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Konsultacje projektu GPR:
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• spotkania konsultacyjne (8,13, 16 maja 2017r.)

Struktura GPR
Diagnoza obszaru rewitalizacji – problemy i potencjał
Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Wizja stanu obszaru po rewitalizacji
Cele rewitalizacji oraz kierunki działań
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Zarządzanie, monitorowanie, aktualizowanie
Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji

STRUKTURA GPR

PROBLEM 1.

KUMULACJA PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Problemy
• Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych związanych z ubóstwem, bezrobociem.
• Wysoki wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej - pauperyzacja
społeczności, utrata zdolności rozwiązywania problemów i wychodzenia z kryzysu.
• Niski poziom bezpieczeństwa publicznego – wysoka liczba przestępstw kryminalnych
stwierdzonych w obszarze rewitalizacji.
• Według prognoz demograficznych liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie wzrastać,
co przełoży się na starzenie się społeczeństwa.
• Poziom edukacji w szkołach na obszarze rewitalizacji niższy niż w innych szkołach –
zróżnicowany poziom wsparcia edukacyjnego otrzymywanego przez uczniów w domu
rodzinnym

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Potrzeby
• Zahamować proces dziedziczenia ubóstwa i wzmacniać sieć wsparcia w środowiskach
dotkniętych ubóstwem
• Wzmocnić wewnętrzne poczucie kontroli i budować w mieszkańcach poczucie wpływu na
swój los i swoje otoczenie
• Wspierać i aktywizować społecznie i zawodowo osoby bezdomne
• Wyposażyć osoby wykluczone oraz długotrwale bezrobotne w nowe, przydatne
umiejętności oraz pomóc w reintegracji zawodowej
• Stworzyć przestrzeń pod działalność społeczną ważną do inkluzji osób zagrożonych
wykluczeniem, umożliwić aktywizację mieszkańców
• Poprawić strukturę mieszkańców na obszarze rewitalizacji (miks społeczny)

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Potrzeby
• Stworzyć miejsce, w którym samotni, poważnie chorzy seniorzy znaleźliby właściwe wsparcie
• Stworzyć miejsce, gdzie możliwe będzie nabywanie umiejętności rodzicielskich pod okiem
specjalistów oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i pomoc w pokonywaniu trudności
życia codziennego
• Stworzyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą
• Wspierać najmłodsze dzieci romskie w przystosowaniu się i asymilacji z rówieśnikami w szkole
• Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania
• Przeciwdziałać uzależnieniom
• Przystosować budynki, odpowiadające na potrzeby organizacji pozarządowych
• Zatrzymać odpływ młodych ludzi z centrum na peryferie miasta
• Zintensyfikować działania służb porządkowych

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Potencjały
•
•
•
•
•
•

Potencjał aktywności obywatelskiej i kapitał społeczny
Prężnie działające organizacje pozarządowe
Potencjał instytucji społecznych, kulturalnych, sportowych, wspierających przedsiębiorczość
Miejskie programy pomocowe
Potencjał niezagospodarowanych obecnie terenów pokolejowych
Niewykorzystane lokale (pustostany), które służyć mogą adaptacji na mieszkania
treningowe/ rotacyjne oraz na stworzenie przestrzeni pod działalność społeczną czy
gospodarczą
• Duży udział ludzi młodych w populacji obszaru rewitalizacji - możliwość oddziaływania na tę
grupę zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia społecznych działań naprawczych
• Potencjał leszczyńskich szkół wyższych (studia, w tym podyplomowe oraz szkolenia,
kształcące przyszłych socjologów, psychologów, animatorów kultury itp.)

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Cele i kierunki
Cel 1.1 Aktywizacja społeczna / inkluzja osób wykluczonych
1.1.1 Tworzyć przestrzeń sprzyjającą nabywaniu umiejętności rodzicielskich w rodzinach
dysfunkcyjnych
1.1.2 Stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej
1.1.3 Kompleksowo wspierać i aktywizować społecznie i zawodowo osoby bezdomne
1.1.4 Podtrzymać kondycję psycho-fizyczną seniorów
1.1.5 Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub
odbudowywać poczucie własnej wartości

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Cele i kierunki
Cel 1.2 Integracja i informacja
1.2.1 Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy
inicjatywne działające na rzecz mieszkańców
1.2.2 Włączać mieszkańców w proces rewitalizacji poprzez prowadzenie kampanii
informacyjnej i edukacyjnej, współdziałanie i współdecydowanie
1.2.3 Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem
zamieszkania
Cel 2.1 Zróżnicowanie mieszkań i mieszkańców
2.1.1 Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty
mieszkań
Cel 4.1 Rozwój nowych firm
4.1.1 Tworzyć system wsparcia dla nowopowstałych firm

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Przedsięwzięcia
P nr 0 – „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, w szczególności:
• Opracowanie koncepcji działań w sferze społecznej
• Zapewnienie mixu społecznego
• Przedsiębiorczość i reintegracja zawodowa
• Zagospodarowanie terenów pokolejowych
• Program zajęć w szkołach i przedszkolach
• Działania mające na celu włączenie społeczności lokalnej (opracowanie i przeprowadzenie
programu partycypacji społecznej, mikrogranty na realizację działań rewitalizacyjnych)

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Przedsięwzięcia
PD Grupa 2 „Przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczny, wynikające z koncepcji
działań w sferze społecznej”
P nr 1 „Kluby Rodzinne”
P nr 2 „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego
na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z
zapleczem socjalno-administracyjnym”
P nr 3 „Centrum Aktywizacji Społecznej”
P nr 4 „Punkt całodobowej opieki dla seniorów”
P nr 5 „Jesteśmy w sieci”
P nr 6 „Damą być …”

KUMULACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Przedsięwzięcia
P nr 7 „Profilaktyczno-artystyczno-sportowe działania na rzecz młodzieży”
P nr 8 „Asystent edukacji romskiej”
P nr 18 „Centrum Aktywności Obywatelskiej i Ekonomii Społecznej”
P nr 19 „Centrum Organizacji Pozarządowych”
P nr 20 „Leszczyńska Szkoła Aktywności Obywatelskiej”
P nr 21 „Targi NGO”
P nr 22 „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną”
P nr 24 „Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych- Domy Wielopokoleniowe”
P nr 48 „Pieniądze na start”
PD Grupa 1 „Przedsięwzięcie wspierające aktywizację społeczną i gospodarczą

PROBLEM 2.

KUMULACJA PROBLEMÓW

MIESZKANIOWYCH

KUMULACJA PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH

Problemy
• Deficyt mieszkań komunalnych i socjalnych
• Brak oferty mieszkań skierowanych do grup odbiorców zagrożonych wykluczeniem niepełnosprawnych, seniorów z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu oraz o
niższych kompetencjach radzenia sobie w codziennych obowiązkach
• Brak zróżnicowanej oferty mieszkań. Wiele budynków składa się w dużej mierze z lokali
komunalnych/socjalnych co powoduje koncentrację negatywnych zjawisk związanych z
ekskluzją

KUMULACJA PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH

Potrzeby
• Zwiększyć ilość mieszkań komunalnych
• Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty
mieszkań
• Poprawić standard budynków oraz mieszkań
• Podnieść warunki termomodernizacyjne budynków
• Podnieść jakość obiektów oraz otaczającej przestrzeni
• Utworzyć mieszkania treningowe, które pomogą rozwiązać problem utraty przyznanych lokali
socjalnych na skutek braku zaradności i niedostosowania społecznego
• Stworzyć mieszkania rotacyjne, które wyposażą osoby wykluczone w takie kompetencje, jak:
odnalezienie się na rynku pracy, określenie predyspozycji i kwalifikacji
• Stworzyć domy wielopokoleniowe, które pomogą rozwiązać problemy mieszkaniowe osób
starszych i niepełnosprawnych
• Utworzyć mieszkania chronione, które zapewnią pomoc samotnym osobom starszym

KUMULACJA PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH

Potencjał
• Potencjał terenów pokolejowych
• Potencjał instytucji społecznych m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
Caritasu
• Potencjał lokalowy
• Miasto dysponuje niewykorzystanymi lokalami (pustostanami), które służyć mogą
adaptacji na mieszkania treningowe/ rotacyjne

KUMULACJA PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH

Cele i kierunki
Cel 1.1. Aktywizacja społeczna/ inkluzja osób wykluczonych
1.1.2 Stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej
1.1.3 Kompleksowo wspierać i aktywizować społecznie i zawodowo osoby bezdomne
1.1.4 Podtrzymać kondycję psycho-fizyczną seniorów
Cel 2.1 Zróżnicowanie mieszkań i mieszkańców
2.1.1 Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty
mieszkań
Cel 2.2 Poprawa warunków zamieszkania
2.2.1 Podnieść standard życia mieszkańców

KUMULACJA PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH

Przedsięwzięcia
P nr 0 „Nowe Tory – centrum Leszna po kolei
• Opracowanie koncepcji działań w sferze społecznej
• Zapewnienie mixu społecznego
• Zagospodarowanie terenów pokolejowych
P nr 2 „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na
Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zapleczem
socjalno-administracyjnym”
P nr 3 „Centrum Aktywizacji Społecznej”
P nr 4 „Punkt Całodobowej Opieki dla Seniorów”
P nr 24 „ Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych - Domy Wielopokoleniowe”
P nr 25 „Remonty budynków mieszkalnych”
P nr 26 „Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie
śródmiejskiej”

KUMULACJA PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH

Przedsięwzięcia
P nr 27 „Rozbudowa sieci cieplnej na obszarze rewitalizacji”
P nr 28 „Wymiana sieci napowietrznej na sieć cieplną preizolowaną na odcinku od ronda
Kombatantów do ronda Podwale”
PD Grupa 4.2 „Inicjatywy wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości w zakresie
podnoszenia jakości obiektów oraz otaczającej przestrzeni”
PD Grupa 4.4 „Przedsięwzięcia realizujące koncepcję architektoniczno- urbanistyczną obszaru
pokolejowego”
PD Grupa 6.2 „Remonty, modernizacje i termomodernizacje zasobów mieszkaniowych oraz
usługowo handlowych”
PD Grupa 6.6 „Inicjatywy skierowane na podniesienie standardu technicznego mieszkań i części
wspólnych”
PD Grupa 4.1 „Przedsięwzięcia realizujące koncepcję mixu społecznego, poprzez przeprowadzenie
remontów zinwentaryzowanych kamienic miejskich.”
PD Grupa 4.3 „Dziania polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów poprzemysłowych”
PD Grupa 4.5 „Przedsięwzięcia nadające nowe funkcje obiektom niezagospodarowanym”

PROBLEM 3.

ZŁY STAN TECHNICZNY
BUDYNKÓW

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Problemy
•

•

•

•

Zły stan techniczny budynków mieszkalnych oraz
użyteczności publicznej (obiekty edukacyjne,
sportowe, kulturalne oraz obiekty świadczące
różnorodne usługi dla mieszkańców
Niski standard mieszkań (brak toalet i łazienek lub
konieczność ich współdzielenia z innymi
mieszkańcami)
W prawie połowie mieszkań komunalnych występuje
ogrzewanie piecowe (zanieczyszczenia środowiska
na obszarze, konieczność zmiany źródeł ogrzewania
Brak miejsc integrujących mieszkańców,
umożliwiających zawiązywanie czy wzmacnianie
więzi sąsiedzkich

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Potrzeby
• Poprawić standard techniczny miejsc zamieszkania (remonty); podnieść stan techniczny
budynków, standard sanitarny mieszkań
• Poprawić standard przestrzeni współdzielonych (podwórka, skwery)
• Poprawiać efektywność energetyczną obiektów poprzez termomodernizację budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej
• Zwiększyć obszar objęty infrastrukturą ciepłowniczą i prowadzić działania mające na celu
eliminację ogrzewania piecowego
• Zmodernizować placówki edukacyjne, dzięki czemu wpłynie się na wyrównanie szans uczniów i
zwiększenie szans edukacyjnych
• Podnieść jakość obsługi mieszkańców poprzez działania modernizacyjne i termomodernizacyjne
placówek użyteczności publicznej
• Usunąć wyroby azbestowe, nagromadzone przede wszystkim w budynku szpitala

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Potencjały
• Możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na polepszenie stanu budynków (prace
modernizacyjne, termomodernizacyjne)
• Potencjał wsparcia dla środowiska przejawiający się w zdolnościach organizacyjnych
władz miasta
• Finansowe wsparcie ze strony miasta dla właścicieli lub zarządców nieruchomości (np.
zwolnienie z podatku od nieruchomości za remont elewacji, dotacje na remont
zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków)

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Cele i kierunki
Cel 2.1 Zróżnicowanie mieszkań i mieszkańców
2.1.1 Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty
mieszkań
Cel 2.2 Poprawa warunków zamieszkania
2.2.1 Podnieść standard życia mieszkańców
Cel 2.3 Poprawa świadczenia usług dla mieszkańców
2.3.1 tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację,
rozbudowę lub budowę infrastruktury edukacyjnej
2.3.2 Tworzyć dogodne warunki rozwoju mieszkańców poprzez poszerzenie oferty sportowej
2.3.3 podnieść poziom świadczenia usług oraz zwiększyć dostępność mieszkańców do instytucji
kultury
2.3.4 Poprawić warunki obsługi mieszkańców

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Cele i kierunki
Cel 3.1 Tworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców
3.1.4 Poprawić jakość środowiska
Cel 1.2 Integracja i informacja
1.2.3. Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem
zamieszkania

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Przedsięwzięcia
P nr 0 – „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, w szczególności:
• Zapewnienie mixu społecznego na obszarze rewitalizacji Leszna
• Zagospodarowanie terenów pokolejowych
P nr 23 „Kolorowe podwórka”
PD Grupa 4.1 „Przedsięwzięcia realizujące koncepcję mixu społecznego, poprzez
przeprowadzenie remontów zinwentaryzowanych kamienic miejskich”
P nr 25 „Remonty budynków mieszkalnych”
PD Grupa 4.2 „Inicjatywy wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości w zakresie
podnoszenia jakości obiektów oraz otaczającej przestrzeni”

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Przedsięwzięcia
PD Grupa 6.2 „Remonty, modernizacje i termomodernizacje zasobów mieszkaniowych oraz
usługowo – handlowych”
PD Grupa 6.6 „Inicjatywy skierowane na podniesienie technicznego standardu mieszkań i
części wspólnych”
P nr 26 „Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie
śródmiejskiej”
P nr 27 „Rozbudowa sieci cieplnej w obszarze rewitalizacji”
P nr 28 „Wymiana sieci napowietrznej na sieć cieplną preizolowaną na odcinku od ronda
Kombatantów do ronda Podwale”

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Przedsięwzięcia
P nr 9 „Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej”
P nr 10 „Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych (SP 2, I LO, III LO, ZSE)”
P nr 11 „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień”
P nr 12 „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie”
PD Grupa 6.5 „Remonty bazy edukacyjnej o znaczeniu dla osiągnięcia celów społecznych”
P nr 13 „Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę
infrastruktury i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwicznia”
P nr 14 „Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w
Lesznie”
P nr 15 „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej
Biblioteki Publicznej

ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Przedsięwzięcia
P nr 16 „Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności kulturalnej przez MBWA”
P nr 17 „Adaptacja dawnego pałacu Sułkowskich na nową siedzibę Muzeum Okręgowego”
PD Grupa 2.2 „Przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczny - usługi z dziedziny kultury”
P nr 36 „Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR
P nr 37 „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego”
P nr 38 „Modernizacja budynków i terenów przyległych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego”
PD Grupa 6.1 „Poprawa jakość obsługi mieszkańców poprzez budowę nowej siedziby Urzędu
Miasta”
PD Grupa 6.7 „Adaptacje związane z przystosowaniem obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych”

PROBLEM 4.

NIEZAGOSPODAROWANE
TERENY POKOLEJOWE

NIEZAGOSPODAROWANE TERENY POKOLEJOWE

Problemy
Zamknięty, niezagospodarowany teren przy torach kolejowych (1,19 ha)
Część terenu stanowią niewykorzystane obiekty zabudowane o łącznej powierzchni ok. 0,35 ha.

NIEZAGOSPODAROWANE TERENY POKOLEJOWE

Potrzeby
• Wykorzystać niezagospodarowane tereny pokolejowe do realizacji idei miksu społecznego
• Skomunikować tereny pokolejowe ze Śródmieściem
• Poszerzyć ofertę mieszkalnictwa socjalnego, które przekraczają możliwości podażowe
miasta
• Powiększyć liczbę mieszkań komunalnych - obecnie zmniejsza się zasób mieszkań
komunalnych (sprzedaż najemcom, rozbiórki i zbywanie zdekapitalizowanych budynków)
• Stworzyć przestrzeń pod działalność społeczną tak ważną dla inkluzji osób zagrożonych
wykluczeniem (obecnie brak takiej przestrzeni ogranicza możliwości aktywizowania
mieszkańców)

NIEZAGOSPODAROWANE TERENY POKOLEJOWE

Potencjały
• Możliwość odkupu od Spółki PKP S.A. terenu, który umożliwi miastu realizację wielu celów
rewitalizacyjnych
• Centralnie położone tereny pokolejowe są szansą na ożywienie gospodarcze
• Tereny pokolejowe stanowią rezerwę terenu, która może przyczynić się do rozwiązania
problemów społecznych (brak mieszkań socjalnych i komunalnych, brak infrastruktury
społecznej, realizacja koncepcji mixu społecznego)
• Rezerwa terenu pozwoli na podjęcie działań aktywizujących osoby wykluczone
• Potencjał instytucji społecznych ( Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Schronisko dla Osób
Bezdomnych itp.) oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz walki z
wykluczeniem
• Industrialna przestrzeń pozwoli na stworzenie miejsca niebanalnego i interesującego

NIEZAGOSPODAROWANE TERENY POKOLEJOWE

Cele i kierunki
Cel 1.1 Aktywizacja społeczna / inkluzja osób wykluczonych
1.1.3 Kompleksowo wspierać i aktywizować społecznie i zawodowo osoby bezdomne
1.1.4 Podtrzymać kondycję psycho-fizyczną seniorów
Cel 2.1 Zróżnicowanie mieszkań i mieszkańców
2.1.1 Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty
mieszkań
Cel 3.2 Nadanie funkcji obszarom niezagospodarowanym (pokolejowym, poprzemysłowym)
3.2.1 Zagospodarować tereny pokolejowe

NIEZAGOSPODAROWANE TERENY POKOLEJOWE

Cele i kierunki
Cel 3.3 Poprawa komunikacji i istniejącego układu komunikacyjnego
3.3.2 Uspokoić ruch w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i
modernizację istniejącego
Cel 4.4 Aktywizacja gospodarcza mieszkańców
4.4.1 Stworzyć i zrealizować plan działań wspierających przedsiębiorczość i reintegrację
zawodową

NIEZAGOSPODAROWANE TERENY POKOLEJOWE

Przedsięwzięcia
P nr 0 – „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, w szczególności:
• Opracowanie koncepcji działań w sferze społecznej
• Zapewnienie mixu społecznego na obszarze rewitalizacji Leszna
• Przedsiębiorczość i reintegracja zawodowa
• Zagospodarowanie terenów pokolejowych
PD Grupa 2 „Przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczny, wynikające z koncepcji działań w
sferze społecznej”
P nr 3 „Centrum Aktywizacji Społecznej”
P nr 4 „Punkt całodobowej opieki dla seniorów”
P nr 24 „Integracja, rozwój relacji i pogłębienie więzi społecznych – Domy wielopokoleniowe”

NIEZAGOSPODAROWANE TERENY POKOLEJOWE

Przedsięwzięcia
PD Grupa 4.1 „Przedsięwzięcia realizujące koncepcję mixu społecznego, poprzez
przeprowadzenie remontów zinwentaryzowanych kamienic miejskich”
PD Grupa 4.4 „Przedsięwzięcia realizujące koncepcję architektoniczno-urbanistyczną obszaru
pokolejowego”
PD Grupa 6.3 „Budowa wzorcowego obiektu energooszczędnego na obszarze pokolejowym”

P nr 45 „Transformacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu”
PD Grupa 1 „Przedsięwzięcie wspierające aktywizację społeczną i gospodarczą”

PROBLEM 5.

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE

Problemy
• Zbyt duże natężenie ruchu samochodowego (problemy komunikacyjne, środowiskowe,
parkingowe)
• Brak dużego parkingu buforowego w centrum powoduje z jednej strony zaanektowanie
przez samochody głównych ulic handlowych, z drugiej natomiast odpływ mieszkańców
zainteresowanych zakupami na obrzeża miasta - do galerii handlowej (coraz więcej pustych
lokali w centrum)
• Brak sieci dróg pieszo – rowerowych oraz dalsza degradacja nawierzchni ulic i chodników
będzie prowadzić do utraty funkcji handlowych i usługowych centrum miasta, co przełoży
się na degradację gospodarczą centrum
• Przecięcie wschodniej i zachodniej części miasta przez tory kolejowe – utrudniony dostęp
do usług oferowanych w centrum.

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE

Potrzeby
•
•
•
•
•
•

Skomunikować część wschodnią i zachodnią miasta
Uspokoić ruch samochodowy w centrum
Zwiększyć ilości ścieżek rowerowych i połączyć już istniejące ciągi pieszo-rowerowe
Poprawić nawierzchnię dróg i jakość chodników
Stworzyć parking buforowy
Zlikwidować miejsca parkingowe na ważnych, z perspektywy rozwoju gospodarczokulturalnego, ulicach
• Zlikwidować bariery architektoniczne

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE

Potencjał
• Potencjał „struktury” miasta – bliskość
• Struktura miasta charakteryzuje się dużą zwartością, ułatwiającą skomunikowanie różnych
jego części
• Dobra skala centrum dla ruchu pieszego
• Planowana jest budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących centrum Leszna z sąsiednimi
gminami, co wpłynie na uspokojenie ruchu w mieście
• Potencjał terenów pokolejowych i przykolejowych - możliwość wyprowadzenia ruchu
samochodowego z Al. Krasińskiego w okolicę Tamy Kolejowej
• Możliwość przywrócenia połączeń kolejowych Leszna z Głogowem i Warszawą - odciąży to
układ drogowy w centrum miasta.

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE

Cele i kierunki
Cel 3.3. Poprawa komunikacji i istniejącego układu komunikacyjnego
Kierunki działań:
3.3.1 Wzbogacić istniejące ciągi komunikacyjne o dodatkowe funkcje tworzące przestrzeń
inkluzywną
3.3.2 Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu
komunikacyjnego i modernizację istniejącego
3.3.3 Tworzyć ciągi pieszo-rowerowe w centrum i poprawiać dostępność mieszkańców do
centrum

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE

Przedsięwzięcia
P nr 0 „Nowe Tory – centrum Leszna po kolei”:
Tworzenie nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych łączących różne części miasta
P nr 43 „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami
fortyfikacyjnymi”
P nr 44 „Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie”
P nr 45 „Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu”
P nr 46 „Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego,
Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12”
P nr 47 „ Parking buforowy w Śródmieściu”
PD Grupa 4.7 „Przedsięwzięcia realizujące koncepcję rozwiązań transportowych”
PD Grupa 4.8 „Przedsięwzięcia realizujące założenia nowego układu komunikacyjnego w
Śródmieściu”
PD Grupa 4.6 „Inicjatywy tworzenia preferencji dla ruchu pieszo- rowerowego”

PROBLEM 6.

BRAK PRZESTRZENI REKREACJI

BRAK PRZESTRZENI REKREACJI

Problemy
•
•

•

Niedostateczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
Parki posiadają bardzo ograniczoną funkcję, nie oferując
aktywności skierowanych do zróżnicowanej grupy
odbiorców- małych dzieci, młodzieży, czy seniorów.
Implikacją takie stanu rzeczy jest niechęć mieszkańców do
przebywania na terenach zielonych. W konsekwencji
wpływa to również na rozluźnienie więzi sąsiedzkich.
Niewielka liczba placów zabaw w Śródmieściu powoduje, że
dzieci spędzają swój wolny czas na ulicach miast (w tym na
leszczyńskiej Starówce). Niestety, często są to miejsca, w
których nasilona jest obecność osób nadużywających
alkoholu, a to w konsekwencji powoduje modelowanie
negatywnych wzorców zachowań.

BRAK PRZESTRZENI REKREACJI

Potrzeby
• Zagospodarować najważniejsze place miejskie, w szczególności:
- Plac Jana Metziga, który posiada potencjał do pełnienia funkcji rekreacyjnowypoczynkowej i kulturalnej
- Nowy Rynek – rozszerzyć handlowe funkcje placu o funkcje rekreacyjnowypoczynkowe
• Rozszerzyć infrastrukturę parkową, tak aby odpowiadała na potrzeby odbiorców w
różnym wieku
• Stworzyć przestrzeń inkluzywną na obszarach rekreacyjnych
• Poprawić bezpieczeństwo na terenach rekreacyjnych
• Stworzyć nowoczesne place zabaw dla dzieci ze Śródmieścia

BRAK PRZESTRZENI REKREACJI

Potrzeby
• Stworzyć miejsca wspólnej, sąsiedzkiej integracji
• Stworzyć lub zmodernizować infrastrukturę sportową, gdzie młodzi ludzie z obszaru
rewitalizacji mogliby spędzać czas aktywnie i bezpiecznie
• Nadać nowe, kulturalne funkcje parkom
• Animować działania w przestrzeniach rekreacyjnych
• Zagospodarować podwórka-dziedzińce i skwery, obecnie zaniedbane, służyć mogą
relaksowi mieszkańców, jako ich wewnętrzne enklawy

BRAK PRZESTRZENI REKREACJI

Potencjał
• Potencjał istniejących terenów zielonych
• Kapitał kulturowy i wielość instytucji kultury:
- sąsiadujący z Parkiem Leszczyńskich Satyryków Teatr pozwala na rozszerzenie funkcji
parku o działalność kulturową
- plan przeniesienia na plac Metziga Miejskiej Biblioteki Publicznej spowoduje
częstsze wizyty w tym miejscu oraz rozszerzenie funkcji placu o wydarzenia kulturalne
• Infrastruktura sportowa zlokalizowana jest w kluczowych punktach miasta
• Potencjał klubów sportowych (np. UKS) - Leszno posiada zakorzenioną tradycję krzewienia
sportów takich jak, żużel, gra w bulle, szybownictwo, baloniarstwo, gra w kręgle, etc.

BRAK PRZESTRZENI REKREACJI

Cele i kierunki
Cel 2.3. Poprawa świadczenia usług dla mieszkańców
2.3.2 Tworzyć dogodne warunki rozwoju mieszkańców poprzez poszerzenie oferty sportowej

Cel 3.1. Tworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców
3.1.1 Przywrócić świetność centralnych punktów miasta
3.1.2 Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców
Cel 3.3. Poprawa komunikacji i istniejącego układu komunikacyjnego
3.3.1 Wzbogacić istniejące ciągi komunikacyjne o dodatkowe funkcje tworzące przestrzeń
inkluzywną

BRAK PRZESTRZENI REKREACJI

Przedsięwzięcia
P nr 13 „Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury
i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwicznia”
P nr 14 „Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie”
P nr 23 „Kolorowe Podwórka”
P nr 30 „Reanimacja doktora Metziga – zagospodarowanie placu Jana Metziga w Lesznie”
P nr 31 „Nowy Rynek na nowo – zagospodarowanie Nowego rynku w Lesznie”
P nr 32 „Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie”
P nr 33 „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie”
P nr 34 „Modernizacja budynku Teatru Miejskiego i Parku Leszczyńskich Satyryków”
P nr 35 „Przestrzeń parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki – park Heermanna”
PD Grupa 5.1 „Przedsięwzięcia aranżujące przestrzeń publiczną, związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych”
P nr 43 „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami
fortyfikacyjnymi”
P nr 44 „Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie”

PROBLEM 7.

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Problemy
•
•
•

•

Pustoszejące lokale w centrum
Miejsca w centrum zdominowane są przez punkty
o funkcji kryzysowej
Stary Rynek, mimo swojego historycznego
potencjału, utracił swoją dawną świetność, a
szereg barier architektonicznych powoduje, że
miejsce to nie jest dostępne dla wszystkich
Ponadto, położone w bardzo dobrej lokalizacji
Nowy Rynek i Plac Metziga utraciły swoje dawne
funkcje.
Ulice zlokalizowane w kluczowych miejscach
miasta są zdewastowane i nie pełnią żadnych
funkcji- brakuje na nich przestrzeni do relaksu, nie
są tam zlokalizowane punkty handlowo-usługowe.

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Problemy
•

•
•

Potencjałem Starówki niewątpliwe są
instytucje kultury. Jednak, aby w pełni
służyły dobru mieszkańców, konieczna
jest ich modernizacja, budynki nie są
bowiem dostosowane do potrzeb
danych instytucji
Niezagospodarowane obiekty
poprzemysłowe
Kumulacja w centrum osób zagrożonych
wykluczeniem, co z kolei wynika ze
struktury mieszkań w centrum
(nagromadzenie lokali socjalnych).

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Potrzeby
• Zmodernizować ważne, ze względu na swoje położenie ulice i dzielnice miasta, tak aby stały
się przestrzeniami bezpiecznymi, a nie ucieczkowymi
• Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty
mieszkań
• Przywrócić świetność centralnego punktu miasta poprzez dostosowanie płyty Rynku do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizacja małej architektury, rozszerzenie funkcji
Ratusza, tak aby był dostępny dla większej grupy mieszkańców
• Rozszerzyć funkcje Nowego Rynku o funkcje rekreacyjne i kulturowe
• Zmodernizować Plac Jana Metziga, tak aby stanowić mógł dobrą przestrzeń do odpoczynku w
centrum miasta

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Potrzeby
• Wydobyć historyczny charakter wielu ważnych miejsc i obiektów w centrum
• Zmniejszyć koncentrację obiektów o funkcji kryzysowej - lombardów, chwilówek, etc. oraz
handlu, który nie służy rozwojowi tego fragmentu miasta (np. pkt. sprzedaży taniego
alkoholu)
• Wprowadzać zachęty dla przedsiębiorców
• Usunąć część miejsc parkingowych na rzecz małej architektury
• Zwiększyć motywację właścicieli do renowacji kamienic i budynków
• Rozszerzyć funkcje parków o funkcje kulturowe (koncerty, wystawy), zachować inkluzywny
charakter tych miejsc

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Potencjał
• Potencjał dziedzictwa kulturowego: Stary Rynek z barokowym Ratuszem są zabytkami wpisanymi
do rejestru zabytków
• Budynek pałacu Sułkowskich to jeden z najbardziej rozpoznawalnych, wręcz symbolicznych
obiektów użyteczności publicznej
• Kapitał kulturowy i wielość instytucji kultury zlokalizowanych na obszarze
• Rynek i Ratusz stanowią salon kulturalny miasta, oferujący imprezy, z których korzystają
mieszkańcy, turyści i zainteresowani kulturą z całego kraju
• Duże imprezy promocyjne (np. piknik szybowcowy, Festiwal Leszno Barok Plus , Powrót Króla).
• Potencjał obecnie zaniedbanych terenów Starówki, takich jak Nowy Rynek, Dzielnica Żydowska, ul.
Bracka i Zielona ujawniły imprezy organizowane dla mieszkańców
• Potencjał Leszna jako centrum gospodarczego regionu
• Duży odsetek zarejestrowanych działalności gospodarczych (gospodarni ludzie), optymizm
gospodarczy co do szans powodzenia biznesu.

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Cele i kierunki
Cel 2.3. Poprawa świadczenia usług dla mieszkańców
2.3.3 Podnieść poziom świadczenia usług oraz zwiększyć dostępność mieszkańców do instytucji
kultury
Cel 3.1. Tworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców
3.1.1 Przywrócić świetność centralnych punktów miasta
3.1.2 Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców
3.1.3 Stworzyć spójną, wzbogaconą kulturowo przestrzeń dla mieszkańców

Cel. 3.2. Nadanie funkcji obszarom niezagospodarowanym (pokolejowym, poprzemysłowym)
3.2.2 Zagospodarować nieczynne obiekty poprzemysłowe, tworząc w nich nowe funkcje

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Cele i kierunki
Cel. 3.3. Poprawa komunikacji i istniejącego układu komunikacyjnego
3.3.1 Wzbogacić istniejące ciągi komunikacyjne o dodatkowe funkcje tworzące przestrzeń
inkluzywną
Cel 4. 1. Rozwój nowych firm
4.1.1 Tworzyć system wsparcia dla nowopowstałych firm
Cel 4. 2. Zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej w centrum
4.2.1 Zapobiegać opuszczaniu lokali użytkowych przez obecnych najemców
4.2.2 Działać w celu zapełnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta
4.2.3 Współpracować z właścicielami nieruchomości w celu komercjalizacji pustych lokali
użytkowych

UTRATA PRESTIŻU STARÓWKI

Przedsięwzięcia
P nr 13 „Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury
i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwicznia”
P nr 14 „Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie”
P nr 23 „Kolorowe Podwórka”
P nr 29 „Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza”
P nr 30 „Reanimacja doktora Metziga – zagospodarowanie placu Jana Metziga w Lesznie”
P nr 31 „Nowy Rynek na nowo – zagospodarowanie Nowego rynku w Lesznie”
P nr 32 „Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie”
P nr 33 „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie”
P nr 34 „Modernizacja budynku Teatru Miejskiego i Parku Leszczyńskich Satyryków”
P nr 35 „Przestrzeń parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki – park Heermanna”
PD Grupa 5.1 „Przedsięwzięcia aranżujące przestrzeń publiczną, związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych”
P nr 43 „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”
P nr 44 „Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie”

PROBLEM 8.

NAGROMADZENIE PUSTYCH
LOKALI UŻYTKOWYCH

NAGROMADZENIE PUSTYCH LOKALI

Problemy
• Powiększająca się liczba pustych lokali
- brak elastyczności czynszowej ze
strony właścicieli lokali
- zmniejszenie prestiżu Starówki
• Odpływ dużej części kupujących poza
Śródmieście
• Efekt błędnego koła: utrata renomy
Śródmieścia oraz galeria handlowa
wpływają na pustoszenie lokali, a to z kolei
wpływa na pogłębiający się jeszcze spadek
renomy.

NAGROMADZENIE PUSTYCH LOKALI

Potrzeby
• Podjąć działania zachęcające do otwierania nowych przedsiębiorstw:
- dotacje,
- pożyczki,
- szkolenia,
- przestrzeń co-workingowa
• Przyciągnąć klientów z powrotem do Śródmieścia poprzez działania integrujące (np. Rynki
Śniadaniowe)
• Nawiązać współpracę właścicieli lokali z Urzędem
• Zmodernizować lokale usługowe należące do Miasta
• Zwiększyć motywację właścicieli do renowacji kamienic i budynków
• Zwiększyć współpracę lokalnych przedsiębiorców

NAGROMADZENIE PUSTYCH LOKALI

Potencjał
• Potencjał aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości: duży odsetek zarejestrowanych
działalności gospodarczych (gospodarni ludzie), optymizm gospodarczy co do szans
powodzenia biznesu
• Potencjał instytucji wspierających przedsiębiorczość (Leszczyńskie Centrum Biznesu,
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa)
• Urząd Miasta posiada lokal zlokalizowany na Starówce, który może stanowić dobrą
przestrzeń dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości
• Potencjał Leszna jako centrum gospodarczego regionu

NAGROMADZENIE PUSTYCH LOKALI

Cele i kierunki
Cel 1.2. Integracja i informacja
1.2.3 Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem
zamieszkania
Cel 4. 1. Rozwój nowych firm
4.1.1 Tworzyć system wsparcia dla nowopowstałych firm
Cel 4. 2. Zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej w centrum
4.2.1 Zapobiegać opuszczaniu lokali użytkowych przez obecnych najemców
4.2.2 Działać w celu zapełnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta
4.2.3 Współpracować z właścicielami nieruchomości w celu komercjalizacji pustych lokali
użytkowych

NAGROMADZENIE PUSTYCH LOKALI

Cele i kierunki
Cel 4. 3. Promowanie gospodarczo centrum miasta
4.3.1 Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta
Cel. 4.4. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców
4.4.1 Stworzyć i zrealizować plan działań wspierających przedsiębiorczość i reintegrację
zawodową

NAGROMADZENIE PUSTYCH LOKALI

Przedsięwzięcia
P nr 0 „Nowe Tory – centrum Leszna po kolei: komercjalizacja pustych lokali użytkowych na
obszarze rewitalizacji, Przedsiębiorczość i reintegracja zawodowa
P nr 22 „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną”
P nr 48 „Pieniądze na start”
P nr 49 „Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji”
P nr 50 „Galeria Piekarnia”
P nr 51 „Stacja biznes. Strefa kreatywna”
PD Grupa 1 „Przedsięwzięcia wspierające aktywizację społeczną i zawodową”
PD Grupa 3.2 „Przedsięwzięcia wspierające integrację mieszkańców- wzmacniające poczucie
tożsamości lokalnej”
PD Grupa 6.4 „Przedsięwzięcia realizujące działania wynikające z ekspertyzy w ramach
komercjalizacji pustych lokali użytkowych”

• Przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczny, wynikające z koncepcji działań w sferze społecznej
• Centrum Aktywizacji Społecznej
• Centrum Organizacji Pozarządowych
• Wydarzenia integrujące społeczność lokalną

Przedsięwzięcia kluczowe

• Remonty zinwentaryzowanych kamienic miejskich
• Remonty budynków mieszkalnych
• Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej
• Modernizacja budynku przy Pl. Metziga z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej
• Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez budowę nowej siedziby Urzędu Miasta
• Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza
• Reanimacja doktora Metziga - zagospodarowanie placu Jana Metziga w Lesznie

• Nowy Rynek na nowo- zagospodarowanie Nowego Rynku w Lesznie
• Przedsięwzięcia realizujące koncepcję architektoniczno- urbanistyczną obszaru pokolejowego
• Transformacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu
• Pieniądze na start
• Stacja Biznes. Strefa kreatywna
• Przedsięwzięcia wspierające aktywizację społeczną i zawodową

Szacunkowe ramy finansowe
POZYCJA Z BUDŻETU

Łączne zakładane koszty realizacji programu rewitalizacji
w tym: środki publiczne
w tym: środki prywatne
przedsięwzięcia nieoszacowane

SZACUNKOWA
WARTOŚĆ (w PLN)
518 338 753,00
361 138 753,00
157 200 000,00
2 przedsięwzięcia

• Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie przyjęcia
programu oraz późniejszych jego aktualizacji

Monitorowanie GPR

• Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w Programie (z częstotliwością raz na
dwa lata)
• Monitorowania skutków realizacji Programu, poprzez analizę poziomu wskaźników
wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji (cyklicznie raz na dwa lata)
• Monitorowanie bieżącego (raz na pół roku) poziomu wdrażania Programu – aktualizowana
na bieżąco lista przyjętych w programie przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających
ze statusem: „zakładane do realizacji”, „w trakcie realizacji” lub „zrealizowane”, w
zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz z podaniem poniesionych kosztów,
stworzonego montażu finansowego, a także ewentualnych rezultatów ich wdrożenia –
efekty rzeczowe.

ZARZĄDZANIE GPR

Kontakt:
Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miasta Leszna
tel. 65 529 46 35
rewitalizacja@leszno.pl
www.rewitalizacja.Leszno.pl

