie 
wpływają na estetykę rewitalizowanego obszaru i niekorzystnie odznaczają się na 
tle pięknego, odrestaurowanego budynku pałacowego.   

Dzięki realizacji projektu zostanie zakończony etap rewitalizacji terenów 
przypałacowych (zagospodarowano juŜ zabytkowy pałac na gimnazjum oraz 
zabytkowy spichlerz na salę gimnastyczną). Teren ten będzie stanowić wspaniałe 
miejsce dla wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Miasta Lewin Brzeski, Gminy 
Lewin Brzeski oraz osób odwiedzających miasto. 

Realizacja projektu jest równieŜ istotna z punktu widzenia ochrony środowiska 
naturalnego, m.in. poprzez zapewnienie ochrony pomników przyrody.  

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – październik 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

900 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Zagospodarowanie terenów wokół Ratusza w Lewinie Brzeskim. 

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie przebudowy terenu w obrębie budynku Ratusza wraz 
z odwodnieniem. Obszar ten jest wpisany do rejestru zabytków województwa 
opolskiego jako układ urbanistyczny miasta. 
 
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 sztuka 
 
Wskaźniki rezultatu: 

� Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, 
w tym miejskich - 7686,50m2 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Teren ten znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej „A” – 
zabytkowym układzie urbanistycznym miasta. Plac ten ma bardzo zniszczoną 
nawierzchnię z uwagi na duŜe natęŜenie ruchu kołowego. Projekt skierowany 
będzie do mieszkańców Miasta Lewin Brzeski, Gminy Lewin Brzeski oraz ludzi 
odwiedzających miasto. 

Realizacja inwestycji będzie wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne, 
poprzez zmniejszenie emisji spalin wprowadzanych do atmosfery. 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – październik 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

 1 000 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Uporządkowanie historycznego centrum Miasta Lewin Brzeski – 
zagospodarowanie budynku wozowni na centrum gospodarczo – edukacyjno - 

kulturowe. 

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie zagospodarowania budynku byłej wozowni połoŜonej 
w pobliŜu zabytkowego pałacu i spichlerza. Budynek ten przeznaczony będzie na 
ogólnodostępną bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną, salę konferencyjną, 
salę przystosowaną do prowadzenia szkoleń i warsztatów, punkty doradztwa 
prawnego, skarbowego i unijnego dla mieszkańców i przedsiębiorców. Budynek 
będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.   
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zbudowanych / przebudowanych / doposaŜonych obiektów 
pozostałej infrastruktury społecznej – 1 sztuka 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Powierzchnia budynku poddanego rewitalizacji i zagospodarowaniu – 600 
m2 

 
 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Teren ten znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej „A”. Budynek ten 
jest w bardzo złym stanie technicznym. Projekt jest spójny z działaniem gminy 
w kierunku ochrony zabytków. Dzięki realizacji zadania miasto zyska miejsce 
integracji społeczności Lewina Brzeskiego, ale równieŜ i całej Gminy Lewin 
Brzeski. Budynek będzie pierwszym w gminie miejscem, w którym społeczność 
będzie mogła podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i wiedzę społeczno-
ekonomiczną, a takŜe stanie się punktem rozwoju przedsiębiorczości. Przy 
wysokim bezrobociu w Mieście Lewin Brzeski zagospodarowany budynek stanie 
się miejscem aktywności, w którym mieszkańcy znajdą pomoc i moŜliwość 
rozwoju zawodowego. Z zagospodarowanym budynkiem wozowni wiąŜą się 
projekty społeczne „Kuźnia Biznesu” oraz juŜ wdraŜany w Lewinie projekt „Stop 
bierności, wiwat zaradności”. Realizacja zagospodarowania budynku wozowni 
pozwoli na zniwelowanie negatywnych czynników trwałego bezrobocia, m.in. jak 
popadanie w depresję, alkoholizm, czy narkotyki. 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – październik 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

 1 500 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku miejskiego w Mieście Lewin 
Brzeski. 

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie zagospodarowania parku miejskiego w Lewinie Brzeskim. 
Na terenie projektuje się zespół boisk szkolnych i rekreacyjnych urządzeń 
terenowych. Realizacja zadania obejmować będzie równieŜ budowę ciągów pieszo 
- jezdnych, chodników, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenów zielonych. W 
wyniku realizacji projektu powstaną następujące boiska: do piłki noŜnej, ręcznej, 
siatkówki, koszykówki, bieŜnia, korty do tenisa ziemnego, rozbieg do skoku 
wzwyŜ i w dal, zeskocznia do skoku w dal i wzwyŜ oraz skate - park. 
Szacunkowe wielkości: 

� powierzchnia do rewitalizacji: 3,1197 ha 
� powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego – 1223 m2, 
� powierzchnia ciągu pieszego –  2637,5m2  

 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 sztuka 
 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 5000 osób 
� Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, 

w tym miejskich – 3,1197 ha 
 
 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i obecnie nie jest 
zagospodarowany. Realizacja zadania stanowić będzie kontynuację zamierzenia, 
polegającego na połączeniu zabytkowego budynku gimnazjum, sali gimnastycznej 
i parku przypałacowego. Dzięki realizacji zadania miasto zyska miejsce integracji 
społeczności Lewina Brzeskiego, ale równieŜ i całej Gminy Lewin Brzeski. 
Głównymi odbiorcami tego zadania będą uczniowie pobliskiego gimnazjum. 

Projekt wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego poprzez znaczne 
ograniczenie ryzyka niszczenia pomników przyrody.  

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – październik 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

 3 900 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Odtworzenie okien Kościoła Parafialnego 

Inwestor Parafia Rzymsko - Katolicka 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim 

Al. Wojska Polskiego 5 
49-340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczy odtworzenia istniejących witraŜy w Koście Parafialnym, wraz 
z zabezpieczeniem. 
Łączna powierzchnia wynosi ok. 70m2. 
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zbudowanych / przebudowanych / doposaŜonych obiektów 
pozostałej infrastruktury społecznej – 1 sztuka 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru – 7500 osób 
 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Odtworzenie witraŜy stanowi kolejny etap przywrócenia pierwotnego stanu 
wyglądu Kościoła Parafialnego znanego architekta opolskiego Ludwika 
Schnajdera. Dotychczasowe zostały zniszczone w końcu II Wojny Światowej. 
Prowizoryczne zaszklenie przypadkowym materiałem szklarskim z 1957 r. trwa do 
chwili obecnej. 
Odtworzenie witraŜy będzie słuŜyć całej Parafii (7500 mieszkańców), jak 
i wszystkim byłym mieszkańcom miasta znajdującym się poza granicami kraju, 
którzy często odwiedzają Lewin Brzeski. 
Poza walorami estetycznymi i odtworzeniem istniejącej niegdyś substancji, 
zabezpieczenie witraŜy da dodatkową ochronę dla istniejącego projektu 
ogrzewania Kościoła, czego domagają się mieszkańcy Parafii. 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2010 – październik 2010 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

270 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Parafii - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Przebudowa traktów wiodących do Domu Parafialnego i Kościoła. 

Inwestor Parafia Rzymsko - Katolicka 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim 

Al. Wojska Polskiego 5 
49-340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczy wykonania nowych traktów wiodących do Domu Parafialnego 
i Kościoła. Wg. wskazań urzędu konserwatorskiego, zostanie on pokryty kostką 
granitową i brukiem klinkierowym, nawiązując stylem do całości otoczenia 
(kościoła, domu pogrzebowego, plebanii, muru oddzielającego od przedszkola).  
Powierzchnia objęta projektem to ok.350 m2.  
Do zakresu przedsięwzięcia włączono równieŜ: wymianę pokrycia dachowego, 
częściową wymianę zniszczonej więźby dachowej, wymianę ozdobnego okapu 
dachu i wymianę stolarki okiennej w obiekcie Domu Parafialnego.  
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 sztuka 
 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 7000 osób 
 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Nowe trakty są konieczne do wykonania, gdyŜ dotychczasowe zagraŜają 
bezpieczeństwu uŜytkowników. Realizacja zadania dopełni równieŜ pierwotny 
zamysł architektoniczny dla tego terenu. Ponadto w ramach projektu zostanie 
wykonany remont dachu i stolarki okiennej Domu Parafialnego.  
Z dojść korzysta 90% mieszkańców Parafii (ok. 7000 osób). Są to mieszkańcy 
Lewina Brzeskiego jak i okolicznych wsi naleŜących tak do Parafii jak i do Gminy: 
Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Leśniczówka, Oldrzyszowice, Stroszowice, Raski.  
Z traktów chętnie korzystają równieŜ mieszkańcy Lewina Brzeskiego podczas 
spacerów jak i częste wycieczki byłych mieszkańców miasta przyjeŜdŜających 
z Niemiec. 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

kwiecień 2011 – październik 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

300 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Parafii -15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Odtworzenie elewacji  Kościoła Parafialnego 

Inwestor Parafia Rzymsko - Katolicka 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim 

Al. Wojska Polskiego 5 
49-340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczy odtworzenia elewacji klinkierowej Kościoła Parafialnego. Dotyczy 
zachodniej części Kościoła, ok. 50 m2. Projekt zakłada równieŜ zrekonstruowanie 
okapów podokiennych zewnętrznych na całym obiekcie. 
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zbudowanych / przebudowanych / doposaŜonych obiektów 
pozostałej infrastruktury społecznej – 1 sztuka 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru – 7000 osób 
 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Odtworzenie elewacji klinkierowej  Kościoła Parafialnego jest kolejnym etapem 
przywracania pierwotnego wyglądu tak szacownego obiektu Lewina Brzeskiego. 
Elewacja uległa uszkodzeniom wskutek działań wojennych. Odtworzenie jest 
konieczne nie tylko w związku z estetyką obiektu, ale równieŜ zapobiegnie dalszej 
dewastacji obiektu, z którego korzysta większość mieszkańców miasta jak i wsi 
naleŜących do Parafii (ok. 7000 osób). 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2010 – maj 2010 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

60 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne Parafii -15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Poprawa estetyki i funkcjonalności budynku Przedszkola Publicznego nr 1 
w Lewinie Brzeskim wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.   

Inwestor Gmina Lewin Brzeski / Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Al. Wojska Polskiego 13 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie remontu budynku przedszkola (wymiana stolarki 
okiennej, renowacja drewnianych drzwi wejściowych, termomodernizacja 
elewacji, malowanie elewacji frontowej z odnowieniem detali architektonicznych, 
izolacja pionowa ścian fundamentowych i piwnic, wymiana kanalizacji deszczowej 
(odwodnienie połaci dachowych)). 
Szacunkowe wielkości do osiągnięcia: 
- wymiana stolarki okiennej – 22 szt., 
- renowacja drewnianych drzwi wejściowych – 2 szt., 
- termomodernizacja elewacji – 840m2. 
- malowanie elewacji frontowej z odnowieniem detali architektonicznych – 250m2, 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych i piwnic – 90m2, 
- wymiana kanalizacji deszczowej (odwodnienie połaci dachowych) – 75,0 mb 
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zbudowanych / przebudowanych / doposaŜonych obiektów 
pozostałej infrastruktury społecznej – 1 sztuka 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną 
zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym 

 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Budynek przedszkola wymaga remontu w zakresie termomodernizacji, 
odnowienia elewacji. Projekt skierowany będzie głównie do dzieci 
uczęszczających do przedszkola w Lewinie Brzeskim. Dzięki poprawie estetyki 
wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta. 
Projekt wykazuje pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej budynku. 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2010 – październik 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

800 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Poprawa estetyki i funkcjonalności budynku Przedszkola Publicznego nr 2 
w Lewinie Brzeskim wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.   

Inwestor Gmina Lewin Brzeski / Przedszkole Publiczne nr 2 ul. Narutowicza 2 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie remontu budynku przedszkola (wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, odnowienie elewacji z odnowieniem detali architektonicznych, 
izolacja pionowa ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej budynku, 
wymiana kanalizacji deszczowej (odwodnienie połaci dachowych), wymiana 
pokrycia dachowego przybudówki. 
Szacunkowe wielkości do osiągnięcia: 
- wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt., 
- wymiana stolarki okiennej – 22 szt., 
- odnowienie elewacji i detali architektonicznych – 800mb (kolorystyka), 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej budynku – 
65m2, 
- wymiana kanalizacji deszczowej (odwodnienie połaci dachowych) – 100,0 mb, 
- wymiana pokrycia dachowego przybudówki – 45,0m2. 
 
Wskaźniki produktu: 

� Liczba zbudowanych / przebudowanych / doposaŜonych obiektów 
pozostałej infrastruktury społecznej – 1 sztuka 

 
Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną 
zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym 

 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Budynek przedszkola wymaga remontu w zakresie termomodernizacji, 
odnowienia elewacji. 
Projekt skierowany będzie głównie do dzieci uczęszczających do przedszkola 
w Lewinie Brzeskim. Dzięki poprawie estetyki wpłynie pozytywnie na wizerunek 
miasta. 
Projekt wykazuje pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej budynku. 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

Marzec 2009 – październik 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

800 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Poprawa estetyki, funkcjonalności oraz stanu bezpieczeństwa budynku przy ul. 
Rynek 2 

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 2, 49-340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Zadanie obejmuje malowanie elewacji, malowanie blaszanego pokrycia dachu, 
malowanie klatki schodowej, zabudowę podcieni budynku 
 
 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, poprawa estetyki budynku, 
zabezpieczenie antykorozyjne dachu, zabezpieczenie miejsca dla przechowywania 
rowerów i wózków.  

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – luty 2010 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

80 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 25/26, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

600.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Odnowienie zewnętrznych elementów strukturalnych budynku 

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 49, 49-340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt inwestycyjny dotyczy wymiany pokrycia dachowego o powierzchni 
158m2,ocieplenia budynku o powierzchni 324 m2, wymiany okna (1 sztuka), 
wymiany drzwi (1 sztuka), wykonania elewacji budynku o powierzchni 324 m2.  
W budynku mieszka 11 osób. 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Projekt skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców budynku, poprzez 
realizację działań w zakresie oszczędności energetycznej, jak równieŜ pośrednio 
do mieszkańców miasta, poprzez przywrócenie wartości estetycznej budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – listopad 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

100 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Odnowienie zewnętrznych elementów strukturalnych budynku 

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 72, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt inwestycyjny dotyczy: wymiany pokrycia dachowego o powierzchni 305 
m2, osuszenia budynku o powierzchni 670 m2. W budynku mieszkają 23 osoby.  
 
 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Projekt skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców budynku, poprzez 
realizację działań w zakresie oszczędności energetycznej, jak równieŜ pośrednio 
do mieszkańców miasta, poprzez przywrócenie wartości estetycznej budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

marzec 2009 – listopad 2011 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

130 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 5, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane wskaźniki 
osiągnięcia celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie realizacji 
inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

 250 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

 250 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 3 - 8, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

 600 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 23 - 24, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

 560 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 22, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

280.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 20, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 19, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 18, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 12, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 11, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 10, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 8 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

600.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 5, 5A , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

150.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne i - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 12, 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

400.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne i - 15% 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 1, 1AB , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

150.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne i - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 78 BCDEF , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

600.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 78 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

300.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 58 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

150.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne  - 15% 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 56 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

300.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 55 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

600.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 54 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

450.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 28 – 28 BC , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

550.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 13, 13 A , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 9 – 11 oraz Kościuszki 11A, 
11B , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

300.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej 8 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

170.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej 2, 2A , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

500.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kilińskiego 21 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kilińskiego 13 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

100.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kilińskiego 11 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

100.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Buczka 6 -8 , 49 – 340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

700.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 8  , 49 – 340 Lewin 
Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

150.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 7  , 49 – 340 Lewin 
Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

220.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 30  , 49 – 340 Lewin 
Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana okien, wymiana drzwi 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

20.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 20, 20A, 20B  , 49 – 
340 Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

300.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 18 -18A  , 49 – 340 
Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

100.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 15  , 49 – 340 Lewin 
Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

220.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 

 
NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 12 - 12A  , 49 – 340 
Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

300.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Rewitalizacja nieruchomości  

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Wojska Polskiego 1  , 49 – 340 Lewin 
Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, termoizolacja elewacji, 
wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana kominów 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Polepszenie stanu technicznego i estetycznego budynku 

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

2009-2013  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250.000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
Środki własne - 15% 
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PROJEKTY SPOŁECZNO – GOSPODARCZE 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Stop bierności Wiwat zaradności!  
Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski. 

Inwestor Gmina Lewin Brzeski / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Projekt dotyczyć będzie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Do osób tych 
skierowane będą róŜnorodne szkolenia pozwalające uzyskać nowe umiejętności, 
a takŜe pozwalające tym osobom uzyskać wiarę w swoje moŜliwości.      
W projekcie przewiduje się uczestnictwo 20 osób. Uczestnicy projektu wezmą 
udział w warsztatach indywidualnych i grupowych z zakresu treningu 
umiejętności i kompetencji społecznych oraz w szkoleniach (m.in. obsługa kasy 
fiskalnej, bukieciarstwo). Planowane jest równieŜ wypłacanie zasiłków oraz 
pomocy w naturze na czas uczestnictwa w projekcie.  
 
Zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów miękkich: 
- pobudzenie aktywności zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
do samodzielnego poszukiwania pracy 
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu 
- zwiększenie zaufania we własne siły i moŜliwości 
- zwiększenie odwagi w podejmowaniu działań i decyzji 
- podniesienie samooceny przez osoby korzystające długotrwale z pomocy OPS 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Projekt skierowany będzie do osób długotrwale bezrobotnych. Dzięki realizacji 
projektu osoby te zyskają nowe umiejętności, które będą mogły wykorzystać przy 
poszukiwaniu pracy. Działania podejmowane na rzecz osób długotrwale 
bezrobotnych będą sprzyjać budowaniu właściwych postaw osobowych, 
pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz integracji ze społeczeństwem.  

Będzie to kolejna edycja projektu – wcześniejsza była realizowana od czerwca do 
grudnia 2008 roku i spotkała się ze znacznym zainteresowaniem społecznym. 
Zaobserwowane pozytywne rezultaty m.in. w postaci podejmowania przez 
uczestników projektu działań w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, skłaniają 
projektodawcę do kontynuacji projektu. 

Potrzeba realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych znajduje uzasadnienie 
zarówno w wynikach analizy wskaźnikowej, przeprowadzonej na etapie 
opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak równieŜ w Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Osoby pozostające bez pracy, 
w tym zwłaszcza długotrwale, zaliczone są do grupy najbardziej zagroŜonej 
wykluczeniem społecznym, a przez to wymagają kompleksowego wsparcia 
i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.  

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

czerwiec 2009 – grudzień 2010  

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

250 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Społeczny 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski  
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

„Kuźnia Biznesu” – dom wspierania przedsiębiorczości i rozwoju miasta 
w zabytkowym budynku wozowni przeznaczonej do rewitalizacji  

– ul. Zamkowa w Lewinie Brzeskim. 

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Przedsięwzięcie stanowi bezpośrednie rozwinięcie projektu inwestycyjnego, 
pt: „Uporządkowanie historycznego centrum Miasta Lewin Brzeski – 
zagospodarowanie budynku wozowni na centrum gospodarczo – edukacyjno – 
kulturowe”.  
Zrewitalizowany budynek byłej wozowni ma zostać w całości zaadaptowany na 
cele społeczno – gospodarcze. W obiekcie planuje się stworzenie pomieszczeń, 
przystosowanych do prowadzenia obsługi zarówno potencjalnych, jak i obecnych 
inwestorów (sale przystosowane do organizacji konferencji, szkoleń 
i warsztatów). „Kuźnia Biznesu” będzie stanowić równieŜ punkt doradczy, 
w którym będzie moŜna uzyskać informacje o tym jak załoŜyć własną firmę, jak 
pozyskać środki zewnętrzne na swoją działalność. Mieszkańcy miasta będą mogli 
ponadto uzyskać porady prawne oraz porady dotyczące księgowości.  
Projekt będzie kierowany przede wszystkim do osób bezrobotnych, chcących 
rozpocząć działalność gospodarczą, osób korzystających z opieki społecznej, jak 
równieŜ do przedsiębiorców i instytucji.  
Wszystkie porady będą udzielane mieszkańcom nieodpłatnie, co zwiększy 
moŜliwości świadczenia pomocy na rzecz osób najbardziej zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym.  
W ramach „Kuźni Biznesu” planuje się nawiązanie szerokiej współpracy z Miejsko 
– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz funkcjonującym juŜ w chwili 
obecnej Centrum Informacji Europejskiej, będącym bezpłatnym punktem 
doradczym dla przedsiębiorców, finansowanym z budŜetu gminy.  
W budynku byłej wozowni planuje się dodatkowo utworzenie Muzeum Historii 
Ziemi Lewińskiej, a dzięki temu propagowanie wśród mieszkańców i turystów 
wiedzy na temat lokalnej historii i tradycji. 

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Realizacja projektu przyczyni się w znacznym stopniu do przeciwdziałania 
marginalizacji osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, w tym zwłaszcza 
osób długotrwale bezrobotnych oraz korzystających ze świadczeń opieki 
społecznej. Poprzez umoŜliwienie takim osobom uczestnictwa w róŜnego typu 
warsztatach, szkoleniach, a takŜe otrzymania porady, stworzona zostanie 
alternatywa w stosunku do zapomogowych świadczeń pienięŜnych, będących 
jedynie pomocą doraźną. „Kuźnia Biznesu” będzie miała istotne znaczenie dla 
wspierania integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Stworzenie 
w budynku byłej wozowni Muzeum Historii Ziemi Lewińskiej wpłynie na 
budowanie toŜsamości mieszkańców z miastem w którym Ŝyją.  

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

listopad 2011 – listopad 2013 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

300 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Społeczny 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski  
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NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

„Miejska Strefa Rekreacji i Rozwoju Sportu”   
- organizacja zajęć sportowych na ogólnodostępnych boiskach zlokalizowanych  

w Lewinie Brzeskim. 

Inwestor Gmina Lewin Brzeski 

Zakres rzeczowy / 
proponowane 
wskaźniki osiągnięcia 
celu 

Przedsięwzięcie nawiązuje bezpośrednio do projektu inwestycyjnego 
pt: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku miejskiego w Mieście Lewin 
Brzeski”. Komponent społeczny „Miejska Strefa Rekreacji i Rozwoju Sportu” 
dotyczyć będzie organizacji zajęć sportowych na boiskach wybudowanych 
w ramach działania inwestycyjnego. Zajęcia te będą dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych osób, w tym mieszkańców obszaru wyznaczonego do 
rewitalizacji. Przewiduje się organizację 1-2 godzin zajęć dziennie, prowadzonych 
przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Gmina Lewin Brzeski 
planuje nawiązać w tym celu współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego 
m.in. z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, pokrywając im koszty prowadzenia 
dodatkowych zajęć dla mieszkańców. Szacuje się, Ŝe w zorganizowanych formach 
aktywności fizycznej będzie brać udział około 100 osób miesięcznie. 
Kompleks sportowo – rekreacyjny będzie równieŜ wykorzystywany do organizacji 
róŜnego typu imprez i wydarzeń, integrujących lokalną społeczność. Poza 
godzinami zorganizowanych zajęć oraz imprez, mieszkańcy będą mogli z niego 
swobodnie korzystać.  
W planach jest równieŜ podejmowanie działań kierowanych do najmłodszych 
mieszkańców Lewina Brzeskiego. W ramach współpracy z placówkami 
przedszkolnymi moŜliwe stałoby się organizowanie takich akcji jak 
np. „Bezpieczna droga do szkoły”.  

Uzasadnienie 
realizacji inwestycji 

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z dąŜenia do przeciwdziałania zjawisku 
wykluczenia społecznego osób będących w trudnej sytuacji Ŝyciowej: m.in. osoby 
ubogie, bezrobotne, dzieci i młodzieŜ z rodzin patologicznych. Nieodpłatne 
zajęcia sportowo – rekreacyjne, będą stanowiły dla mieszkańców duŜą atrakcję 
oraz kolejną moŜliwość zagospodarowania czasu wolnego. Realizacja projektu 
przyczyni się ponadto do zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń, 
popełnianych na terenie Lewina Brzeskiego oraz do ograniczenia skłonności 
niektórych osób do naduŜywania alkoholu czy zaŜywania narkotyków. Poprzez 
uczestnictwo w róŜnorodnych zajęciach ruchowych na wolnym powietrzu osoby 
z róŜnych środowisk będą miały szansę wzajemnego poznania się i integracji. 
Rywalizacja w duchu fair play pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, 
pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw prospołecznych. Projekt odegra 
ponadto znaczącą rolę dla propagowania wśród mieszkańców zdrowego trybu 
Ŝycia.  

Okres realizacji 
inwestycji (łącznie 
z opracowaniem 
dokumentacji) 

listopad 2011 – listopad 2013 

Przewidywany łączny 
koszt inwestycji 

100 000 PLN 

Przewidywane źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Społeczny 
Środki własne Gminy Lewin Brzeski  
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Rozdział 4. Plan finansowy i hierarchizacja zadań 
przewidzianych do realizacji 

 

Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WO 2007 – 2013, w ramach działania 

6.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”, maksymalny udział dofinansowania w wydatkach 

kwalifikowanych na poziomie projektu kształtuje się w następujący sposób: 

� projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% 

� projekty objęte pomocą publiczną – 50% 

� dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budŜetowe – 100% 

 

Ostateczny wybór zadań do realizacji będzie uzaleŜniony od następujących czynników: 

� wpływ zadania na realizację celów sformułowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

� poparcie społecznie dla realizacji danego zadania 

� liczba mieszkańców rewitalizowanego obszaru oraz pozostałych osób, które będą korzystać 

z wytworzonej infrastruktury 

� posiadanie dokumentacji technicznej, wymaganych pozwoleń i decyzji oraz środków 

finansowych, niezbędnych do zabezpieczenia wkładu własnego 

� komplementarność zadania względem innych inwestycji, realizowanych na terenie Gminy 

Lewin Brzeski 

 

W związku z tym, Ŝe Gmina Lewin Brzeski moŜe się w ramach działania 6.1. ubiegać 

o dofinansowanie realizacji tylko jednego projektu, wybrane zadania inwestycyjne zostaną 

połączone w jeden kompleksowy program rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski. 

Na etapie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, nie jest moŜliwe zagwarantowanie 

terminowej realizacji wszystkich projektów zapisanych w dokumencie. W związku z tym Władze 

Gminy Lewin Brzeski dokonały hierarchizacji zadań inwestycyjnych, które będą realizowane 

bezpośrednio przez Gminę.  

Za najwaŜniejszy czynnik hierarchizujący uznano wpływ danego zadania na oŜywienie społeczno – 

przestrzenno – ekonomiczne rewitalizowanego obszaru. Priorytetowo potraktowano zadania 

dotyczące zagospodarowania tych przestrzeni i obiektów, które najbardziej negatywnie oddziałują 

na estetykę Lewina Brzeskiego. Zwrócono równieŜ szczególną uwagę na moŜliwość wykorzystania 

zrewitalizowanej infrastruktury na cele społeczne czy gospodarcze. Jako wiodące uznano te 
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zadania, których realizacja przyczyni się do stworzenia mieszkańcom rewitalizowanego obszaru 

nowej oferty. W hierarchizacji dąŜono równieŜ do traktowania jako najbardziej istotne takich zadań, 

których przeprowadzenie będzie pozytywnie oddziaływać na zminimalizowanie niekorzystnych 

zjawisk społecznych, ujawniających się na obszarze wsparcia.  

Ustalono następującą hierarchię zadań inwestycyjnych, które będą realizowane bezpośrednio przez 

Gminę Lewin Brzeski: 

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku miejskiego w Mieście Lewin Brzeski. 

2. Zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego – przypałacowego w Mieście Lewin 

Brzeski.  

3. Uporządkowanie historycznego centrum Miasta Lewin Brzeski – zagospodarowanie budynku 

wozowni na centrum gospodarczo – edukacyjno - kulturowe. 

4. Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Miasta Lewin Brzeski w zakresie ulic: Kopernika, 

Pocztowej, Zamkowej i Krótkiej.  

5. Zagospodarowanie terenów wokół Ratusza w Lewinie Brzeskim. 

6. Remont zabytkowego budynku Ratusza w Mieście Lewin Brzeski. 

 

Tabela 27: Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych, zapisanych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski na lata 2007 – 2013 (kolorem szarym zaznaczono 

planowany okres trwania realizacji danego zadania) 
Nazwa zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku 
miejskiego w Mieście Lewin Brzeski. 

       

Zagospodarowanie zdegradowanego parku 
miejskiego – przypałacowego w Mieście Lewin 

Brzeski.  

       

Uporządkowanie historycznego centrum Miasta 
Lewin Brzeski – zagospodarowanie budynku 

wozowni na centrum gospodarczo – edukacyjno - 
kulturowe. 

       

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Miasta 
Lewin Brzeski w zakresie ulic: Kopernika, Pocztowej, 

Zamkowej i Krótkiej.  

       

Zagospodarowanie terenów wokół Ratusza w 
Lewinie Brzeskim. 

       

Remont zabytkowego budynku Ratusza w Mieście 
Lewin Brzeski. 

       

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 
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Tabela 28: Tabela finansowania zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Gminę Lewin 
Brzeski, ułoŜonych zgodnie z zaproponowaną hierarchią 

LP Nazwa zadania Łączny szacunkowy 
koszt zadania (PLN) 

Przewidywane źródła finansowania 

1 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej - parku miejskiego w 

Mieście Lewin Brzeski. 

3 900 000 85% EFRR  
15% budŜet gminy 

2 Zagospodarowanie zdegradowanego 
parku miejskiego – przypałacowego 

w Mieście Lewin Brzeski.  

 900 000 85% EFRR  
15% budŜet gminy 

3 Uporządkowanie historycznego 
centrum Miasta Lewin Brzeski – 

zagospodarowanie budynku wozowni 
na centrum gospodarczo – 
edukacyjno - kulturowe. 

1 500 000 85% EFRR  
15% budŜet gminy 

4 Rewitalizacja zabytkowego 
śródmieścia Miasta Lewin Brzeski w 
zakresie ulic: Kopernika, Pocztowej, 

Zamkowej i Krótkiej.  

1 800 000 85% EFRR  
15% budŜet gminy 

5 Zagospodarowanie terenów wokół 
Ratusza w Lewinie Brzeskim. 

1 000 000 85% EFRR  
15% budŜet gminy 

6 Remont zabytkowego budynku 
Ratusza w Mieście Lewin Brzeski. 

600 000 85% EFRR  
15% budŜet gminy 

RAZEM 9 700 000 EFRR: 8 245 000 PLN 
BudŜet gminy: 1 455 000 PLN 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

 

Pozostałe podmioty, których zadania zostały wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

podejmą ostateczną decyzję o czasie realizacji zadań we własnym zakresie.  

 

Stopień osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski będzie mierzony 

za pomocą zestawu wskaźników produktu i rezultatu, zgodnych z listą wskaźników dla działania 

6.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”. 

Tabela 29: Wskaźniki realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji na poziomie produktu 

LP. Nazwa wskaźnika produktu 

1 Liczba zrewitalizowanych obszarów na terenie Miasta Lewin Brzeski 

2 Liczba zbudowanych / przebudowanych / doposaŜonych obiektów  

3 Długość wymienionych lub zmodernizowanych dróg 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 
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Tabela 30: Wskaźniki realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji na poziomie rezultatu 

LP.  Nazwa wskaźnika rezultatu 

1 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru 

2 Powierzchnia obszaru poddana rewitalizacji i zagospodarowaniu 

3 Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym 

4 Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną, zlokalizowanych na terenie 
rewitalizowanym 

5 Liczba jednostek prowadzących działalność turystyczną, zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym 

6 Liczba jednostek prowadzących działalność kulturową zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym 

7 Liczba jednostek prowadzących działalność społeczną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

Rozdział 5. System wdraŜania LPR 
 

Podmiotem na poziomie samorządu miejskiego, odpowiedzialnym za wdraŜanie i monitorowanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, będzie Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, a w szczególności 

funkcjonujący w jego strukturze organizacyjnej Wydział Budownictwa i Inwestycji. Bezpośredni 

nadzór nad wydziałem sprawuje Zastępca Burmistrza.  

Obieg informacji dotyczących wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie realizowany 

zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Spełnione zostaną 

równieŜ wszelkie wymagania związane z prawidłowym archiwizowaniem dokumentów.  

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Inwestycji będą pozostawali w stałym kontakcie 

z koordynatorami projektów inwestycyjnych, społecznych i gospodarczych, realizowanych przez 

inne podmioty niŜ Gmina Lewin Brzeski. Dzięki temu, moŜliwe będzie otrzymywanie informacji 

dotyczących stopnia przeprowadzania projektów zewnętrznych. Stała współpraca będzie 

szczególnie istotna w przypadku projektów komplementarnych, w których działania inwestycyjne 

realizowane przez Gminę, będą podstawą dalszych działań społecznych i gospodarczych, 

przeprowadzanych m.in. przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, podmioty 

prywatne.  

Beneficjenci projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym 

w ramach działania 6.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007 – 2013, będą wypełniać nałoŜone na nich obowiązki związane m.in. z terminową realizacją 

i właściwym rozliczaniem inwestycji, prowadzeniem monitoringu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjnych i promocyjnych, a takŜe przestrzeganiem przepisów prawa krajowego 

i wspólnotowego.  
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W przypadku projektów zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, które zostaną zgłoszone 

do konkursu, realizowanego w ramach działania 6.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich” RPO WO 

2007 – 2013”, do wniosku aplikacyjnego zostanie dołączony dokument wystawiony przez 

upowaŜnionego przedstawiciela samorządu miejskiego, potwierdzający realizację przez projekt 

celów LPR oraz lokalizację projektu w granicach rewitalizowanego  obszaru.  

Rozdział 6. Zasady monitorowania, oceny oraz komunikacji 
społecznej oraz Strategiczna Ocena Oddziaływania na 

Środowisko 
 

6.1.  System monitorowania i oceny LRP 
 

Proces monitorowania i oceny postępów związanych z wdraŜanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji zostanie rozpoczęty po uchwaleniu dokumentu i będzie trwał co najmniej przez cały 

przyjęty okres planistyczny LPR. Jego celem będzie nadzorowanie stopnia przygotowania i realizacji 

poszczególnych projektów inwestycyjnych, społecznych i gospodarczych, badanie zgodności 

przeprowadzania prac z przyjętym harmonogramem oraz szybkie wykazanie ewentualnych 

nieprawidłowości. 

Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za przeprowadzanie monitoringu będzie 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim. W celu zapewnienia ciągłości i rzetelności procesu oceny 

załoŜeń LPR, do prowadzenia monitoringu zostanie wyznaczony konkretny pracownik Wydziału 

Budownictwa i Inwestycji. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Burmistrza. 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, do zadań własnych 

Wydziału naleŜą m.in14: 

� programowanie, przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji prowadzonych przez 

Gminę oraz pozyskiwanie środków finansowych na ten cel 

� prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem do eksploatacji 

inwestycji prowadzonych przez Gminę 

� prowadzenie przetargów na roboty budowlano – remontowe oraz nadzór nad 

przeprowadzaniem przetargów dotyczących wykonywania robót, projektów dokumentacji, 

                                                 
14 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim – stan na dzień 01.07.2007 r. 
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wstępnych kosztorysów i innych usług zleconych na zewnątrz przez wszystkie Wydziały 

Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne 

� przygotowywanie wieloletnich i rocznych projektów i planów remontów obiektów i urządzeń 

komunalnych oraz bilansowanie potrzeb remontowych z moŜliwością wykonawstwa 

� nadzór nad celowością wykorzystywania środków finansowych z budŜetu gminy 

przeznaczonych na zadania remontowo – budowlane i modernizacje oraz inwestycje 

Wydział Budownictwa i Inwestycji będzie bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór 

nad realizacją zadań inwestycyjnych, zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lewin 

Brzeski. W związku z tym, pracownicy Wydziału będą osobami najbardziej kompetentnymi do 

monitowania postępów przeprowadzania poszczególnych inwestycji. 

Podstawowym narzędziem monitoringu będą okresowe sprawozdania, przygotowywane co 

najmniej raz na kwartał. W przyjętym wzorze sprawozdania zawarte będą informacje na temat 

stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji.  

Sprawozdania, które zostaną opracowane przez wyznaczonego pracownika Wydziału Budownictwa 

i Inwestycji, będą następnie przedkładane Zastępcy Burmistrza, jak i Radzie Miejskiej.  

W związku z faktem, Ŝe nie wszystkie zadania zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji będą 

realizowane bezpośrednio przez Gminę Lewin Brzeski, pracownicy Wydziału Budownictwa 

i Inwestycji będą pozostawać w stałym kontakcie z podmiotami zewnętrznymi, w tym realizatorami 

przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Podmioty te zostaną równieŜ zobligowane do 

przekazywania informacji niezbędnych do uzupełnienia okresowych sprawozdań. Stały kontakt 

z podmiotami realizującymi poszczególne zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na 

pełną koordynację działań, co przełoŜy się w pozytywny sposób na osiągane rezultaty. 
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Tabela 31: Wzór sprawozdania z monitoringu zadania zapisanego w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji 

Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji 
nr............................. 

Osoba przygotowująca oraz nazwa instytucji  
 

Data sporządzenia sprawozdania  

Okres, za który sporządzono sprawozdanie  

 

Nazwa zadania  
 

Podmiot realizujący zadanie  
Zakładane wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa 
wskaźnika  

Wartość osiągnięta w 
aktualnym okresie 
sprawozdawczym 

Realizacja wskaźnika 
następuje zgodnie z 

przyjętym 
harmonogramem  
(proszę podkreślić 

właściwe) 

   TAK / NIE 

   TAK / NIE 

Informacje dodatkowe: 
 

Zakładane wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa 
wskaźnika  

Wartość osiągnięta w 
aktualnym okresie 
sprawozdawczym 

Realizacja wskaźnika 
następuje zgodnie z 

przyjętym 
harmonogramem  
(proszę podkreślić 

właściwe) 

   TAK / NIE 

   TAK / NIE 

Informacje dodatkowe: 
 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 
 

 

Wszelkie zmiany dokonywane w pierwotnej treści uchwalonego Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

będą musiały być zatwierdzane przez Zastępcę Burmistrza oraz wprowadzane 

dodatkową uchwałą Rady Miejskiej. Zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych 

w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013”, w całym okresie programowania 
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nie będzie moŜliwości rozszerzania ani zawęŜania raz wyznaczonych w LPR obszarów 

rewitalizacji. W związku z tym, takie zmiany nie będą dokonywane. 

 

6.2. System komunikacji społecznej 

6.2.1. Planowane działania na rzecz rozpowszechniania informacji o LPR 

Działania na rzecz rozpowszechniania informacji o Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lewin 

Brzeski rozpoczęły się juŜ na etapie opracowywania dokumentu, co zostało szczegółowo opisane 

w punkcie 6.2.4. Informowanie społeczeństwa o załoŜeniach LPR było równieŜ realizowane 

w trakcie pozyskiwania zewnętrznych partnerów do realizacji zadań LPR (opis w punktach 6.2.2. 

i 6.2.3.). 

Proces przekazywania informacji dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie 

kontynuowany przez cały okres wdraŜania załoŜeń dokumentu. W tym celu wykorzystane zostaną 

zostaną róŜne kanały informacyjne, kierowane nie tylko do samych mieszkańców Miasta i Gminy 

Lewin Brzeski, ale osób zewnętrznych, w tym turystów i inwestorów. Szczegółowe informacje na 

temat organizacji działań promocyjnych zestawiono w tabeli.  

 

Tabela 32: Narzędzia wykorzystywane do rozpowszechniania informacji o LPR 

Narzędzie Opis narzędzia Główni odbiorcy informacji 

Oficjalny portal 
internetowy Urzędu 

Miejskiego w 
Lewinie Brzeskim 
www.lewin-
brzeski.pl 

Oficjalny portal internetowy Urzędu Miejskiego w 
Lewinie Brzeskim zostanie wykorzystany jako 
podstawowe narzędzie rozpowszechniania 
informacji o LRP.  
Portal jest na bieŜąco aktualizowany oraz cieszy 
się duŜą popularnością wśród mieszkańców 
Miasta i Gminy Lewin Brzeski. Jest to równieŜ 
podstawowe źródło informacji o mieście i gminie, 
dla osób mieszkających poza ich obrębem.  
W ramach portalu przewiduje się zamieszczenie 
stałej informacji na temat celów i zadań LPR. 
Ponadto w dziale „Aktualności” będą 
zamieszczane bieŜące komunikaty dotyczące 
stanu realizacji projektów inwestycyjnych oraz 
moŜliwości uczestnictwa w przygotowanych 
projektach społecznych. 
Pełen tekst Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Lewin Brzeski zostanie umieszczony 
w formie pliku do pobrania w Biuletynie 
Informacji Publicznej http://bip-lewin-
brzeski.pl 

� mieszkańcy Miasta Lewin 
Brzeski oraz okolicznych 
miejscowości wiejskich, 
posiadający dostęp do 
internetu.  

� turyści poszukujący 
informacji o atrakcjach 
turystycznych, 
oferowanych na terenie 
Miasta Lewin Brzeski 

� inwestorzy prowadzący 
działalność gospodarczą na 
terenie Lewina Brzeskiego 
oraz podmioty 
zainteresowane 
lokowaniem inwestycji na 
terenie miasta 
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„Wiadomości 
Lewińskie” 

-kwartalnik gminny 

W kwartalniku będą zamieszczane relacje 
z przebiegu zadań inwestycyjnych oraz 
z przeprowadzanych programów oŜywienia 
społeczno - gospodarczego 

� mieszkańcy Miasta i Gminy 
Lewin Brzeski 

Materiały 
promocyjne 

(foldery, ulotki, 
plakaty) 

Publikowane głównie przy okazji zakończenia 
realizacji zadań inwestycyjnych, a takŜe jako 
informacja dla mieszkańców o organizowanych 
wydarzeniach społecznych, kulturalnych i 
rekreacyjnych. 

� turyści 
� inwestorzy 
� uczestnicy targów, wystaw 

i konferencji promocyjnych 

Tablice informacyjne 
i pamiątkowe 

Tablice informacyjne i pamiątkowe zostaną 
ustawione w miejscu realizacji projektów 
inwestycyjnych, które uzyskają dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie 
z obowiązkiem beneficjentów funduszy unijnych, 
tablica informacyjna zostanie postawiona 
w chwili rozpoczęcia rzeczowej realizacji 
projektu, natomiast tablica pamiątkowa po 
zakończeniu inwestycji, zastępując tym samym 
tablicę informacyjną.  

� mieszkańcy Miasta i Gminy 
Lewin Brzeski 

� turyści krajowi i 
zagraniczni odwiedzający 
Miasto i Gminę Lewin 
Brzeski  

Informacje 
przekazywane 

bezpośrednio przez 
podmioty 

zaangaŜowane w 
realizację projektów 

LPR 

Bezpośrednie spotkania realizatorów 
poszczególnych programów inwestycyjnych, 
społecznych i gospodarczych będą organizowane 
w celu prawidłowego koordynowania wdraŜania 
załoŜeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Lewin Brzeski. 

� aktualni i potencjalni 
partnerzy realizacji 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji 

� mieszkańcy Miasta i Gminy 
Lewin Brzeski 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 

Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dotyczących projektów zrealizowanych 

przy udziale środków z Unii Europejskiej, zostaną umieszczone wymagane logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu zewnętrznym. Dzięki temu beneficjenci  środków unijnych wypełnią nałoŜone 

na nich obowiązki, związane z informacją i promocją.  

6.2.2. Partnerstwo 

Podstawową przesłanką na etapie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, była chęć 

zaangaŜowania w jego późniejsze wdraŜanie jak największej liczby partnerów instytucjonalnych 

i społecznych. Gmina Lewin Brzeski, jako podmiot inicjujący prace związanie z przygotowaniem 

dokumentu, prowadziła rozmowy z potencjalnymi beneficjentami środków unijnych na 

rewitalizację, jak i podmiotami zaangaŜowanymi w realizację programów społecznych. Wstępne 

granice obszaru do rewitalizacji, wyznaczone na podstawie analizy wskaźnikowej, zostały 

skonsultowane z mieszkańcami. Szczegółowy opis konsultacji społecznych został zamieszczony 

w punkcie 6.2.4. niniejszego dokumentu.  
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Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim prowadzili rozmowy z następującymi 

podmiotami, które mogłyby potencjalnie włączyć się w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

� zarządcy wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta Lewin Brzeski 

� Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim 

� placówki edukacyjne: Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 13 oraz 

Przedszkole Publiczne nr 2 przy ul. Narutowicza 2 

� Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 

� organizacje pozarządowe, funkcjonujące na terenie Miasta Lewin Brzeski 

 
 

6.2.3. Opis juŜ pozyskanych partnerów 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski zamieszczono karty projektów zgłoszone 

przez następujące podmioty: 

� Gmina Lewin Brzeski 

� Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim 

� zarządcy wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta Lewin Brzeski 

W dokumencie znajdują się równieŜ przedsięwzięcia, które Gmina Lewin Brzeski zamierza 

realizować poprzez swoje jednostki organizacyjne: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 2.  

Gmina Lewin Brzeski pozyskała partnerów do wspólnej realizacji przedsięwzięć społecznych, 

organizowanych na bazie infrastruktury wytworzonej w wyniku działań inwestycyjnych. W ramach 

projektu pt: „Kuźnia Biznesu”, gmina będzie współpracować z Centrum Informacji Europejskiej, 

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lokalnymi przedsiębiorstwami i organizacjami 

pozarządowymi. Projekt pt: „Miejska Strefa Rekreacji i Rozwoju Sportu” będzie realizowany przy 

zaangaŜowaniu placówek edukacyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta.  
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6.2.4. Opis konsultacji społecznych przeprowadzonych na etapie 

opracowywania programu 

 
 
Badanie ankietowe 
 
Pierwszym etapem konsultacji społecznych, przeprowadzonych na etapie opracowywania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski było badanie ankietowe mieszkańców. 

Zostało ono przeprowadzone w grudniu 2008 roku. Kwestionariusz ankiety został umieszczony do 

pobrania na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Lewin Brzeski www.lewin-brzeski.pl. 

Ankiety były równieŜ dostępne w następujących punktach: 

� Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim  

� Miejsko – Gminny Dom Kultury Lewin Brzeski 

� Gimnazjum w Lewinie Brzeskim 

W okresie realizacji badania wpłynęło 147 odpowiedzi zwrotnych.  

Formularz ankiety składał się z pięciu pytań, z których pierwsze miało charakter zamknięty 

i dawało moŜliwość wyboru tylko jednej odpowiedzi, natomiast pozostałe zostały skonstruowane 

jako pytania częściowo otwarte, wielokrotnego wyboru.  

W pierwszym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wyraŜenie opinii na temat zasadności 

realizacji na terenie Lewina Brzeskiego działań rewitalizacyjnych. Ponad połowa ankietowanych 

(51.7%) zdecydowanie poparła ideę przeprowadzenia w mieście programu oŜywienia 

gospodarczego, społecznego i przestrzennego, a 40,14% uwaŜało, Ŝe powinien on być raczej 

przygotowany. Spośród wszystkich osób, które wzięły udział w ankiecie jedynie 10 było zdania, Ŝe 

Lewin Brzeski nie wymaga realizacji programu rewitalizacji, a 2 osoby zdecydowanie odrzuciły taką  

ideę. 
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Wykres 1: Procentowe udziały odpowiedzi na pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem Miasto Lewin 
Brzeski wymaga programu oŜywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno - 

środowiskowego 
 

 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie wyników badania 

ankietowego 
 

 

Kolejne pytanie dotyczyło wskazania czynników, negatywnie oddziałujących na jakość Ŝycia 

w Lewinie Brzeskim. Z zamkniętego katalogu odpowiedzi, ankietowani wskazywali maksymalnie 

3 oraz dodatkowo mieli moŜliwość wyraŜenia własnych sugestii. Mieszkańcy miasta zwracali uwagę 

przede wszystkim na słabo rozwiniętą bazę turystyczną i rekreacyjno – wypoczynkową.  

 
Tabela 33: Ilościowy i procentowy podział odpowiedzi na pytanie: „NajpowaŜniejsze problemy 

związane z jakością Ŝycia w Mieście Lewin Brzeski to...” 
Czynnik problemowy Liczba 

odpowiedzi 
% wszystkich 

odpowiedzi 

Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno - wypoczynkowa 86 20,82 

Zły stan dróg i chodników 64 15,5 

Niskie poczucie bezpieczeństwa / wzrost patologii społecznych 55 13,32 

Zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych 49 11,86 

Niedostatecznie rozwinięta oferta kulturalna skierowana do mieszkańców 44 10,65 

Niska estetyka otoczenia 43 10,41 

Zbyt mała ilość terenów zielonych 37 8,96 

Niedostatecznie rozwinięta sfera handlowo - usługowa 35 8,47 

RAZEM 413 100 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie wyników badania 

ankietowego 
 

 

51,7
40,14

6,81,36

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
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Własne sugestie mieszkańców: 

� zbyt mała liczba placów zabaw dla dzieci 

� mało miejsc do spędzania czasu wolnego (m.in. skate park, puby) 

� mała liczba obiektów sportowych dostępnych dla kaŜdego 

 

Wśród przedsięwzięć społecznych, które zdaniem mieszkańców powinny być realizowane 

w pierwszej kolejności najczęściej wymieniano rozszerzanie oferty zajęć rekreacyjnych 

i kulturalnych dla dzieci i młodzieŜy oraz zwiększanie liczby cyklicznych imprez kulturalnych.  

 

Tabela 34: Ilościowy i procentowy podział odpowiedzi na pytanie: „Jakie przedsięwzięcia 
społeczne powinny być Pani /Pana zdaniem realizowane w pierwszej kolejności na terenie 

Miasta Lewin Brzeski (max 3 odpowiedzi)” 
Przedsięwzięcie społeczne Liczba 

odpowiedzi 
% wszystkich 

odpowiedzi 

Rozszerzenie oferty zajęć rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i 
młodzieŜy 95 23,69 

Zwiększenie liczby cyklicznych imprez kulturalnych 83 20,7 

Aktywizacja osób bezrobotnych 69 17,21 

Kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 49 12,22 

Propagowanie sportu wśród mieszkańców 46 11,47 

Realizacja programów przeciwdziałania w przemocy w rodzinach 22 5,49 

Aktywizacja osób starszych (organizacje róŜnego typu zajęć, wycieczek) 20 4,99 

Promowanie idei wolontariatu 17 4,24 

RAZEM 401 100 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie wyników badania 

ankietowego 
 

Własne sugestie mieszkańców: 

� rozwinięcie oferty sportowo – rekreacyjno – kulturalnej dla osób w wieku 30 – 40 lat 

� tworzenie miejsc dla młodzieŜy do spędzania wolnego czasu 

� organizacja dyskotek w Domu Kultury w dni wolne 

 
Mieszkańcy Lewina Brzeskiego, w ramach przedsięwzięć gospodarczych, popierają przede 

wszystkim organizację targów pracy, a takŜe prowadzenie doradztwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw.  
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Tabela 35: Ilościowy i procentowy podział odpowiedzi na pytanie: „Jakie przedsięwzięcia  
gospodarcze powinny być Pani /Pana zdaniem realizowane w pierwszej kolejności na terenie 

Miasta Lewin Brzeski (max 3 odpowiedzi)” 
 

Przedsięwzięcie gospodarcze Liczba 
odpowiedzi 

% wszystkich 
odpowiedzi 

Organizacja targów pracy 57 17,17 

Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw 45 13,55 

Aktualizacja miejskiego portalu internetowego pod kątem umieszczania 
informacji o funkcjonujących na terenie miasta podmiotach 

gospodarczych 44 13,25 

Rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych szkoleń i konferencji 43 12,95 

Aktywna promocja potencjału inwestycyjnego miasta 43 12,95 

Stwarzanie sprzyjających warunków dla funkcjonowania organizacji 
pozarządowych 37 11,14 

Organizacja konkursów dla mieszkańców, dotyczących tematyki 
przedsiębiorczości  35 10,54 

Ułatwienie kontaktu przedsiębiorców z administracją publiczną 28 8,43 

RAZEM 322 100 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie wyników badania 

ankietowego 
 

Najbardziej poŜądanymi z punktu widzenia mieszkańców Lewina Brzeskiego inwestycjami są: 

remonty dróg i chodników, rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowej 

oraz renowacja budynków mieszkalnych. 

 
Tabela 36: Ilościowy i procentowy podział odpowiedzi na pytanie: „W pierwszej kolejności 

w Mieście Lewin Brzeski naleŜałoby przeprowadzić (max 3 odpowiedzi)” 
Przedsięwzięcie inwestycyjne Liczba 

odpowiedzi 
% wszystkich 

odpowiedzi 

Remonty dróg i chodników 93 23,91 

Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjno - wypoczynkowej 90 23,14 

Renowacja budynków mieszkalnych (ocieplenie, odnowienie elewacji) 66 16,97 

Renowacja zabytków 41 10,54 

Zagospodarowanie terenów wokół budynków mieszkalnych 40 10,28 

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 
gazowych 36 9,25 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 23 5,91 

RAZEM 389 100 
Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie wyników badania 

ankietowego 
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Własne sugestie mieszkańców: 

� budowa nowych sklepów 

� budowa basenu 

� budowa stadionu sportowego 

 

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych 

W dniu 5 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie informacyjne adresowane do zarządców wspólnot 

mieszkaniowych, na temat moŜliwości ubiegania się przez wspólnoty mieszkaniowe o środki unijne 

na inwestycje w tkankę mieszkaniową. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu 

Miasta w Lewinie Brzeskim. Pracownicy Urzędu przekazali zgromadzonym podstawowe informacje 

na temat moŜliwości ubiegania się o dofinansowane w ramach działania 6.1. „Rewitalizacja 

obszarów miejskich”. Zaprezentowano równieŜ wyznaczone granice obszaru do rewitalizacji oraz 

poproszono o składanie wstępnych kart zgłoszenia zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Lewin Brzeski.  

 

Spotkanie konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami działania 6.1. RPO WO – 

10.02.2009 

W dniu 10 lutego 2009 roku, z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim odbyło się kolejne 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Uczestniczyli w nim przede wszystkim przedstawiciele 

wspólnot mieszkaniowych. Wstępnym etapem spotkania było zaprezentowanie wyznaczonych 

granic obszaru wsparcia. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w dyskusji, której wiodącym 

tematem była moŜliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji, dotyczących bezpośrednio 

renowacji tkanki mieszkaniowej. W wyniku konsultacji społecznych dokonano nieznacznego 

powiększenia granic rewitalizowanego obszaru. Efektem spotkania było równieŜ przygotowanie 

licznych kart zgłoszenia przedsięwzięcia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski. 

 

Informacje na oficjalnym portali internetowym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 

Mieszkańcy Lewina Brzeskiego byli informowani o postępach w przygotowywaniu dokumentu za 

pośrednictwem strony internetowej www.lewin-brzeski.pl. Na portalu zamieszczono m.in. 

� informacje o terminach konsultacji społecznych 

� mapkę z wstępnie wyznaczonymi granicami obszaru do rewitalizacji 
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� wzór karty planowanego przedsięwzięcia (zgłoszenie zadania do Lokalnego Programu 

Rewitalizacji) 

Ilustracja 14: Przykładowa informacja na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji, 
umieszczona na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl 

Źródło: http://www.lewin-brzeski.pl/ 
 
 

6.3. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski jest dokumentem, dla którego zgodnie 

z polskim prawem moŜe być wymagane przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

Środowisko. W związku z tym Gmina Lewin Brzeski zwróciła się o opinię w sprawie ewentualnej 

konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowej do właściwego organu, o którym mowa w art 

57 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Pismem z dnia 13.02.2009 roku, nr B-1-0717-3/2009, Gmina Lewin Brzeski zwróciła się do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o zaopiniowanie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski pod kątem ewentualnego jego wpływu na środowisko 

naturalne.  

W piśmie z dnia 23.02.2009r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, iŜ 

„planowane przedsięwzięcia nie kwalifikują się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 r. W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) do 

mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000”. Na tej podstawie Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, iŜ Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski nie 
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wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Ponadto, pismem z dnia 18.02.2009 roku, nr BI-I-0717-6/2009, Gmina Lewin Brzeski zwróciła się 

do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o wydanie 

opinii w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski.  

W odpowiedzi, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił Gminie Lewin Brzeski zamiar 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo z dnia 

26.02.2009 r. Nr NZ/ZD-4321-30/09). W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, Ŝe „Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski obejmuje swym zasięgiem jedynie obszar zlokalizowany 

w centralnej części miasta, nie jest więc planowaniem wielkoobszarowym i zgodnie z art 48 ust. 

2 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ŝe względu na swój zasięg 

kwalifikuje się do odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji programu rewitalizacji Lewina Brzeskiego 

nie kwalifikują się, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257,  poz. 2573 z późn zm.) do 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. 

 

 

 

 

         

Przewodniczący  Rady 

                   Mieczysław Adaszyński 


