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REWITALIZACJI
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LATA 2017-2027
aktualizacja
Projekt do konsultacji



PO CO 
ZMIANY?

Dla zapewnienia efektywności 
i przejrzystości prowadzonych działań
rewitalizacyjnych, Gminny Program
Rewitalizacji (GPR) podlega
monitorowaniu.
W 2020r. po zaopiniowaniu przez
Komitet Rewitalizacji raportu 
z monitorowania programów
rewitalizacji, a następnie
przedstawieniu go Radzie Miejskiej
Leszna, przystąpiono do aktualizacji
GPR (uchwała nr XXVIII/378/2020 
z dnia 17 września 2020 r).



CZEGO NIE
ZMIENIANO?

DIAGNOZY OBSZARU REWITALIZACJI 
- problemy zdiagnozowane poprzednio 
pozostają aktualne1

2
WIZJI, CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ
- pozostają aktualne, jednakże po wprowadzeniu
nowych przedsięwzięć, zmodyfikowaniu i
wykreśleniu dotychczasowych, zaktualizowano
strukturę celów oraz kierunków działań w
powiązaniu z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi



Uaktualniono opis powiązań między GPR a aktualnymi
dokumentami strategicznymi i planistycznymi (str. 8-21)

CO ZMIENIONO?

1
2

Uaktualniono opis form partycypacji społecznej, tj. udziału
mieszkańców w procesie tworzenia i konsultowania GPR 
(str. 108-115)

3 Zapisy odnośnie Specjalnej Strefy Rewitalizacji i Miejscowych
Planów Rewitalizacji  (str. 180)

4 Zaktualizowano rozdział poświęcony zarządzaniu 
(str. 182-185) i monitorowaniu GPR (str. 200-202)

5 UAKTUALNIONO PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE



PRZEDSIĘWZIĘCIA
REWITALIZACYJNE

Największe zmiany w GPR
 

Stare Pompy - 
wizualizacja www.starepompy.pl 

35 Podstawowe przedsięwzięcia

Nowe przedsięwzięcia 16

Zakończone przedsięwzięcia

Wykreślone przedsięwzięcia

Zaktualizowane przedsięwzięcia 13

Zmodyfikowane przedsięwzięcia 6

12

13

(zmiana porządkująca)

(zmiana znacząca)



NOWE
PRZEDSIĘWZIĘCIA 



Przedsięwzięcie nr 53

ADAPTACJA BUDYNKU
BIUROWO-
ADMINISTRACYJNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY NA
TERENIE POKOLEJOWYM
PRZY UL. TOWAROWEJ 
W LESZNIE 
- TWORZENIE WARUNKÓW
DO ZASPOKAJANIA POTRZEB
MIESZKANIOWYCH
WSPÓLNOTY
SAMORZĄDOWEJ.

 

1.
Budowa innowacyjnego osiedla z 50 mieszkaniami
odpowiadającego na potrzeby różnych grup np.
seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin 
z dziećmi, młodych, osób wykluczonych,
bezdomnych

2.
Stworzenie domu wielopokoleniowego

3.
Utworzenie lokali usługowych z różnorodną ofertą
(w tym lokale dla NGO prowadzących działania na
rzecz mieszkańców obszaru)

4.
Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej
aktywizującego osoby wykluczone (poszerzenie
oferty dla osób wykluczonych społecznie i ich
aktywizacji poprzez adaptację i modernizację
budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
utworzenie mieszkań chronionych/rotacyjnych)

5.
Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej (stworzenie miejsca pełniącego rolę
centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw
obywatelskich)

WIęcej na str. 153



Przedsięwzięcie nr 54

CENTRUM
OPIEKUŃCZO –
MIESZKALNE 

 

Zaadaptowanie budynku mieszczącego się 
w Lesznie przy ul. Lipowej 9 na potrzeby osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych
samotnych. 
Adaptacja pozwoli na wyodrębnienie 10 mieszkań
oraz części wspólnej z przeznaczeniem na salkę
dziennego pobytu i miejsce spotkań.

WIęcej na str. 155



Przedsięwzięcie nr 55

ZAGOSPODAROWANIE
/ KOMERCJALIZACJA
PUSTYCH LOKALI
UŻYTKOWYCH NA
OBSZARZE
REWITALIZACJI

 

Działania służące zagospodarowaniu pustych
lokali użytkowych w centrum miasta:

1.
Start-up Starówka - zagospodarowanie
pustostanów i uatrakcyjnienie oferty handlowej 
i usługowej w obszarze rewitalizacji, wprowadzenie
branż innowacyjnych, wsparcie finansowe dla nich

2. 
Zagospodarowanie pustych witryn sklepowych - 
wykorzystanie pustych witryn w działaniach
artystycznych

3. 
Przemiana wewnętrzna - tworzenie, w wyniku
warsztatów zorganizowanych dla handlowców 
z centrum, wzorcowej aranżacji punktu
handlowego

4.
Miejskie biuro nieruchomości - prowadzone 
w Stacji Biznes usługi pośrednictwa i sieciowania
pomiędzy właścicielami pustych lokali handlowych
a potencjalnymi wynajmującymi

WIęcej na str. 156



Przedsięwzięcie nr 56

KULTURA 
W CENTRUM

 

Realizacja działań kulturalnych w przestrzeni miasta
– wychodzenie ze sztuką poza instytucje kulturalne
oraz integrowanie mieszkańców:

1.
LUFA  - Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny
Oddolna inicjatywa stworzona przez ludzi pełnych
pasji oraz zamiłowania do wszelkich form sztuki. 
W czasie Festiwalu, który odbywa się na ulicach
miasta, w różnych zakątkach centrum, rządzą
artyści: muzycy, malarze, aktorzy teatrów ulicznych,
animatorzy, artyści rękodzieła czy streetart, poeci.

2. 
Sąsiedzki Teatr Podwórkowy - plenerowe spektakle
teatralne dla całych rodzin, na podwórkach,
skwerkach i innych placach w bliskiej okolicy
budynków mieszkalnych

3. 
Powrót Króla - cykliczna impreza nawiązująca do
związanej z Lesznem historycznej postaci króla
Stanisława Leszczyńskiego

4.
Leszno Barok Plus - multidyscyplinarny przegląd
najciekawszych zjawisk świata sztuki, festiwal
pomyślany jest jako święto muzyki, teatru, baletu 
i sztuk plastycznych.

WIęcej na str. 158



Przedsięwzięcie nr 57

ZIELONE STARE
MIASTO

 

Zazielenienie obszaru rewitalizacji poprzez:

1.
odbetonowanie przestrzeni w centrum

2.
stworzenie parków kieszonkowych

3.
realizację programu ulg podatkowych związanego 
z zazielenieniem elewacji i/lub dachów

WIęcej na str. 159



Przedsięwzięcie nr 58

RODZINNE
STARE MIASTO

 

Stworzenie na obszarze rewitalizacji przestrzeni
przyjaznych rodzinom z dziećmi - rozproszonych 
w różnych miejscach centrum, w tym m.in:

1.
stworzenie całorocznej atrakcji na rynku

2.
stworzenie kieszonkowych placów zabaw,
umieszczenie "ławek z przewijakami"

3.
współpraca z lokalną gastronomią - wzbogacenie
oferty o "kąciki malucha"

WIęcej na str. 160



Przedsięwzięcie nr 59

OBYWATELSKIE
STARE MIASTO

 

Docieranie do osób, które na co dzień nie angażują
się w życie obywatelskie, ale mają potencjał bycia
liderami w małych inicjatywach:

1.
Trener czasu wolnego - trener osiedlowy animujący
czas wolny dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji

2.
CURA DOMESTICA, czyli Koło Gospodyń Miejskich -
cykl spotkań dla kobiet w każdym wieku,
poświęconych nowoczesnemu rozumieniu pojęcia
"kura domowa"; wielowątkowa, zróżnicowana grupa
integrująca kobiety

3.
Szkoła Liderów Rewitalizacji - udział w warsztatach,
spotkaniach dla liderów dedykowanych różnym
grupom społecznym

4. 
Leszczyńska Akademia Kobiet - szkolenie,
wspieranie i aktywizacja kobiet w powrocie na rynek
pracy; cykl spotkań warsztatowych
wzmacniających kompetencje i umiejętności kobiet,
budujących poczucie ich własnej wartości

WIęcej na str. 161



Przedsięwzięcie nr 60

POZYTYWNA
KAMPANIA
ŚWIADOMOŚCIO-
WA "NAKRĘĆ SIĘ
NA CENTRUM"

 

Zmiana postrzegania obszaru rewitalizacji –
podkreślenie pozytywnych stron i potencjału OR
zamiast akcentowania negatywnych zjawisk:

1.
L MAGAZYN- magazyn wydawany dwa razy do roku,
prezentujący bogatą ofertę usługowo – handlową
starówki, centrotwórców, lokalnych rzemieślników 
i artystów, nowe inwestycje rewitalizacyjne;

2.
Stworzenie jednego, spójnego portalu
informującego o wydarzeniach i inicjatywach, które
odbywają się na OR, z którego korzystać mogą
wszyscy zainteresowani w celu promowania swoich
wydarzeń 

3.
Promowanie lokalnych rzemieślników i artystów

4. 
Cykliczne spacery po mieście. 
W myśl zasady „cudze chwalicie, swego nie znacie”,
ideą spacerów będzie odkrywanie i poznawanie
miasta na nowo – niczym turysta, zwiedzający nowe
przestrzenie. 

WIęcej na str. 163



Przedsięwzięcie nr 61

MŁODZIEŻOWE
STARE 
MIASTO

 

Stworzenie na obszarze rewitalizacji przestrzeni
poświęconych w całości dzieciom i młodzieży

1.
Funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego
Klub działa od kilku lat, ale jego przestrzeń jest
zaniedbana. Miejsce to, po wykonaniu prac wspólnie
z młodzieżą stanowić będzie bezpieczną przestrzeń,
azyl, w którym dzieci i nastolatkowie z obszaru
rewitalizacji będą mogli spędzać wolny czas –
odpoczywając, grając w gry planszowe, odrabiając
lekcje, etc. Klub prowadzić będzie również działania
animacyjne, których podmiotem jest rodzina i
lokalna społeczność mieszkańców. 

2.
Zajezdnia na Metza
Projekt zakłada wydzielenie przestrzeni na terenie
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Grochowiaka dostępnej i skierowanej
dla młodzieży oraz prowadzenie systematycznych
działań o charakterze animacyjnym, prowadzenie
grupowych zajęć tematycznych, pomoc w nauce i
zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie
zainteresowań i pasji 

WIęcej na str. 164



Przedsięwzięcie nr 62

DZIEDZICTWO 
KULTUROWE
W REWITALIZACJI

 

Działania zarówno inwestycyjne, jak i tzw. miękkie
zwiększające poczucie tożsamości mieszkańców 
z miejscem zamieszkania oraz lokalną kulturą 
i historią

1.
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. 

2.
Spacery historyczne po obszarze rewitalizacji

3.
Dzielnica żydowska 
– turystyczno-kulturalny produkt ze Starego Miasta
Przedsięwzięcie polega na wzmocnieniu funkcji
kulturalnej centrum miasta poprzez świadome
zaaranżowanie przestrzeni i wykorzystanie
potencjału dawnej dzielnicy żydowskiej. 

WIęcej na str. 166



Przedsięwzięcie nr 63

BEZPIECZNE
STARE
MIASTO

 

Podniesienie bezpieczeństwa na obszarze
rewitalizacji

1.
Doświetlenie ulic obszaru rewitalizacji - wymiana
starych żarówek na żarówki typu LED w miejskich
latarniach

2.
Rozwój systemu monitoringu oraz lokalnych
systemów bezpieczeństwa, z zachowaniem dostępu
do przestrzeni publicznych,

WIęcej na str. 167



Przedsięwzięcie nr 64

STARE
MIASTO
ODDYCHA
CZYSTYM
POWIETRZEM

 

Poprawa jakości środowiska na obszarze
rewitalizacji

1.
Dotacje na zadania inwestycyjne związane ze
zmianą sposobu ogrzewania w przypadku: zmiany
źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kotły
gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne),
przyłączenia budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej, zastosowania kolektorów słonecznych

2.
Działania związane z utylizacją płyt azbestowych 

3.
Działania związane z modernizacją sieci cieplnej 
i podłączeniem budownictwa do miejskiej sieci
cieplnej

WIęcej na str. 168



Przedsięwzięcie nr 65

PRZEBUDOWA
ULICY KRÓLOWEJ
JADWIGI,
WALERIANA
WRÓBLEWSKIEGO,
KRÓTKIEJ 
W LESZNIE

 

remont nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem, 
przebudowa infrastruktury wodociągowej, 
oświetlenie drogowe,
prace z zakresu branży teletechnicznej z budową
kanału technologicznego,
przebudowa urządzeń kolidujących z planowaną
inwestycją, 
ujednolicenie z istniejącą infrastrukturą
monitoringu miejskiego.

Projekt zakłada:

WIęcej na str. 169



Przedsięwzięcie nr 66

REWITALIZACJA
OBIEKTÓW PRZY
UL. MARCINKO-
WSKIEGO 15 I 15A

 

Kompleksowy remont z przebudową budynków
mieszkalnych i usługowych wraz z dobudową
budynku biurowo-usługowego; 
Wykonanie przebudowy z nadbudową oraz
zmianą sposobu użytkowania budynku; 
Wybudowanie parkingu; 
Zagospodarowanie terenu i przyłączenie obiektu
do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt zakłada:

WIęcej na str. 170



Przedsięwzięcie nr 67

BIBLIOTEKA
KULTURALNIE
REWITALIZUJE

 

WIęcej na str. 171

Projekty kulturalne realizowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Lesznie

1.
Trauma i duma - 
aktywizacja młodych ludzi poprzez edukację
kulturalną w zakresie teatru, filmu, reportażu
radiowego oraz wiedzy archiwizacyjnej

2.
Leszczyński Montmartre - 
organizacja na Pl. Metziga przestrzeni i możliwości
dla lokalnych artystów, rękodzielników, edukatorów
artystycznych i animatorów kulturalnych, dzięki
której będą mogli cyklicznie prezentować swoje
prace, ofertę kulturalną, organizować warsztaty 
i spotkania dla mieszkańców o charakterze
kulturalnym. 

3.
Czytelnia na trawie -
akcje czytelnicze dla mieszkańców na Placu Metziga

4. 
Galeria na Wąskiej



Przedsięwzięcie nr 68

BUDOWA OBIEKTU
HANDLOWO-
USŁUGOWEGO
„GOPLANA” WRAZ 
Z ZAGOSPODARO-
WANIEM TERENU

 

WIęcej na str. 173

Budowa obiektu handlowo-usługowego 
„GOPLANA” wraz z zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą techniczną – zewnętrznymi
instalacjami kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociągowej z wyłączeniem przyłączy oraz
zewnętrznego oświetlenia terenu 



ZMODYFIKOWANE
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedsięwzięcia, których zakres zmienił
się w sposób znaczący



Przedsięwzięcie nr 1
 

KLUBY RODZINNE I ŚWIETLICA
PODWÓRKOWA

 

 Utworzenie Klubów Rodzinnych i Świetlicy
podwórkowej jako miejsca dla dzieci i rodziców

mieszkających na terenie Śródmieścia.
Przedsięwzięcie polega na przekazaniu przez rodziny

dobrze funkcjonujące,  dobrych i pozytywnych
wzorców rodzinom z trudnościami, w których

występują problemy uniemożliwiające prawidłowy
rozwój i wywiązywanie się z ról społecznych.

 



Przedsięwzięcie nr 12
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 PRZY UL.

KURPIŃSKIEGO 2 W LESZNIE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WRAZ Z BUDOWĄ BOISKA PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 

 
1.

kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
użyteczności publicznej - Zespołu Szkół nr 4.

 

2. 
zagospodarowanie terenu na funkcje sportowe 

i rekreacyjne poprzez budowę kompleksu sportowego, 
w którego skład wchodzą: boisko wielofunkcyjne, 

bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal, boisko
do piłki siatkowej oraz siłownia plenerowa 

ze strefą street workout. 
 



Przedsięwzięcie nr 30
 

PRZEBUDOWA NOWEGO RYNKU ORAZ PL.
METZIGA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI

DROGAMI I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ DLA STWORZENIA

MIESZKAŃCOM PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI
W RAMACH REWITALIZACJI LESZNA

 
Przebudowa dwóch z trzech głównych placów miejskich 

w centrum Leszna – Nowego Rynku i Placu Metziga 
w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.

Plac Metziga:
utrwalenie i wzmocnienie funkcji wypoczynku i rekreacji 

w centrum miasta oraz uzupełnienie go o funkcję kultury
Nowy Rynek:

wzmocnienie funkcji handlowej Nowego Rynku oraz
uzupełnienie go o nowe funkcje, poprzez podniesienie

jakości przestrzeni



Przedsięwzięcie nr 35
 

PRZESTRZEŃ PARKOWA JAKO WAŻNY
ELEMENT W UZDROWIENIU STARÓWKI –

PARK HEERMANNA 
 

Projekt realizowany zgodnie z następującymi etapami::
ETAP 1:

Stworzenie strefy otwartej / strefy komfortu w części parku
zlokalizowanej przy Al. Jana Pawła II (etap zakończony,

realizacja w ramach projektu „Zielone Leszno")
ETAP 2:

W ramach tego etapu planuje się realizację
następujących zadań:

•     Budowa placówki przedszkolnej według obowiązu-
jących norm, o wysokim standardzie edukacyjnym,

wpisującej się swym charakterem w najbliższe otoczenie,
•     Stworzenie strefy relaksu i strefy edukacji.

ETAP 3:
Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni 

 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
 



Przedsięwzięcie nr 37
 

OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA

ZESPOLONEGO W LESZNIE 
 

Termomodernizacja w ramach kompleksowej
modernizacji budynków Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Lesznie, polegająca na: demontażu 
i utylizacji płyt azbestowych, wykonaniu

termomodernizacji ścian zewnętrznych budynków
szpitalnych, wymianie stolarki okiennej i częściowo stolarki

drzwiowej, termomodernizacji stropodachów, systemów
wentylacji i klimatyzacji oraz systemów chłodzących,

wymianie oświetlenia wewnętrznego na
energooszczędne, wymianie świetlików dachowych,

modernizacji instalacji c.o. i układu c.w.u. wraz 
z montażem pomp ciepła, przebudowie stref wejściowych.  

 

Źródło: www.leszno24.pl 



Przedsięwzięcie nr 45
 

TRANSFORMACJA UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO W ŚRÓDMIEŚCIU

 

Wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum
miasta na obszar wzdłuż torów kolejowych oraz budowę

węzła multimodalnego - Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego:

 
1.

Przebudowa istniejącego układu drogowego ulicy
Towarowej (1 etap) i ulicy Tama Kolejowa (2 etap);

2.
Przeprowadzenie nowej ulicy, na północ od Dworca

autobusowego, łączącej ulicę Przemysłową 
z przebudowaną ulicą Towarową

3. 
Budowa Zintegrowanego Węzła

 



Przedsięwzięcie nr 47
 

PARKING BUFOROWY
W ŚRÓDMIEŚCIU

 

Budowa parkingu na ok. 100 miejsc postojowych
 

Modernizacja ul. Kustronia -
rozbudowa drogi gminnej na odcinku 225,40 m od

skrzyżowania z ul. Tama Kolejowa do skrzyżowania z ul.
Obrońców Lwowa

 



Przedsięwzięcie nr 1 – Kluby Rodzinne i Świetlica podwórkowa
 

Przedsięwzięcie nr 15 – Modernizacja budynku przy Pl. Jana Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

 
Przedsięwzięcie 25 - Remonty budynków mieszkalnych

 
Przedsięwzięcie nr 30 – Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami 

i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji
Leszna

 
Przedsięwzięcie nr 45 – Transformacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu

 
Przedsięwzięcie nr 51 – Stacja Biznes. Strefa kreatywna

 
Przedsięwzięcie nr 53 – Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na
terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie – Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
 

Przedsięwzięcie nr 57 – Zielone Stare Miasto
 

Przedsięwzięcie nr 58 – Rodzinne Stare Miasto
 

Przedsięwzięcie nr 61 – Młodzieżowe Stare Miasto

KLUCZOWE
PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE



ZAKOŃCZONE
PRZEDSIĘWZIĘCIA 



PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

1. Przedsięwzięcie nr 0 -  „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”

2. Przedsięwzięcie 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

3. Przedsięwzięcie nr 5 - Jesteśmy w sieci

4. Przedsięwzięcie nr 9 - Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej

5. Przedsięwzięcie nr 14 – Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

6. Przedsięwzięcie nr 21 - Targi NGO

7. Przedsięwzięcie nr 26 - Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej

8. Przedsięwzięcie nr 29 - Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza (przedsięwzięcie
częściowo zakończone, częściowo przeniesione do dopuszczalnych)

9. Przedsięwzięcie nr 33 - Modernizacja parku przy Placu Tadeusza Kościuszki w Lesznie

10. Przedsięwzięcie nr 42 - Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno-edukacyjne i gospodarcze

11. Przedsięwzięcie nr 43 - Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi

12. Przedsięwzięcie nr 46 - Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego,
Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12 (przedsięwzięcie częściowo zakończone)

Opis zakończonych przedsięwzięć na str.  224 - załącznik nr 2



WYKREŚLONE
PRZEDSIĘWZIĘCIA 



PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKREŚLONE

1. Przedsięwzięcie nr 4 Punkt Całodobowej Opieki dla Seniorów

2. Przedsięwzięcie nr 6 Damą być

3. Przedsięwzięcie nr 13 Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury 
i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwicznia

4. Przedsięwzięcie nr 16  Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem przy ul. Leszczyńskich 5 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

5. Przedsięwzięcie nr 17 Adaptacja dawnego pałacu Sułkowskich na nową siedzibę Muzeum Okręgowego

6. Przedsięwzięcie nr 18 Centrum Aktywności Obywatelskiej i Ekonomii Społecznej

7. Przedsięwzięcie nr 23 Kolorowe podwórka

8. Przedsięwzięcie nr 34 Modernizacja budynku Teatru Miejskiego i Parku Leszczyńskich Satyryków

9. Przedsięwzięcia nr 36 Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR

10. Przedsięwzięcie nr 38 Modernizacja budynków i terenów przyległych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

11. Przedsięwzięcie nr 39 Rewitalizacja starej Octowni – przebudowa obiektu poprzemysłowego na budynek 
o przeznaczeniu usługowo-handlowo-kulturowym

12. Przedsięwzięcie nr 48 Pieniądze na start

13. Przedsięwzięcie nr 52 Dziedzictwo Leszczyńskich Przedsiębiorców

Przyczyny wykreślenia przedsięwzięć na str. 177



KOSZT PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH

SZACUNKOWA WARTOŚĆ 
(w PLN)

Łączne zakładane koszty realizacji programu
rewitalizacji 453 973 526,09

w tym: środki publiczne 252 383 075,16

w tym: wkład własny JST 75 060 244,92

w tym: środki prywatne 196 590 000,00

przedsięwzięcia nieoszacowane 2 przedsięwzięcia

KOSZTY PODSTAWOWYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 


