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Wprowadzenie i uwagi metodologiczne 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023” stanowi kluczowy element gminnej 

polityki rewitalizacji w perspektywie do roku 2023.  

Zgodnie z definicją rewitalizacji przyjętą na potrzeby programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

za rewitalizację uważa się proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, 

uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej 

i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, inicjowanym 

i sterowanym przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), prowadzonym w ścisłej współpracy 

z lokalną społecznością i na jej rzecz. 

Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu rewitalizacji 

konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób 

skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami interesariuszy tego procesu. Takim instrumentem 

będzie „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023”. 

Obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych, na którym gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy, ani zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar 

zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać 

wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych 

wyżej negatywnych zjawisk. Obszar zdegradowany, jak również obszar rewitalizacji mogą stanowić 

to samo terytorium.  

Tym samym przedmiotowe opracowanie wskazuje i poddaje analizie dwa obszary: 

1. Obszar Leśna (1,06% powierzchni oraz 24,95% ludności gminy Leśna), 

2. Obszar Pobiedna (0,62% powierzchni oraz 4,92% ludności gminy Leśna). 

Obszary zdegradowane w gminie zostały wyznaczone na podstawie pogłębionej diagnozy społeczno 

 – gospodarczo – przestrzennej. W ramach procesu delimitacji obszarów skoncentrowano się na analizie 

występowania zjawisk kryzysowych, w tym przede wszystkim problemów natury społecznej. Dodatkowo 

zwrócono również uwagę na wewnętrzny potencjał rozwojowy obszarów, który może mieć kluczowy 

wpływ na rozwój całej gminy. 

Metodyka wyznaczania obszarów zdegradowanych miała trzystopniowy charakter, który umożliwił 

ostateczne wyłonienie obszarów przewidzianych do rewitalizacji. 
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1. Pierwszym działaniem była analiza zjawisk bezrobocia, przestępczości oraz wykluczenia społecznego 

na wytypowanych wstępnie obszarach zdegradowanych oraz na terenie gminy. Na podstawie tej analizy 

wyłoniono miejscowości tereny Leśna oraz Pobiedna. 

2. Drugim elementem było pozyskanie danych statystycznych dla wyznaczonych obszarów – korzystano 

m.in. z uprzejmości Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Leśnej oraz Komisariatu Policji w Leśnej.  

3. Trzecim krokiem diagnostycznym było przeprowadzenie procesu ankietyzacji wśród mieszkańców 

gminy – poddano ocenie granice wytypowanych obszarów, przeprowadzono spacery studyjne 

na obszarach kryzysowych oraz wypracowano szczegółową diagnozę, która jest zasadniczym 

elementem przedmiotowego opracowania. 

W oparciu o analizę wskaźnikową oraz rozpoznanie przedstawicieli gminy zdecydowano o wyłonieniu 

dwóch obszarów zdegradowanych, które poddano dalszej analizie: są to obszary zlokalizowane 

w miejscowości Leśna oraz Pobiedna. Wstępnie wytypowane obszary kryzysowe cechowały 

się znacznym zróżnicowaniem pod kątem natężenie problemów społecznych. Konsekwencją 

odnotowanej sytuacji było ograniczenie zasięgu terytorialnego obszaru przewidzianego do analizy 

pogłębionej.  

Przedmiotowy dokument został przygotowany i opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 3 lipca 2015 roku.  
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1. Podstawa prawna  

Do końca 2015 r. dokumentem, który wyznaczał kierunki działań w zakresie rewitalizacji w Gminie Leśna 

był „Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Leśna 2007-2015”, który w rozdziale ósmym pn. „Lokalny Plan 

Rewitalizacji Gminy Leśna” opisuje założenia rewitalizacji w gminie.  

W związku z nowym podejściem do rewitalizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 

-2020, Gmina Leśna przystąpiła do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 

2016-2023. 

Korzystając z Art. 52. 1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, samorząd Gminy Leśna 

skorzystał z zapisu wskazującego, że „do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć 

wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego 

ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu 

rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne”.  

W związku z przedstawionymi uwarunkowaniami prawnymi przedmiotowy dokument został 

opracowany na podstawie: 

 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 lipca 

2015 r. wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

 Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów 

rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 jako 

podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przyjętych 28 grudnia 2015 roku. Uchwałą nr 1622/V/15 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446). 

Powiązania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023” zostaną poddane 

szczegółowej analizie w kolejnym podrozdziale niemniej należy podkreślić, że zakres przedsięwzięć 

i działań rewitalizacyjnych ściśle koresponduje z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
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2. Zgodność dokumentu  

2.1 Spójność dokumentu w skali makro  

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze operacyjnym, którego podstawowym 

założeniem jest wyznaczenie ram dla skutecznej interwencji publicznej ukierunkowanej na wyznaczone 

obszary zdegradowane. W ramach wypracowanych założeń planistycznych dokonywano identyfikacji 

celów i metod pozwalających na zniwelowanie kluczowych deficytów obszarów problemowych, które 

w ramach polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej powinny korespondować z założeniami 

na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Należy podkreślić, że niniejszy Program jest 

zgodny z podstawowymi dokumentami o charakterze planistycznym i programowym. LPR jest 

komplementarny w odniesieniu do następujących dokumentów o charakterze programowym 

i strategicznym, obowiązujących na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym: 

Tabela 1 Spójność dokumentu w skali makro 

Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

Strategia Europa 2020 

Cel główny: „Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom 

w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy 

i ograniczanie ubóstwa”. Dokument wpisuje się w następujące obszary strategiczne: 

– Bezrobocie wśród młodzieży, poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych, 

– Środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości, 

– Infrastruktura oraz środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 

Zgodność dokumentów wyraża się w następujących celach tematycznych: 

– Cel tematyczny 3. Wzmacnianie Konkurencyjności MŚP, sektora rolnego, 

– Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 

– Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 

– Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 

zasobami, 

– Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej, 

– Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 

– Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

– Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 

– Cel tematyczny 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 

sprawności administracji publiczne. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Spójność wyraża się w następujących celach: 

– Cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji 

funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

– Cel 3 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w równych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury, 

– Cel 4 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

– Cel 5 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa, 

– Cel 6 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

Spójność wyraża się w następujących obszarach i celach: 

– Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 

I.1.1. Uporządkowanie kompetencji umożliwiające realizację działań rozwojowych 

I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego 

– Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 

II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki 

II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie 

II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  

II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej  

II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego  

II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 

II.6.4. Poprawa stanu środowiska 

II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 

II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych 

II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich 

– Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna 

III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych  wykluczeniem społecznym 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju  oraz integracja przestrzenna dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału 

obszarów wiejskich 

III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Dokument jest zgodny z nadrzędnym celem: 

„Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych 

oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w 

horyzoncie długookresowym”. KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku, które wpisują się w specyfikę 

przedmiotowego opracowania: 

– Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

– Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych,  

– Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych 

terytorialnie. 

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Przedmiotowe opracowanie jest zgodne w zakresie następujących celów szczegółowych: 

– Cel szczegółowy 1: Rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, 

– Cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności energetycznej, 

– Cel szczegółowy 3: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

– Cel szczegółowy 4: Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

– Cel szczegółowy 5: Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 

– Cel szczegółowy 6: Promocja nowych wzorców konsumpcji. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

Dokument wpisuje się w cele: 

– Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu 

i poprawa poziomu bezpieczeństwa 

– Cel 7. Włączenie społeczne i podniesienie poziomu i jakości życia 

Strategia Rozwoju Powiatu Lubańskiego do roku 2020 

Dokument wpisuje się w cel główny jakim jest: Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy 

oraz w cele szczegółowe: 

– 1.wysoki poziom warunków życia mieszkańców, 

– 3.wzrost aktywności gospodarczej, 

– 6.wysoka jakość środowiska naturalnego, 

– 7.wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. 

Źródło: opracowanie własne 

2.2 Opis powiązań LPR z dokumentami strategicznymi gminy 

Niniejszy LPR tworzy płaszczyznę zgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami z różnych dziedzin 

funkcjonowania społeczności lokalnej i samorządu.  

Tabela 2 Spójność LPR z dokumentami strategicznymi gminy. 

Komplementarność z dokumentami na poziomie gminnym 

Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 -2025 

Poniższe cele Strategii: 

 cel 1.1. Budowa i zarządzanie marką turystyczną Gminy Leśna, 

 cel 1.2. Budowa i rozwój produktów turystycznych, 

 cel 1.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, 

są tożsame z celem rewitalizacji 1 jakim jest Ożywienie gospodarcze i turystyczne obszarów o charakterze kryzysowym. 

Cele w Strategii obejmują działania związane z budową marki turystycznej Gminy Leśna oraz promocją turystyczną marki i 

jej produktów, które korespondują z działaniami artykułowanymi w LPR, min.: wzmacnianie atrakcyjności turystycznej 

obszarów objętych programem rewitalizacji. 

Następnie: 

 cel 2.1. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, 

 cel 2.2. Poprawa atrakcyjności inwestowania, 

obejmują utworzenie lokalnego inkubatora przedsiębiorców, promocję lokalnych przedsiębiorców oraz działania 

zmierzające do podniesienia atrakcyjności i inwestowania w Gminie Leśna. Cele te wpisują się w cel rewitalizacyjny 1, 

w ramach dziedzin wsparcia jakimi są: powstanie nowych biznesów i nowych miejsc pracy związanych z usługami czasu 

wolnego, wspieranie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości 

społecznej. 

Także: 

 cel 3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej Gminy,  

 cel 3.2. Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej,  

 cel 3.3. Bezpieczna, ekologiczna i czysta Gmina, 

obejmujące działania z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzeni 

publicznej, czystości i bezpieczeństwa Gminy wpisują się w cel rewitalizacyjny 3. Przywrócenie pierwotnej jakości terenom 

poprzemysłowym i pokolejowym. Cele są tożsame - w ramach postulowanych kierunków działań LPR, wymieniono m.in.: 

poprawę atrakcyjności, wizerunku i estetyki okolic dworca PKP, rozwój nowych funkcji kulturalnych i społecznych przy 

wykorzystaniu terenów i obiektów PKP, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, rozwijanie zagospodarowanych 

terenów zielonych czy modernizację i zachowanie zdewaloryzowanych układów urbanistycznych. 

Ponadto: 

 cel 4.1. Wsparcie aktywności społecznej poprzez wsparcie działalności organizacji pozarządowych, 

 cel 4.4. Wsparcie działań i inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie gminnym 

które obejmują działania z zakresu zarówno usuwania barier infrastruktury przestrzeni publicznej, jak również wsparcie 

realizacji zadań publicznych przez NGO, dokładnie wpisują się w cel rewitalizacji 2. Zwiększenie efektywności usług 

publicznych oraz wykorzystanie nowych form działań pomocowych na rzecz grup zmarginalizowanych. W ramach celu, w 

LPR proponuje się takie kierunki działań jak rozwijanie ofert instytucji pomocowych, wspieranie organizacji pozarządowych, 

czy rozwój wyspecjalizowanych usług społecznych. 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśna na lata 2015-2025 

Cele strategiczne w dokumencie wpisują się w cel rewitalizacyjny 2. LPR.  

Najbardziej tożsame z nich, to: 

 Cel strategiczny 1. Integracja grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych, ubogich i 

bezdomnych, 

 Cel strategiczny 2. Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 

dzieci i młodzieży, 

 Cel strategiczny 4. Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu 

społecznym. 

Zaproponowane w ramach celów strategicznych, cele operacyjne Strategii, skupiają się m.in. wokół: zapewnienia dzieciom 

i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju, zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków  pozwalających 

im na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, 

ograniczanie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom najuboższym oraz dotkniętym 

i zagrożonym bezdomnością. Są to działania spójne z kierunkami działań celu rewitalizacyjny 2, takimi jak wykreowanie 

na obszarach rewitalizacji nowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie ofert instytucji pomocowych 

oraz wspieranie organizacji pozarządowych, czy wzmacnianie oferty wspierającej aktywizację osób z grup biernych 

i marginalizowanych zamieszkujących obszary kryzysowe. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leśna, 2014 

Główny cel Studium jakim jest uzyskanie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Leśna, która w harmonijny 

i zrównoważony sposób wykorzysta swe walory przyrodnicze i kulturowe oraz własne zasoby dla potrzeb rozwoju oraz 

poprawy warunków życia mieszkańców, jest tożsamy z celem 3. Rewitalizacji. Cel LPR ma  wymiar przestrzenno-funkcjonalny 

oraz techniczny i traktuje o wykreowaniu reprezentacyjnej przestrzeni publicznej integrującej mieszkańców, zachowującej 

dziedzictwo historyczne i kulturowe, rozwoju nowych funkcji kulturalnych i społecznych przy wykorzystaniu terenów i 

obiektów PKP czy o modernizacji i zachowaniu zdewaloryzowanych układów urbanistycznych. 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem okresu 2017 - 2020 

Cel nadrzędny programu ochrony środowiska to dążenie do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju miasta i gminy 

Leśna poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony 

środowiska. Cel ten jest spójny z celem 3. Rewitalizacji, którego kierunki działań skupiają się wokół rozwijania 

zagospodarowanych terenów zielonych i terenów poprzemysłowych. 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę scharakteryzowane powyżej dokumenty wraz z celami, należy stwierdzić, iż Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Leśna jest zintegrowany oraz komplementarny wobec planistycznej 

i strategicznej dokumentacji na poziomie gminnym. 
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3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy Leśna 

3.1 Położenie i układ funkcjonalny Gminy Leśna 

Gmina miejsko-wiejska Leśna położona jest na pograniczu śląsko-łużyckim, w południowo - zachodniej 

części województwa dolnośląskiego oraz południowej części powiatu lubańskiego, w odległości około 

145 km od Wrocławia. Gmina Leśna graniczy: od północnego - zachodu z gminą Platerówka, od północy 

z miastem Lubań, od wschodu z gminami: Olszyna, Mirsk i Gryfów Śląski, od południa z miastem 

Świeradów Zdrój, natomiast od południa i południowego – zachodu sąsiaduje z Czechami. Na poniższej 

grafice prezentuje się położenie gminy Leśna na tle sąsiednich jednostek administracyjnych.  

Grafika 1 Lokalizacja gminy Leśna  

 

Źródło: opracowanie własne  

Istotnym wyróżnikiem i elementem charakteryzującym gminę Leśna jest jej przygraniczne położenie 

w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, przy granicy Rzeczypospolitej Polski 
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i Czechami. Leśna jest jedną z siedmiu gmin powiatu lubańskiego i wraz z nim należy do podregionu 

jeleniogórskiego.  

Sieć osadniczą gminy tworzą miasto Leśna oraz 19 mniejszych miejscowości skupionych 

w 13 sołectwach: Bartoszówka, Grabiszyce, Kościelniki Górne i Średnie, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, 

Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok. Miasto i Gmina 

Leśna łącznie zajmują obszar 10 448 ha, z czego 866 ha przypada na miasto Leśna, a pozostałe 9 582 ha 

to obszar wiejski gminy. 

Głównym elementem wpływającym na kształt sieci osadniczej w gminie jest aspekt hydrologiczny. 

Większość miejscowości położona jest wzdłuż obu brzegów Kwisy oraz jej dopływów: Grabiszówki, 

Miłoszowskiego Potoku i Bruśnika. 

Miejscowości Pobiedna i Złotniki Lubańskie powstały jako osady górnicze o charakterze miejskim i mają 

zabudowę skupioną, natomiast pozostałe jednostki osadnicze gminy odznaczają się zabudową 

rozproszoną, rozciągniętą wzdłuż cieków i dróg, które im towarzyszą. 

Pod względem funkcjonalno-przestrzennym Gmina Leśna charakteryzuje się przeważającym udziałem 

użytków rolnych, które zajmują około 69% powierzchni gminy (w tym użytki zielone to ok. 44%). Główną 

rolę na etapie kształtowania systemu osadniczego gminy miał układ komunikacyjny. W oparciu o ten 

układ następował rozwój osadnictwa w gminie. Głównym jego szkieletem jest układ 3 dróg 

wojewódzkich uzupełniony przez drogi powiatowe. 

Głównym ośrodkiem i najważniejszym elementem struktury przestrzennej gminy jest miasto Leśna, 

położone w centrum gminy, natomiast w południowej jej części,  jednym z większych ośrodków w gminie 

jest miejscowość Pobiedna, posiadająca niegdyś prawa miejskie. 

Sieć osadnicza gminy skupiona jest głównie przy ciągach komunikacyjnych w postaci pasm i ciągów 

zabudowy. Negatywną konsekwencją takiego zagospodarowania przestrzeni jest brak wyraźnych granic 

pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Rozciągnięta zabudowa wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych wpływa niekorzystnie na jakość przestrzeni. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że 

częstym zjawiskiem jest lokalizowanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie 

zabudowy zagrodowej. 

Wraz ze zmieniającą się strukturą zatrudnienia w gminie, stopniowo zmniejsza się liczba osób 

zatrudnionych w rolnictwie, spada także powierzchnia gruntów rolnych użytkowanych rolniczo. 

Ponadto w ostatnich latach zaznaczył się wyraźny wzrost zainteresowania nieruchomościami 

przeznaczonymi pod zabudowę przez osoby zamieszkujące większe ośrodki miejskie. Utworzenie 

nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową pozwoli zaspokoić rosnące 

zapotrzebowanie w tym zakresie. Gmina Leśna stanowi potencjalnie atrakcyjny obszar osiedleńczy, 

łącząc w sobie atuty obszaru wiejskiego oraz miejskiego. 
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Kolejnym zaobserwowanym czynnikiem jest wzrost zainteresowania rozwojem usług agroturystyki 

na terenach wiejskich (najwięcej lokalizacji to obręby Stankowice i Wolimierz, chociaż w pozostałych 

także występują tego rodzaju usługi). 

Głównym celem przy wyznaczaniu terenów nowej zabudowy jest racjonalne wykorzystanie przestrzeni. 

Rozwój powinien się ściśle wiązać z rozwojem układu komunikacyjnego, dostępnością do mediów 

komunalnych oraz potencjałem demograficznym gminy. W pierwszej kolejności należy dążyć 

do uzupełniania i uporządkowania struktury istniejącej zabudowy, a dopiero po odpowiednim 

wypełnieniu tej przestrzeni przystępować do zagospodarowania terenów niezainwestowanych. Przyjęte 

rozwiązania powinny zapewniać zbudowanie ładu przestrzennego, zachować harmonię przestrzenną 

oraz odpowiednią skalę i proporcje zabudowy. Nie można zapominać o wyposażeniu nowych obszarów 

w niezbędną infrastrukturę techniczną podnoszącą jakość życia mieszkańców. 

Wyraźnie wyodrębnionym przestrzennie elementem są lasy. Większe kompleksy położone 

są na obszarach obrębów Szyszkowa, Świecie, Wolimierz i Kościelniki i pełnią rolę zarówno produkcyjną, 

jak i ekologiczną. Pozytywny wpływ lasu na środowisko przejawia się przede wszystkim w kształtowaniu 

i ochronie gleb i powietrza, stabilizującym oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze, czyli wpływem 

na obieg wody, opady, wiatry, temperaturę, mikroklimat, erozję gleb. Równie istotne jest oddziaływanie 

na jakość naszego życia (m.in. takie elementy jak jakość powietrza, czystość wód powierzchniowych, 

wypoczynek, turystyka, wartości estetyczne, krajobrazowe, kulturalne). 

Jak już wspominano, rozwój sieci osadniczej jest pochodną pierwotnego układu komunikacyjnego. 

Infrastrukturę komunikacyjną na terenie gminy tworzy sieć dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych. Nadgraniczne położenie gminy pozwala szybko dotrzeć do Czech przez przejście graniczne 

w Miłoszowie. W gminie krzyżują się 3 drogi wojewódzkie o łącznej długości 28,4 km: 

 droga wojewódzka nr 358: na terenie gminy Leśna DW 358 prowadzi z kierunku Świeradowa 

-Zdroju przez sołectwa: Pobiedna, Wolimierz i Świecie oraz miasto Leśna w kierunku Platerówki; 

 droga wojewódzka nr 360: na terenie gminy Leśna DW 360 prowadzi z kierunku Gryfowa 

Śląskiego przez sołectwo Złoty Potok w kierunku Giebułtowa i granicy państwa; 

 droga wojewódzka nr 393: prowadząca z Leśnej do stolicy powiatu – Lubania. 

Na poniższej grafice prezentuje się układ komunikacyjny gminy (przebieg wszystkich dróg wojewódzkich 

oraz odległości, dystans dzielący gminę Leśna od części istotnych ośrodków miejskich i gospodarczych 

województwa dolnośląskiego). 
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Grafika 2 Układ komunikacyjny w obrębie Gminy Leśna  

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.2 Tło społeczno-gospodarcze Gminy Leśna 

3.2.1 Sfera społeczna 

Zgodnie z danymi GUS (stan na 03.06.2016) w roku 2015 liczba mieszkańców Gminy Leśna wynosiła 

10 387 osób, co stanowi 18,63% ludności powiatu lubańskiego. W ostatniej dekadzie liczba 

mieszkańców Gminy Leśna zmniejszyła się o 3,14%, a w ostatnich latach obserwuje się systematyczny 

spadek liczby ludności w dużym stopniu spowodowany ujemnym wskaźnikiem przyrostu naturalnego.  

Wykres 1 Liczba mieszkańców i przyrost naturalny w Gminie Leśna w latach 2005-2014 

Źródło: opracowanie własne 

Nieznacznie większy spadek ludności odnotowano we wsiach: w latach 2005-2015 z terenów wiejskich 

ubyło 226 osób (spadek o 3,8%), zaś miasto Leśna opuściło 156 osób (spadek o 2,9%). 

Wykres 2 Liczba mieszkańców z podziałem na mieszkańców obszaru miejskiego i wiejskiego Gminy Leśna w latach 2005-2014 

 
Źródło: opracowanie własne 

Sytuację demograficzną Gminy Leśna kształtują również migracje ludności: wewnętrzne 

oraz zagraniczne. Obserwowalne w ostatniej dekadzie saldo migracji zawsze osiągało wysokie wartości 

ujemne. Oznacza to, że mieszkańcy Leśnej znajdują istotne powody, aby zmienić miejsce zamieszkania. 
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Wykres 3 Migracje w Gminie Leśna w latach 2005-2014 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza liczby ludności w podziale na ekonomiczne grupy wiekowe wskazuje systematycznie 

zwiększający się udział osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie mieszkańców ogółem. Na przestrzeni 

ostatniej dekady wzrost osiągnął 2,7 punktu procentowego. Od roku 2011 udział osób w wieku 

poprodukcyjnym jest wyższy od udziału osób w wieku przedprodukcyjnym. Tendencja taka oznacza 

utrwalanie się procesu „starzenia się społeczeństwa”, co ma niekorzystne znaczenie dla kondycji 

społeczno-gospodarczej gminy. Istotne jest również to, że tendencja ta utrwala się w kontekście 

malejącej liczby mieszkańców Gminy Leśna. 

Wykres 4 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w liczbie mieszkańców ogółem w Gminie Leśna w latach 2006-2014 

Źródło: opracowanie własne 

Poniższy wykres przedstawia liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych z Gminy Leśna oraz ich udział 

w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu lubańskiego i województwa dolnośląskiego. W Gminie Leśna, 

pomimo wysokiego wskaźnika, zaobserwować można systematyczny spadek liczby bezrobotnych. 

Wykres 5 Wskaźnik bezrobotnych zarejestrowanych na 100 mieszkańców w latach 2010-2014 
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Źródło: opracowanie własne 

W ostatniej dekadzie liczba osób bezrobotnych z Gminy Leśna, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Lubaniu zmniejszyła się aż o 55,53% (563 osoby). Tendencja wskazuje na stabilizującą 

się sytuację na rynku pracy. 

Wykres 6 Liczba osób bezrobotnych w Gminie Leśna w latach 2005-2015 

Źródło: opracowanie własne   
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3.2.2 Sfera gospodarcza 

W roku 2015 w Gminie Leśna zidentyfikowano 915 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON. Ostatnie lata charakteryzują się systematycznym wzrostem ich liczby - pomiędzy rokiem 2010 

a 2015 odnotowano przyrost o blisko 10%.  

Wykres 7 Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Leśna w latach 2010-2015 

 
Źródło: opracowanie własne 

Analiza wskaźników gospodarczych na tle wojewódzkim i powiatowym, wskazuje, iż pomimo tendencji 

wzrostowej w zakresie liczby podmiotów gospodarczych, a także pomimo spadającej liczby osób 

bezrobotnych, poziom przedsiębiorczości w Gminie Leśnej wciąż jest stosunkowo niski. Oznacza 

to konieczność ciągłej aktywizacji zawodowej mieszkańców. 

Wykres 8 Wskaźniki gospodarcze w Gminie Leśna w wybranych latach  
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jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności 
jednostki wykreślone z rejestru REGON 

na 10 tys. ludności 

woj. dolnośląskie 90 95 114 104 101 87 66 66 72 88 

powiat jeleniogórski 141 88 102 97 93 94 58 71 72 80 

Gmina Leśna 0 0 104 112 88 0 0 62 69 72 

Źródło: opracowanie własne 

3.2.3 Sfera środowiskowa 

Klimat Gminy Leśna kształtuje się pod wpływem Pogórza Izerskiego, gdzie dominującymi są cechy 

oceaniczne, umiarkowanie chłodne i wilgotne. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, najcieplejszym 

lipiec, przy czym rozkład temperatur pozostaje w związku z wysokością: przeciętnie co 100 m 

temperatura obniża się o 0,5oC. Suma opadu rocznego wynosi od 870 do 1020 m. Maksimum opadowe 

wypada w lipcu, minimum w lutym. Śnieg utrzymuje się przez około 50 dni. Dominują wiatry zachodnie: 

zimą z południowego zachodu, latem z północnego zachodu. Najkorzystniejsze warunki pogodowe 

panują we wrześniu i w lutym – marcu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,4oC. Okres 

wegetacyjny [z temperaturą powyżej 5oC] trwa około 30 tygodni, a lato termiczne [temperatura powyżej 

15oC] – około 11 tygodni. 

Gleby 

W Gminie Leśna występuje zdecydowana przewaga gleb średnich (IV klasa) – 54,5% powierzchni 

użytków rolnych i dobrych (III klasa) – 37,2%. Najlepsze gleby występują w obrębach wiejskich: 

Grabiszyce Dolne, Kościelniki Górne, Kościelniki Średni i Szyszkowa, a najsłabsze w obrębie: Świecie, 

Podbiedna, i Wolimierz. 

Hydrologia 

Cały obszar Gminy Leśna leży w dorzeczu górnego odcinka rzeki Kwisy. Charakteryzuje się on zmiennymi 

przepływami wody, co przy gwałtownych i długotrwałych opadach latem, lub szybkim tajaniu śniegów 

wiosną stwarza groźbę powodzi. W celu zapobiegania powodziom wybudowano na Kwisie dwa zbiorniki 

retencyjne: Leśniański i Złotnicki, które spełniają również istotną funkcję rekreacyjną oraz krajobrazową. 

Na terenie gminy Kwisa jest zasilana przez szereg potoków, największymi z nich są dopływy lewobrzeżne: 

Bruśnik, Miłoszowski Potok i Grabiszówka. 

Na terenie gminy występują również wody podziemne: 

 warstwowe – w osadach holoceńskich (zwierciadło wody od 0 do 2 m), 

 szczelinowe – w osadach plejstoceńskich (zwierciadło wody na większych głębokościach).  
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Surowce mineralne 

Na terenie gminy występują następujące rodzaje skał: 

 metamorficzne, pochodzące z wieku prekambryjskiego – gnejsy, granitognejsy, granity, łupki 

kwarcowo-łyszczykowe, łupki amfibolitowe i skały kwarcowe; 

 wulkaniczne, pochodzące z okresu trzeciorzędowego – bazalty i tufy bazaltowe; 

 osadowe, pochodzące z okresu trzeciorzędowego – osady ilastopiaszczyste (ze znacznym 

udziałem iłów kaolinowych) i utwory żwirowe oraz pochodzące z okresu czwartorzędowego – 

żwiru i piaski wodnolodowcowe, a także utwory gliniaste.  

Na terenie Gminy Leśna udokumentowano następujące złoża surowców mineralnych: 

 Miłoszów – bazalt, 

 Grabiszyce Średnie – bazalt, 

 Stankowice – kruszywo naturalne, 

 Smolnik – bentonit, 

 Leśna/Miłoszów – bentonit, 

 Liściasta Góra – bazalt, 

 Grabiszyce Górne – kruszywo naturalne.  

Cztery pierwsze złoża były już eksploatowane w przeszłości, natomiast w przypadku pozostałych – 

eksploatacji dotąd nie podjęto. 

Na terenie Miasta i Gminy Leśna znajduje się 15 pomników przyrody, z czego 13 dotyczy przyrody 

ożywionej. Najwięcej pomników ożywionych znajduje się na terenie przedszkola w obrębie Smolnik, 

a także wokół Zamku Czocha w Stankowicach – Suchej. Pomniki przyrody ożywionej znajdują się także 

na terenie miasta Leśna. Pomnikami przyrody nieożywionej są dwa wulkaniczne stożki zbudowane 

ze skały bazaltowej, położonej na południowy zachód od Leśnej, na terenie obrębów wiejskich: Smolik 

(Stożek perkuna) i Miłoszów (Stożek Światowida), w odległości ok. 800 m od siebie.  

Powietrze 

Podstawowym czynnikiem kształtującym jakość powietrza atmosferycznego jest emisja wywołana 

działalnością człowieka, którą ze względu na charakter jej źródeł można podzielić na emisje: 

 ze źródeł punktowych – zorganizowaną emisję powstającą podczas wytwarzania energii i w 

procesach technologicznych, 

 ze źródeł liniowych – np. emisję z ciągów komunikacji samochodowej ze źródeł 

powierzchniowych – przede wszystkim z indywidualnych systemów grzewczych, 

 ze źródeł rolniczych - upraw i hodowli zwierząt, 

 emisję niezorganizowaną - powstającą w wyniku pojedynczych pożarów, prac budowlanych i 

remontowych, nakładania powierzchni kryjących, przypadkowych wycieków itp. 
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O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji wszystkich źródeł z uwzględnieniem 

przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Całe 

województwo dolnośląski,e w tym Gmina Leśna i obszar poddawany rewitalizacji objęte są 

monitoringiem powietrza prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu. Analizowany obszar podlega pod strefę dolnośląską, którą dla dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i poziomu pyłu zawieszonego 

PM2,5 zaliczono do klasy A. Do klasy C zaliczono strefę ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10 

i benzo(a)pirenu. Występują tu więc przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, co oznacza, 

że na opisywanym terenie są miejsca wymagające działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Obszar chronionego krajobrazu 

Uchwałą XXXVII/339/93 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29.06.1993 r. utworzony został obszar 

chronionego krajobrazu obejmujący najbliższe otoczenie najcenniejszych pod względem krajobrazowym 

i przyrodniczym terenów Kwisy w rejonie miasta Leśna, wsi Stankowice, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok. 

Obszar chronionego krajobrazu w całości wchodzi w skład planowanego Leśniańsko-Złotnickiego Parku 

Krajobrazowego. Na obszarze gminy występują obszary cenne pod względem przyrodniczym, które 

zostały wyróżnione w inwentaryzacji przyrodniczej. Należą do nich następujące tereny: 

 Las Miłoszowski i Góra Dobrzyca 380 ha, 

 Kompleks Leśny i Dolina Potoku Bruśnik 210 ha, 

 Przełomowy odcinek Kwisy 175 ha, 

 Wąwóz Kwisy k. Złotnik Lubańskich 102 ha, 

 Wulkany 125 ha, 

 Łąki k. Pobiednej 57 ha, 

 Dolina Grabiszówki 38 ha, 

 Las Bukowy na Górze Liściastej 25 ha. 

Ponadto na terenie gminy planuje się utworzenie Leśniańsko-Złotnickiego Parku Krajobrazowego wokół 

jezior zaporowych na rzece Kwisie. Obszar tego parku na terenie Miasta i Gminy Leśna zajmowałby 

powierzchnię ok. 800 ha położoną w Kościelnikach Górnych, Złotnikach Lubańskich, Złotym Potoku 

i mieście Leśna. 

3.2.3 Sfera techniczna 

Poniżej zestawiono porównawczo udział mieszkańców korzystających z infrastruktury sieciowej w liczbie 

ludności ogółem. Wszystkie wskaźniki dla mieszkańców Gminy Leśna są znacząco niższe od krajowych, 

wojewódzkich oraz powiatowych: sieć gazowa średnio o 55%, sieć kanalizacyjna średnio o 44%, sieć 

wodociągowa średnio o 37%. 
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Wykres 9 Udział korzystających z instalacji w licznie ludności ogółem 

Źródło: opracowanie własne 
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3.3 Diagnoza zjawisk kryzysowych w Gminie Leśna 

Diagnoza zjawisk i procesów o charakterze kryzysowym na terenie gminy Leśna ma dwuetapowy 

charakter. Pierwszym krokiem była analiza ustaleń „Strategii Rozwoju Gminy Leśna 2014-2025” 

pod kątem zidentyfikowanych problemów i deficytów w odniesieniu do kluczowych obszarów 

planowania rozwoju gminy z punktu widzenia specyfiki rewitalizacji. Drugim elementem jest prezentacja 

zmiennych statystycznych w zakresie zjawisk społecznych, które mają znaczenie pierwotne w kontekście 

delimitacji obszaru zdegradowanego. W tej części prezentuje się zmienne odnoszące się do zjawiska 

bezrobocia, bezpieczeństwa i pomocy społecznej na terenach zdegradowanych Leśna oraz Pobiedna na 

tle całej gminy.  

Pierwszym rozpatrywanym obszarem jest sfera przestrzenna. W poniższej tabeli prezentuje się słabe 

strony gminy w tym zakresie, warto je skonfrontować z mocnymi stronami Gminy Leśna, co jest istotne 

przede wszystkim ze względu na identyfikowane potencjały umożliwiające przeobrażenie obszarów 

zdegradowanych. Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego kluczowe dla gminy 

jest położenie na pograniczu dolnośląskim, w sąsiedztwie Gór Izerskich oraz atrakcyjne ukształtowanie 

i walory przyrodnicze. Istotnym mankamentem jest natomiast dostępność transportowa związana 

z peryferyjnym położeniem w stosunku do stolicy województwa i ważnych ośrodków gospodarczych. 

Gmina Leśna posiada znaczne deficyty w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Problem jest 

również degradacja substancji budowlanej, w szczególności jednej z wizytówek miasta Leśna, jaką 

jest dworzec kolejowy i otaczająca go strefa pokolejowa. Szansą na rozwój gminy są silne powiązania 

funkcjonalne z otoczeniem, w szczególności z Lubaniem i współpraca na obszarze pogranicza 

dolnośląskiego. Gmina Leśna położona jest peryferyjnie nie tylko w stosunku do stolicy województwa, 

ale także w stosunku go głównych szlaków komunikacyjnych, dlatego też zagrożeniem może 

być dostępność komunikacyjna (liczba i częstotliwość połączeń komunikacyjnych). Uwarunkowanie 

związane z ukształtowaniem terenu oraz położenie na pogórzu powodują, że zjawiska pogodowe mogą 

mieć charakter zjawisk ekstremalnych i stanowić poważne zagrożenie. 
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Tabela 3 Deficyty w ramach sfery przestrzennej  

Sfera przestrzenna – słabe strony  

Gmina Leśna należy do obszaru o najniższej 
dostępności transportowej do ośrodków 

wojewódzkich spośród gmin województwa 
dolnośląskiego. 

Konieczność rewitalizacji dworca kolejowego 
w Leśnej. Zgodnie z intencją samorządowców 

w zrewitalizowanym dworcu kolejowym w Leśnej 
mogłaby się mieścić placówka kultury, lokalne 
muzeum czy galeria, jak również mogłaby być 

prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa 
czy kulturalno-oświatowa. 

Niski stopień zwodociągowania gminy. Problem dot. 
przede wszystkim obszarów wiejskich. 

Bardzo niski stopień skanalizowania gminy. 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 - 2025 

Drugim istotnym zagadnieniem szczególnie ważnym w perspektywie prowadzenia skoordynowanej 

rewitalizacji w mieście jest gospodarka. Jej struktura w Gminie Leśna opiera się przede wszystkim 

na mikro i małych przedsiębiorstwach oraz jednoosobowych działalnościach gospodarczych. 

Na przestrzeni ostatnich lat zanotowano upadek kilku podmiotów gospodarczych, które miały spory 

udział w zatrudnieniu na obszarze gminy (m.in. DOLWIS). Poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

gminy jest niższy w porównaniu do gmin powiatu lubańskiego. Notuje się wzrost znaczenia turystyki 

w gospodarce lokalnej, niemniej deindustrializacja gminy ma bardzo duże znaczenie dla lokalnego rynku 

pracy. Znaczenie to może być jeszcze większe, mając na uwadze wzrost popytu na produkty lokalne 

oraz korzystne położenie na styku 3 państw. W poniższej tabeli wymienia się główne problemy i słabe 

strony identyfikowane w obrębie podsystemu gospodarczego gminy Leśna.  

Tabela 4 Deficyty w ramach sfery gospodarczej   

Sfera gospodarcza – słabe strony 

Niskie dochody własne gminy Leśna. 
Spadek liczby przedsiębiorstw w kategorii małych 

przedsiębiorstw. 

Znaczne zmniejszenie liczby miejsc pracy na obszarze 
gminy. 

Mała liczba podmiotów gospodarczych w porównaniu 
do analogicznych danych dla gmin miejsko-wiejskich 

w kraju i województwie dolnośląskim. 
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Sfera gospodarcza – słabe strony 

Stosunkowo niewielka liczba osób prowadzących 
indywidualną działalność gospodarczą w porównaniu 
do analogicznych danych dla gmin miejsko-wiejskich 
w kraju i województwie dolnośląskim, świadcząca o 

niskim potencjale przedsiębiorczości. 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 - 2025 

Sferę społeczną w gminie Leśna wyróżnia relatywnie wysoki poziom bezrobocia. Jest to najpoważniejszy 

problem gminy, dodatkowe wyróżniki, to także znaczny odsetek społeczności korzystającej z pomocy 

społecznej. Wzmocnienie kapitału ludzkiego jest jednym z największych wyzwań rozwojowych gminy. 

Pozytywnie należy ocenić fakt aktywnej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Przyciąganie 

nowych mieszkańców jest także szansą na wzmocnienie potencjału kapitału ludzkiego. Przyczyni się 

także do poprawy niekorzystnych statystyk demograficznych. Przykłady migracji na obszar gminy Leśna 

nowych mieszkańców pokazują, że gmina jest w stanie konkurować o ludzi z dużymi ośrodkami 

miejskimi, oferując atrakcyjne miejsce zamieszkania. Z punktu widzenia rewitalizacji potencjały 

w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego są bardzo ważnymi czynnikami, niemniej identyfikowane 

deficyty wskazują na skalę potrzeb związanych z rewitalizacją.  

Tabela 5 Deficyty w ramach sfery społecznej  

Sfera społeczna – słabe strony 

Systematyczny spadek liczby ludności gminy w latach 
2002-2014. Za ubytek liczby ludności odpowiada 

ujemne saldo migracji. Przyrost naturalny kształtuje 
się nieznacznie powyżej zera. 

Starzenie się społeczeństwa gminy. 

Dość znaczny spadek liczby osób pracujących. 

Wysoki poziom bezrobocia, pomimo spadku udziału 
zarejestrowanych bezrobotnych w ogóle ludności 

w wieku produkcyjnym w latach 2004-2012.Za 
spadek ten odpowiada jednak proces starzenia się 

społeczeństwa i migracje. Problem bezrobocia dotyka 
głównie osób bez wykształcenia średniego, 

długotrwale bezrobotnych oraz kobiet. 

Niski odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną. 
Bardzo duży spadek liczby uczniów szkół 

podstawowych. 
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Sfera społeczna – słabe strony 

Wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy  
i wsparcia. 

Duża liczba osób, które korzystały ze środowiskowej 
pomocy społecznej. 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 - 2025 
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4. Pogłębiona analiza obszarów zdegradowanych 

Pierwszym krokiem w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego było wstępne rozpoznanie 

sytuacji lokalnej pod kątem potrzeb rewitalizacyjnych, ten etap został przeprowadzony przez lokalne 

władze samorządowe. 

Drugim działaniem było przeprowadzenie delimitacji obszaru zdegradowanego (uwzględniającej 

wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni – maksymalnie 20% udział oraz ludności – limit 30% 

wszystkich zamieszkujących gminę) i poddanie go konsultacjom społecznym poprzez realizację badania 

ankietowego (kwestionariusz był dystrybuowany zarówno w wersji papierowej, jak również 

elektronicznej – szczegółowe informacje oraz analiza pozyskanych w ten sposób danych znajduje 

się w rozdziałach 4.1.3 oraz 4.2.3).  

Trzecim krokiem było przeprowadzenie spotkań warsztatowych w celu prezentacji wyników badań 

ankietowych oraz ostatecznego ustalenia zasięgu terytorialnego obszaru zdegradowanego.Ponadto na 

etapie konsultowania kształtu obszaru przeprowadzono wizję lokalną w formie spaceru studyjnego, 

który dodatkowo korzystnie wpłynął na wytyczenie ostatecznych granic obszaru. 

Na potrzeby szczegółowej dziedzinowej diagnozy wybranego obszaru wsparcia pozyskano 

wyselekcjonowane dane dotyczące wyznaczonego obszaru m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Policji oraz Urzędu Miejskiego w Leśnej. Analiza obszaru została przeprowadzona 

z podziałem na sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną oraz funkcjonalno-

przestrzenną. Jednocześnie analiza wskaźnikowa uzasadnia i tym samym kwalifikuje oba obszary jako 

spełniające kryteria terenu zdegradowanego. 

Szczegółowe elementy związane z partycypacją społeczną oraz udziałem społeczności lokalnej m.in. 

we wskazanych powyżej działaniach znajduje się w rozdziale 12. Proces konsultacji i partycypacji 

społecznej. 

W dalszych częściach rozdziału zostanie przeprowadzona analiza obszarów rewitalizacji obejmująca 

badania społeczne, spotkania warsztatowe oraz analizę wskaźnikową dla wyodrębnionych dziedzin 

tematycznych. Elementem spinającym treść rozdziału jest analiza potencjałów obszarów rewitalizacji 

traktowana jako ważny przyczynek do części postulatywnej dokumentu.  

Przedmiotem analizy pogłębionej są dwa wyznaczone obszary zdegradowane: Leśna oraz Pobiedna, 

w poniższej tabeli przedstawia się wskaźniki charakteryzujące oba obszary z punktu widzenia 

ich powierzchni oraz liczby mieszkańców. Kalkulacja dotycząca udziału procentowego powierzchni 

oraz ludności obszarów zdegradowanych została obliczona dla następujących wartości bazowych. Liczba 

mieszkańców całej Gminy Leśna została przyjęte na poziomie 10 420 osób (dane na dzień 31 grudnia 

2015), natomiast powierzchnia geodezyjna gminy zgodnie z danymi GUS wynosi 104,5 km² (10 450 ha). 
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Tabela 6 Charakterystyka wybranych obszarów zdegradowanych  

 Powierzchnia [ha] % powierzchni Ludność [os] % ludności 

Obszar 
zdegradowany Leśna 

111,0 1,06% 2 600 24,95% 

Obszar 
zdegradowany 
Pobiedna 

64,9 0,62% 513  4,92% 

Łącznie: 175,9 1,68% 3 113 29,87% 

Źródło: opracowanie własne 

Powyższa tabela prezentuje wartości obligatoryjnych wskaźników odnoszących się do powierzchni 

oraz liczby mieszkańców. Łączny udział ludności objętej przedmiotowym dokumentem jest bliska limitu, 

wynoszącego 30%, i kształtuje się na poziomie 29,87%. Natomiast udział powierzchni wynosi tylko 1,68% 

(limit w tym zakresie wynosi 20%). 

4.1 Obszar Leśna 

4.1.1 Charakterystyka obszaru  

Zdelimitowany obszar zdegradowany Leśna obejmuje część miejscowości Leśna – miasta i jednocześnie 

siedziby gminy miejsko-wiejskiej. Pierwsze wzmianki o osadzie Leśna pochodzą z 1144 roku, 

zaś dokument potwierdzający jej status miasta z 1329 roku. W latach 1319-1346 miastem władał książę 

piastowski Henryk I Jaworski, następnie dostało się ono pod panowanie czeskie. Do 1785 roku Leśną 

władał serbołużycko-niemiecki ród von Dobschütz. Miasto w swojej historii wielokrotnie było niszczone 

w wyniku działań wojennych, a także licznych powodzi wynikających z górskiego charakteru rzeki Kwisy. 

W Leśnej rozwijało się rzemiosło, głównie tkactwo, natomiast XIX wiek przyniósł uprzemysłowienie 

w postaci m.in. zakładów włókienniczych oraz budowy linii kolejowej Leśna-Lubań. Po zakończeniu 

II wojny światowej obszar ten został włączony do Polski, a Leśnej odebrano prawa miejskie ze względu 

na brak wymaganej liczby ludności. Zostały one przywrócone dopiero w 1962 roku. Dalsze lata 

powojenny to okres postępującego uprzemysłowiania Leśnej. W omawianym okresie powstały nowe 

zakłady, budynki użyteczności publicznej, obiekty turystyczne. Lata 90. XX wieku to okres transformacji 

społeczno-gospodarczej Polski, który nie ominął miasta. W połowie lat 90. Zlikwidowano pasażerską linię 

kolejową do Lubania, doszło także do restrukturyzacji miejscowego przemysłu. Obszar zdegradowany 

Leśna obejmuje kilka rodzajów terenów, w tym poprzemysłowe, głównie po Zakładach Przemysłu 

Jedwabniczego „Dolwis”, tereny pokolejowe, jak również zabytkową zabudowę śródmiejską 

o charakterze usługowym oraz mieszkaniowym.  

W poniższej tabeli prezentuje się wskaźniki odnoszące się do powierzchni oraz zaludnienia obszaru 

zdegradowanego Leśna. 
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Tabela 7 Wskaźniki obligatoryjne obszaru zdegradowanego Leśna  

 Powierzchnia [ha] % powierzchni Ludność [os] % ludności 

Obszar 
zdegradowany Leśna 

111,0 1,06% 2 600 24,95% 

Źródło: opracowanie własne 

W trakcie prac nad opracowaniem diagnozy obszarów rewitalizacji przeprowadzono spacer studyjny 

w ramach którego, zapoznano się z rzeczywistym wymiarem dewastacji m.in. przestrzeni publicznej. 

Poniżej przedstawiono kilka fotografii stanowiących materiał uzupełniający, umożliwiający dodatkową, 

subiektywną ocenę stopnia degradacji technicznej, jak również funkcjonalnej.  

Grafika 3 Obszar poprzemysłowy – zakłady DOLWIS (1) 

 

Źródło: archiwum własne  
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Grafika 4 Obszar poprzemysłowy – zakłady DOLWIS (2) 

 

Źródło: archiwum własne  

Grafika 5 Obszar poprzemysłowy – zakłady DOLWIS (3) 

 

Źródło: archiwum własne   
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Grafika 6 Teren pokolejowy – obszar zdegradowany Leśna  

 

Źródło: archiwum własne 

W kolejnych częściach diagnozy znajduje się analiza poszczególnych elementów, części składowych 

podlegających analizie z punktu widzenia wymogów i wytycznych rewitalizacji, zarówno regionalnych, 

jak również ministerialnych. 

4.1.2 Zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji  

W podrozdziale prezentuje się zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego: w poniższej tabeli znajdują 

się ulice poddanego delimitacji obszaru Leśna, natomiast w dalszej części podrozdziału prezentuje 

się schematyczną mapkę wraz z obrysem terenu wyznaczającym jego zasięg.  

Tabela 8 Zdelimitowany obszar zdegradowany Leśna – ulice wraz z numerami  

Świerczewskiego nr 21-42/2 
Stroma (nie ma budynków, ulica 
wyznacza granicę) 

Morcinka nr 1-13 

Kochanowskiego  16-40 Kościelna wszystkie numery Rynek wszystkie numery 

Sienkiewicza wszystkie numery Kościuszki nr 1-9 Krótka wszystkie numery 

Pocztowa numery 2-21 Reja nr 1 Polna wszystkie numery 

Sudecka wszystkie numery Osiedle od nr 21a Krzywa wszystkie numery 

Baworowo: 88-22, 23-16, kolonia Ogrodowa wszystkie numery Żeromskiego nr 30-51b 

Szkolna 1-15 Kombatantów wszystkie numery Lubańska wszystkie numery 

Smolnik 22b-16 Izerska wszystkie numery  
Źródło: opracowanie własne  

Na poniższej grafice znajduje się obrys obszaru zdegradowanego Leśna. 
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Grafika 7 Schematyczna mapka obszaru zdegradowanego Leśna 

 

Źródło: opracowanie własne   
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4.1.3 Wyniki badań ankietowych 

Na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców, które służyło pozyskaniu opinii na temat 

rewitalizacji terenów w Gminie. 

Kwestionariusz ankietowy dostępny był w formie elektronicznej (ankieta on line dostępna pod adresem 

www.deltapartner.pl/webroot/ankiety/lesna/) oraz w formie tradycyjnej (ankietę można było uzyskać 

w Urzędzie Miejskim w Leśnej). 

Mieszkańcy wypełniali ankietę w dniach od 23 maja 2016 do 6 czerwca 2016 roku. Łącznie wpłynęło 102 

wypełnionych formularzy, z czego 79 zostały wypełnione w formie papierowej, a 23 wpłynęło drogą 

elektroniczną.  

Ankieta była dedykowana dla dwóch obszarów zdegradowanych. Jednocześnie respondenci mieli 

możliwość zgłaszania dodatkowych obszarów lub propozycji korekt granic wyznaczonych terenów. 

W związku z powyższym na potrzeby niniejszego opracowania analiza wyników ankiet została 

podzielona na dwie części. W przedmiotowym podrozdziale znajduje się analiza dla obszaru Leśna, 

natomiast w podrozdziale 4.2.3 znajduje się opracowanie wyników dla obszaru zdegradowanego 

Pobiedna.  

Liczba respondentów dokonujących oceny obszaru Leśna wynosiła 63 osoby. W pierwszej kolejności 

poniżej zostanie dokonana zbiorcza analiza podstawowych danych metryczkowych ankietowanych, 

a w dalszej części – pytań odnoszących się do opinii na temat zasięgu terytorialnego obszaru i jego 

oceny. 

Wśród respondentów wypełniających kwestionariusz ankietowy dominowały kobiety – stanowiły blisko 

dwie trzecie badanych. Udział mężczyzn kształtował się na poziomie 34,5%.  

Wykres 10 Struktura płci respondentów [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

Drugą zmienną poddaną analizie są przedziały wiekowe respondentów. Najliczniej reprezentowaną 

grupą były osoby w przedziale wiekowym: od 46 do 55 lat oraz od 26 do 35 lat. Udział obu wskazanych 

grup oscylował na poziomie 23,7%. Najmniejszą aktywność wykazywały osoby po 67 roku życia czyli 

65,5%

34,5%
Kobieta

Meżczyzna

http://www.deltapartner.pl/webroot/ankiety/lesna/
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seniorzy – osoby w wieku poprodukcyjnym (8,5%), oraz osoby najmłodsze – do 25 roku życia (5,1%). 

Można zatem stwierdzić, że najbardziej aktywną grupą w gminie Leśna są osoby w wieku produkcyjnym. 

Wykres 11 Przedziały wiekowe ankietowanych [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

W zakresie struktury wykształcenia dostrzega się dominację osób z wykształceniem wyższym. Jest 

to zjawisko powszechne, osoby najlepiej wykształcone najchętniej uczestniczą w życiu publicznym, 

jak również angażują się w działania partycypacyjne. Drugą najliczniej reprezentowaną grupą były osoby 

z wykształceniem średnim (37,3%), a trzecią populacja legitymująca się wykształceniem zawodowym 

(15,3%).  

Wykres 12 Struktura wykształcenia respondentów [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

Ostatnią z analizowanych zmiennych socjodemograficznych był status na rynku pracy. Blisko 74% 

wypełniających ankietę to osoby pracujące, natomiast 12,3% to bezrobotni.  

23,7%

23,7%

20,3%

18,6%

8,5%
5,1%

46-55

26-35

56-66

36-45

67 i wiecej

16-25

42,4%
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3,4% 1,7%
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Wykres 13 Status na rynku pracy [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę granic obszaru zdegradowanego, tylko 7,9% badanych 

zwróciło uwagę na potrzebę modyfikacji. W związku z powyższym należy uznać zdelimitowany obszar 

jako poprawny, w zasadniczej większości wpisujący się w oczekiwania mieszkańców.  

Badani zostali poproszeni o podanie związku z obszarem. Dla dwóch trzecich Leśna to miejsce 

zamieszkania. Blisko połowa badanych dodatkowo pracuje na tym terenie. Zatem omawiany obszar 

to strefa pracy oraz zamieszkania, tym samym pełni ona mieszane funkcje społeczne oraz gospodarcze 

(dodatkowo 5% to osoby prowadzące działalność gospodarczą na wyznaczonym terenie w Leśnej). 

30% deklaruje, że obszar zdegradowany Leśna to miejsce spędzania czasu wolnego.  

Wykres 14 Proszę podać Pana(i) związek z terenem Leśna [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

Respondenci w kolejnym pytaniu byli proszeni o ocenę poszczególnych aspektów jakości życia 

w mieście. Z punktu widzenia rewitalizacji istotne znaczenie posiadają elementy oceniane jako 

cechujące się niską, niedostateczną jakością. Podstawowe znaczenie dla respondentów ma stan 

techniczny obiektów, 66,7% badanych ocenia go jako niski i tylko 3,3% jako wysoki. Pochodną tego 

zjawiska jest również źle oceniana estetyka otoczenia – dla blisko połowy ankietowanych jest ona niska. 

W kontekście kompleksowości rewitalizacji symptomatyczny charakter ma niska ocena samoorganizacji 

społecznej samych mieszkańców oraz współpracy międzysektorowej. Niniejszy dokument ma szansę 

73,7%

14,0%

12,3%

Pracujący

Inne

Bezrobotny
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być przyczynkiem do rozbudowywania metod oraz narzędzi komunikowania władzy samorządowej 

z mieszkańcami całej gminy. 

Wykres 15 Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na obszarze zdegradowanym Leśna [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

Biorąc pod uwagę charakter rewitalizacji oraz podstawową rolę zjawisk na etapie wyznaczania obszarów 

zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji poproszono mieszkańców o ocenę wymienionych 

problemów (przede wszystkim społecznych). Ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia zagrożenia 

danym zjawiskiem czy procesem. Wśród problemów ocenionych jako stanowiące wysokie zagrożenie 

na pierwszym miejscu znalazło się bezrobocie (61,7%), na drugim stan zabytków (58,3%) a na trzecim 

alkoholizm (55%). W dalszej kolejności respondenci wskazywali na zanieczyszczenie środowiska (niska 

emisja) oraz biedę. Problemy społeczne dominują, co jest zjawiskiem częstym w przypadku 

śródmiejskich części miast. Bardzo krytyczna ocena stanu technicznego zabytków wynika m.in. z faktu, 

że zasadnicza część zabudowy w centrum Leśnej (obszar wpisujący się w granice terenu 

zdegradowanego) to obiekty zabytkowe o charakterze mieszkaniowym, ten czynnik to wyróżnik obszaru 

na tle całej gminy.  
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Wykres 16 Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na obszarze zdegradowanym Leśna? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

Na poniższym wykresie prezentuje się odpowiedzi respondentów w kwestii zainteresowania władz 

oraz instytucji publicznych poszczególnymi obszarami życia społeczno-gospodarczego. Najgorzej 

ocenioną dziedziną jest oferta inwestycyjna. Blisko 57% ankietowanych ocenia aktywność władz w tym 

zakresie jako niską. Wskazane zjawisko jest istotne również ze względu na poprzemysłowy charakter 

obszaru, brak dużych funkcjonujących zakładów w Leśnej implikuje zjawiska biedy oraz bezrobocia. 

W tym kontekście działania rewitalizacyjne należy uznać za pożądane i celowe.  
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Wykres 17 Jak ocenił(a)by Pan(i) poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji w działania wskazane poniżej na obszarze 
zdegradowanym Leśna? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

Ostatnim analizowanym zagadnieniem w ramach przeprowadzonego badania ankietowego był temat 

miejsc oraz form aktywności, których brakuje na obszarze. Chcąc identyfikować rzeczywiste deficyty 

w ramach analizy skoncentrujemy się na miejscach i formach aktywności, których brakuje na terenie 

Leśnej. 80% respondentów wskazuje, że brakuje lub bardzo brakuje miejsc spędzania czasu wolnego 

(np. świetlice, kluby). Warto również zasygnalizować problem starzenia się społeczności lokalnej – blisko 

17% badanych deklaruje, iż bardzo brakuje im miejsc wsparcia dla osób z problemami społecznymi. 

Wymienione czynniki wskazują na konieczność wypracowania działań skierowanych dla mieszkańców, 

przede wszystkim tych zagrożonych marginalizacją. Z punktu widzenia prowadzenia rewitalizacji 

w gminie uznaje się, że czynnik integracyjny ma kluczowe znaczenie dla skuteczności planowanych 

działań. 
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Wykres 18 Jakich miejsc i form aktywności brakuje we wskazanych przez Pana(ią) miejscach? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=63 

4.1.4 Sfera społeczna 

Zagadnienia społeczne stanowią podstawowy aspekt analizy pogłębionej sporządzanej na potrzeby 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z „Wytycznymi programowymi IZ RPO WD 

dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) 

w perspektywie finansowej 2014-2020” niniejsza analiza została przeprowadzona w oparciu 

o indywidualne kryteria/wskaźniki wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy. 

W zakresie analizy obszaru zdegradowanego Leśna dokonano zestawienia wartości dla tego obszaru 

z wskaźnikami gminnymi w trzech głównych obszarach: pomoc społeczna, bezrobocie 

oraz bezpieczeństwo. Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej obszaru zdegradowanego Leśna 

są znacząco wyższe od wartości referencyjnych dla całej gminy Leśna. Na 100 mieszkańców obszaru 

zdegradowanego przypada blisko 20 osób korzystających z pomocy świadczonej przez MGOPS, 

w zakresie świadczeń udzielanych w przeliczeniu na 100 mieszkańców obliczona wartość kształtuje się 

na poziomie 493,27 dla obszaru zdegradowanego (wartość referencyjna dla gminy oscylowała 

na poziomie 274,24). W ślad za przytoczonymi wskaźnikami, również dane odnoszące się do kwoty 

udzielonych świadczeń na 100 mieszkańców obszar zdegradowany wyróżnia się wysokością kwoty 

w porównaniu do pozostałej części gminy Leśna. 
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Tabela 9 Wskaźnik dotyczący pomocy społecznej obszaru zdegradowanego Leśna w 2015 roku 

Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających ze świadczeń ogółem 

Obszar 

Liczba klientów ośrodków 
pomocy społecznej 

korzystających ze świadczeń 
na 100 mieszkańców 

Liczba udzielonych 
świadczeń na 100 

mieszkańców 

Kwota udzielonych 
świadczeń na 100 

mieszkańców 

Obszar zdegradowany Leśna 19,88 493,27 32 693,00 zł 

Gmina Leśna 11,05 274,24 18 176,39 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS-u 

W poniższej tabeli znajdują się obliczenia odnoszące się do odnotowywanych przypadków przemocy. 

Zestawione wartości cechują się porównywalnymi wartościami, w przypadku obszaru zdegradowanego 

Leśna o nieco korzystniejszym charakterze. Z punktu widzenia niniejszej analizy należy jednak podkreślić, 

że zjawisko przemocy jest często silnie stygmatyzujące w społecznościach lokalnych i często z tego 

powodu ma charakter ukryty, nie podlegający ewidencji oraz statystyce publicznej. Warto również 

zwrócić uwagę, że prowadzone badania jakościowe (spotkania warsztatowe) potwierdzały tezę 

o istnieniu zagrożenia przemocą na obszarze zdegradowanym Leśna. 

Tabela 10 Wskaźnik dotyczący ofiar przemocy na obszarze zdegradowanym Leśna w 2015 roku 

Liczba ofiar przemocy 

Obszar 
Liczba ofiar - kobiet na 100 

mieszkańców 
Liczba ofiar - mężczyzn 
na 100 mieszkańców 

Liczba ofiar - 
małoletnich na 100 

mieszkańców 

Obszar zdegradowany Leśna 0,2 0,04 0,02 

Gmina Leśna 0,35 0,15 0,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS-u 

Drugim istotnym zagadnieniem podlegającym omówieniu jest zjawisko bezrobocia rejestrowanego 

(bezpośrednio powiązanego z zagadnieniem ubóstwa). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

na obszarze zdegradowanym Leśna w 2015 roku wynosiła 195 osób i cechowała się tendencją malejącą, 

analogiczną sytuację odnotowano w zakresie liczba zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych. 

W poniższych dwóch tabelach ilustruje się dynamikę zjawiska w ostatnich pięciu latach. 

Tabela 11 Liczba zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych na obszarze zdegradowanym Leśna w stosunku do ludności 
ogółem 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych 

Obszar zdegradowany Leśna 168 191 152 135 111 

Gmina Leśna 651 612 577 529 431 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 
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Tabela 12 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze zdegradowanym Leśna w stosunku do ludności ogółem 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Obszar zdegradowany Leśna 329 326 275 243 195 

Gmina Leśna 1111 1016 939 823 703 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

Powyższe dane wskazują na poprawę sytuacji w zakresie bezrobocia na terenie gminy. Niemiej z punktu 

widzenia metodyki wyznaczania obszaru rewitalizacji należy porównać sytuację zastaną 

na zdelimitowanym obszarze z sytuacją ogólnogminną. W trzech spośród czterech wskaźników sytuacja 

na obszarze zdegradowanym cechuje się niekorzystnymi wartościami. Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w stosunku do liczby ludności obszarów na obszarze Leśnej jest wyższa o 0,75%. Liczba 

zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych w stosunku do liczby ludności obszarów to zjawisko silniej 

oddziałujące na teren zdegradowany niż na całą gminę, jednocześnie struktura bezrobocia wg płci 

wskazuje na zjawisko częściowej feminizacji bezrobocia.  

Tabela 13 Wskaźnik dotyczący bezrobocia obszaru zdegradowanego Leśna  

 

Liczba 
zarejestrowanych 
bezrobotnych w 

stosunku do liczby 
ludności obszarów 

Odsetek 
zarejestrowanych 

długotrwale 
bezrobotnych w 

bezrobotnych ogółem 

Liczba 
zarejestrowanych 

długotrwale 
bezrobotnych w 

stosunku do liczby 
ludności obszarów 

Udział 
bezrobotnych 

kobiet w liczbie 
bezrobotnych 

Obszar zdegradowany Leśna 7,50% 56,92% 4,27% 50,77% 

Gmina Leśna 6,75% 61,31% 4,14% 49,64% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

W poniższej tabeli znajdują się dane na temat bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na obszarze 

zdegradowanym Leśna oraz na terenie całej gminy Leśna. 

Tabela 14 Wskaźnik dotyczący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na obszarze zdegradowanego Leśna  

  
Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych 
W tym liczba bezrobotnych z 

wykształceniem wyższym 

W tym liczba bezrobotnych 
z wykształceniem  policealnym 

i śr. zawodowym 

Obszar zdegradowany Leśna 7,50 0,65 1,50 

Gmina Leśna 6,75 0,35 1,29 

 
W tym liczba bezrobotnych 
z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym 

W tym liczba bezrobotnych z 
wykształceniem ZSZ 

W tym liczba bezrobotnych 
z wykształceniem gimnazjalnym 

i poniżej 

Obszar zdegradowany Leśna 0,50 2,04 2,81 

Gmina Leśna 0,45 2,05 2,61 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 43 

Ostatnim elementem analizy bezrobocia są wskaźniki odnoszące się do udziału liczby bezrobotnych 

wg wieku w dwóch wariantach: w stosunku do liczby mieszkańców oraz w liczbie zarejestrowanych 

bezrobotnych. Na obszarze zdegradowanym Leśna udziału liczby bezrobotnych wg wieku w stosunku 

do liczby mieszkańców jest niższy w stosunku do wartości ogólnogminnych tylko w przypadku liczby 

bezrobotnych w wieku 18 - 24 lat. 

Tabela 15 Wskaźnik dotyczący udziału liczby bezrobotnych wg wieku w stosunku do liczby mieszkańców  

 
Liczba 

bezrobotnych w 
wieku 18 - 24 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 25 - 34 
lat 

Liczba 
bezrobotnych w 
wieku 35 - 44 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
45 - 54 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
55 - 59 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 60 
lat i więcej 

Obszar 
zdegradowany Leśna 

1,04% 1,46% 1,58% 1,54% 1,46% 0,42% 

Gmina Leśna 1,07% 1,56% 1,38% 1,33% 0,98% 0,42% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

Wskaźnik dotyczący udziału liczby bezrobotnych wg wieku w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 

pokazuje strukturę bezrobocia w poszczególnych przedziałach wiekowych. W porównaniu do sytuacji 

w gminie, obszar zdegradowany Leśna boryka się z wyższą od przeciętnej liczbą bezrobotnych 

w następujących grupach wiekowych: w wieku od 35 do 44 lat, 45 do 54 lat oraz 55 do 59 lat. W znacznej 

mierze osoby w wieku powyżej 40 roku życia wpisują się jako osoby zagrożone trwałym bezrobociem 

m.in. ze względu na dezaktualizację kompetencji zawodowych. 

Tabela 16 Wskaźnik dotyczący udziału liczby bezrobotnych wg wieku w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych  

 
Liczba 

bezrobotnych w 
wieku 18 - 24 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 25 - 34 
lat 

Liczba 
bezrobotnych w 
wieku 35 - 44 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
45 - 54 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
55 - 59 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 60 
lat i więcej 

Obszar 
zdegradowany Leśna 

13,85% 19,49% 21,03% 20,51% 19,49% 5,64% 

Gmina Leśna 15,79% 23,19% 20,48% 19,77% 14,51% 6,26% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

Ostatnim z poddanych analizie podstawowych zjawisk społecznych jest kwestia bezpieczeństwa. Dane 

odnoszące się do tej tematyki pozyskano bezpośrednio z Komisariatu Policji w Leśnej. Ogólna liczba 

przestępstw w minionych pięciu latach podlegała relatywnie dużym wahaniom, niemniej w roku 2015 

była niższa w porównaniu do roku bazowego. Udział przestępstw popełnionych na obszarze Leśna 

stanowił w 2015 roku 36,6% łącznej liczby wszystkich odnotowanych czynów zabronionych na terenie 

całej gminy Leśna. 
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Tabela 17 Ogólna liczba przestępstw na obszarze zdegradowanym Leśna na tle sytuacji w całej gminie  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Obszar 
zdegradowany Leśna 

97 97 115 82 85 

Gmina Leśna 302 260 254 201 232 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej  

Wskaźnik przestępczości na obszarze zdegradowanym Leśna w 2015 roku na tle gminy stanowi 

kalkulację liczby przestępstw skorelowaną z liczbą mieszkańców analizowanej jednostki. Sumaryczny 

wskaźnik na terenie zdegradowanym wyniósł 3,27% i był wyższy od wartości średnich osiąganych przez 

gminę.  

Tabela 18 Wskaźnik przestępczości na obszarze zdegradowanym Leśna w 2015 roku na tle gminy 

Wyszczególnienie 2015 

Obszar 
zdegradowany Leśna 

3,27% 

Gmina Leśna 2,23% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej  

Z pięciu spośród analizowanych kategorii przestępstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców – sytuacja 

na terenie obszaru zdegradowanego Leśna jest gorsza i wskazuje na charakter kryzysowy. 

Tabela 19 Kategorie poszczególnych przestępstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców obszaru zdegradowanego Leśna na tle 
gminy w 2015 roku  

 
Ogólna liczba 
przestępstw 

Kradzież 
Kradzież z 

włamaniem 
Rozbój Uszkodzenie ciała 

Obszar Leśna 3,27% 0,50% 0,69% 0,04% 0,00% 

Gmina Leśna 2,23% 0,36% 0,33% 0,01% 0,01% 

 Zniszczenie mienia 
Przestępstwa 
narkotykowe 

Oszustwo 
Nietrzeźwi 
kierujący 

Pobicie 

Obszar Leśna 0,00% 0,38% 0,23% 0,27% 0,00% 

Gmina Leśna 0,08% 0,12% 0,01% 0,27% 0,04% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej  

Ostatnią analizowaną zmienną w zakresie wskaźników uzasadniających potrzeby społeczne oraz 

konieczność interwencji ukierunkowanej na mieszkańca są zdarzenia w ruchu drogowym. Analizowana 

kategoria ma wpływ na odczuwane poczucie bezpieczeństwa przez mieszkańców, jak również może 

pośrednio wskazywać na stan oraz jakość infrastruktury drogowej. Wskaźniki dotyczące wypadków, 

kolizji oraz rannych na obszarze zdegradowanym Leśna są wyższe od średniej gminnej. Pośrednio 

czynnikiem wpływającym na ten stan rzeczy jest centralne położenie miejscowości Leśna oraz pełniona 

rola lokalnego centrum komunikacyjnego.  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 45 

Tabela 20 Zdarzenia w ruchu drogowym na obszarze zdegradowanym Leśna w 2015 roku – wskaźniki  

 Liczba zdarzeń Liczba wypadków Liczba zabitych 
Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Kontrole 
stanu 
trzeźwości 

Obszar 
Leśna 

0,42% 0,04% 0,00% 0,42% 0,38% 3,46% 

Gmina 
Leśna 

0,23% 0,03% 0,04% 0,17% 0,19% 3,26% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej  

4.1.5 Sfera gospodarcza  

Największym ciosem dla lokalnego rynku pracy była likwidacja w 2011 roku Zakładów Przemysłu 

Jedwabniczego „Dolwis” S.A. Firma produkowała tkaniny podszewkowe, obrusowe, wózkowe 

i pościelowe. Zakłady Dolwis powstawały początkowo jako fabryka katunu (1833 rok), którą w 1855 kupił 

Samson Woller Zakłady powstały na wzór angielskich fabryk włókienniczych i szybko się rozwijały, 

podejmując nowe produkcje oraz przyłączając kolejne tkalnie: w Głazowie, Biedrzychowicach, 

Miłoszowie i Pobiednej. W zakładach produkowano początkowo tkaniny wełniane i bawełniane, później 

także ze sztucznego jedwabiu. W czasie II wojny światowej w Concordii powstała fabryka zbrojeniowa 

VDM, w której odbywała się produkcja części do rakiet V1. Po wojnie zakład, który w 1972 roku przyjął 

nazwę Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis”, stał się jednym z głównych miejsc zatrudnienia 

mieszkańców Leśnej. Upadek zakładów zlokalizowanych w centrum miejscowości Leśna, jak również 

w rdzeniu obszaru zdegradowanego, świadczy o istotnym wpływie terenu poprzemysłowego na życie 

społeczno-gospodarcze całej gminy (konsekwencje upadku zakładu z punktu widzenia rynku pracy 

niekorzystnie wpłynęły na sytuację pracowników w wymiarze ponadlokalnym). Konsekwencje związane 

z przeobrażeniami w sferze gospodarczej znajdują przełożenie na sferę techniczną, społeczną, jak 

również funkcjonalno-przestrzenną.  

Wskaźnik aktywności gospodarczej na tym terenie przedstawia tabela poniżej. Wartość wskaźnika 

dla obszaru rewitalizowanego wynosi 7,35% i jest niższa od wskaźnika osiągniętego przez Gminę Leśna. 
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Tabela 21 Wskaźnik w zakresie aktywności gospodarczej w 2016 r. 

Wyszczególnienie Liczba ludności 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

Wskaźnik aktywności gospodarczej 
(zarejestrowana działalność gospodarcza 

w stosunku do liczby ludności) 

Obszar zdegradowany Leśna 2 600 191 7,35% 

Gmina Leśna 10 420 915 8,78% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Kształtowanie sfery gospodarczej ma wpływ na potencjał społeczno-ekonomiczny. Często niewielkie 

zmiany ekonomiczne mogą mieć istotny wpływ na kierunek i dynamikę procesów w pozostałych sferach, 

determinują miejscowy rynek pracy, a co za tym idzie – sytuację ekonomiczną mieszkańców. Uznaje się, 

że czynnik gospodarczy związany zarówno z przedsiębiorczością mieszkańców, jak również 

funkcjonowaniem obszarów poprzemysłowych w centrum miasta to bardzo istotne wyzwanie stojące 

przed samorządem lokalnym. 

4.1.6 Sfera środowiskowa 

Przez obszar zdegradowany Leśna wytyczono szlaki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Trasy 

te są niezwykle urozmaicone pod względem widokowym i poznawczym, przebiegają w pobliżu 

najciekawszych obiektów zabytkowych, turystycznych i przyrodniczych, w jakie obfitują okolice Obszaru.  

Tabela 22 Trasa spacerowa przebiegająca przez obszar zdegradowany Leśna 

Trasa żółta 
Z Zawidowa przez Leśną do Gryfowa 
36 km 

Zawidow, Gordziszcze, Grabiszyce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.lesna.pl  

Tabela 23 Trasa rowerowa przebiegająca przez obszar zdegradowany Pobiedna 

Trasa 
rowerowa 

Jelenia Góra – Henryków Lubański  
180 km, międzynarodowa 

Jelenia Góra, Koporzec, Antoniów, Rębiszów, Mirsk, 
Pobiedna, Wolimierz, Leśna, Przylasek, Platerowo, 
Działoszyn, Bogatynia, Żytawa, Ostritz, Zgorzelec, 
Łagów, Białogóra, Lubań, Henryków Lubański  

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mojrower.pl  

Na terenie obszaru zdegradowanego znajdują się zabytki-pomniki przyrody ożywionej. Dwa z nich 

poddane są pod szczególną ochronę zgodnie z Rozporządzeniem nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego 

z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 116 z 25.05.1994 r.), jest to Cyprysik 

groszkowy oraz Sosna wejmutka.  

Tabela 24 Spis zabytków zarejestrowanych w NID na terenie obszaru zdegradowanego Leśna. 

Nr 
rejestrowy  

Nazwa Lokalizacja 

552 
Choinka kanadyjska 
Tsuga cana densis 

Leśna – ul. Świerczewskiego 42 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku 
obok przedszkola, przy ogrodzeniu, 3 m 

550 
Cyprysik groszkowy 
Chamaecypasis pisifera 

Leśna – ul. Świerczewskiego 42, 750 m w kierunku Miłoszowa (w 
parku obok przedszkola – 12 m od części narożnej budynku obok 
piaskownicy) 

554 
Sosna wejmutka Pinus 
strobus 

Leśna – ul. Świerczewskiego 42 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku 
obok przedszkola – 25 m od części narożnej budynku) 

http://www.lesna.pl/
http://www.mojrower.pl/
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Nr 
rejestrowy  

Nazwa Lokalizacja 

555 
Buk pospolity Fagus 
silvatica 

Leśna – ul. Świerczewskiego 42 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku 
obok przedszkola – 25 m od części narożnej budynku) 

548 
Dąb czerwony Quercus 
rubra 

Leśna - ul. Świerczewskiego 14 250 m w kierunku Miłoszowa (w parku 
obok byłego żłobka, przy ogrodzeniu i bramie posesji) 

545 
Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

Leśna – ul. Kościuszki 9 przy Gimnazjum w Leśnej, w narożniku 
ogrodzenia (mur i siatka) 20 m od budynku szkoły 

Źródło: opracowanie własne  

4.1.7 Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Sytuacja w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w Leśnej bezpośrednio łączy się z kwestiami technicznymi, 

społecznymi oraz gospodarczymi. Funkcjonalność obszaru zdegradowanego Leśna przez lata 

koncentrowała się na roli zakładu przemysłowego „Dolwis”, zlokalizowanego w samym centrum Leśnej, 

degradacja techniczna obiektów poprzemysłowych oraz stagnacja gospodarcza doprowadziły 

do powstawania i promieniowania problemów społecznych związanych z biedą, bezrobociem, jak 

również patologiami życia społecznego. Obszar zdegradowany Leśna poza charakterem 

poprzemysłowym wyróżnia się również istnieniem terenów pokolejowych oraz znacznej liczby zabytków 

zlokalizowanych w strefie sąsiadującej z rynkiem. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania funkcje 

obszaru są zróżnicowane i łączą wymienione cechy, tworząc tym samym skomplikowany układ powiązań 

funkcjonalno-przestrzennych.  

W przypadku trzech miejscowości w gminie Leśna ustanowiono historyczne układy urbanistyczne objęte 

ochroną prawną. Są one pod ścisłą ochroną konserwatorską, a ich wartości zabytkowe chronią 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Do historycznych układów urbanistycznych 

zaliczono: układ urbanistyczny miasta Leśna, układ urbanistyczny historycznego ośrodka miasta 

Pobiedna oraz układ urbanistyczny Starego Miasta w Złotnikach Lubańskich. Zatem w ramach 

omawianych obszarów zdegradowanych mamy do czynienia z dwoma zachowanymi układami 

urbanistycznymi unikalnymi w skali regionalnej. 

W kontekście funkcjonowania terenów pokolejowych warto zwrócić uwagę na fakt, że na obszarze 

obecnego powiatu lubańskiego istniały silne tradycje kolejowe, wyrażające się istnieniem gęstej sieci 

kolejowej. Jedną z bardziej malowniczych tras było oddane do użytkowania w 1896 roku liczące ok. 11 

km połączenie kolejowe Leśnej z Lubaniem (linia nr 337). Trasa ta została następnie w latach 20. XX 

wieku zelektryfikowana. W wyniku jednak wielu lat zaniedbań i braku remontów, obecnie w gminie nie 

funkcjonuje komunikacja kolejowa w zakresie usług pasażerskich. Prowadząca do Leśnej linia kolejowa 

służy zaś wyłącznie ruchowi towarowemu. W trosce o ochronę niszczejącego budynku dworca PKP 

w Leśnej, władze gminy zadecydowały o przejęciu tego obiektu. Zgodnie z intencją władz lokalnych 

w zrewitalizowanym dworcu kolejowym w Leśnej mogłaby się mieścić placówka kultury, lokalne 
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muzeum lub galeria, jak również mogłaby być prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa 

czy kulturalnooświatowa. 

W kontekście analizowanej w przedmiotowym podrozdziale sfery przestrzenno-funkcjonalnej, należy 

zwrócić uwagę na zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

i Gminy Leśna, które są kluczowe ze względu na charakter tego opracowania. We wskazanym 

dokumencie postuluje się wykształcenie nowej struktury osadniczej, która pełnić będzie istotną rolę dla 

poprawy obsługi mieszkańców gminy i warunków zamieszkiwania. Dla osiągnięcia tego celu wyodrębnia 

się Leśną jako ośrodek o następujących funkcjach: 

 lokalny ośrodek obsługi ludności, zwłaszcza w zakresie usług publicznych (ze względu 

na pełnienie funkcji usługowych już istniejących, takich jak: oświata i zdrowie), 

 ośrodek aktywizacji działalności gospodarczo – inwestycyjnej (ze względu na tradycje 

funkcjonującego tu przemysłu), 

 ośrodek rozwoju i aktywizacji różnych form turystyki (ze względu na położenie w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, nad zbiornikiem Złotnicko - Leśniańskim), 

 ośrodek z aktywizacją dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej i gospodarki rolnej (jako 

ośrodków położonych przy głównych ciągach komunikacyjnym przechodzącym przez gminę 

oraz wysoką rolniczą przydatność gleb – w kontekście zdelimitowanej części miejscowości Leśna 

komponent związany z gospodarką rolną w istocie nie jest identyfikowany i odnosi 

się do fragmentów największej miejscowości w gminie nie objętych programem). 

Podsumowując zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym, skuteczne działania 

zmierzające do rozwiązania odnotowywanych problemów w gminie, ale przede wszystkim w obrębie 

obszaru zdegradowanego Leśna wiąże się z poprawą jakości zaplecza technicznego silne oddziałującego 

na jakość życia na omawianym obszarze. Główną rolę w dokonaniu efektywnego przeobrażenia terenu 

należy upatrywać w: zagospodarowaniu obiektów pokolejowych, ożywieniu terenów poprzemysłowych 

oraz renowacji i zabezpieczeniu zabytkowego układu urbanistycznego, w tym zasadniczej większości 

budynków mieszkalnych klasyfikowanych jako zabytki.  

4.1.8 Sfera techniczna  

Punktem wyjścia do omówienia sfery technicznej, jest konstatacja mówiąca, o tym, że największa liczba 

obiektów zabytkowych znajduje się w miejscowościach Leśna i Pobiedna. Głównie w zakresie tradycyjnej 

zabudowy miejskiej.  

We wcześniejszych akapitach i podrozdziałach akcentowano poprzemysłowy i pokolejowy charakter 

wyznaczonego obszaru, wskazywano również kwestie o podstawowym znaczeniu dla rewitalizacji – czyli 

natężenie oraz koncentrację problemów społecznych. W ramach analizy funkcjonalno-przestrzennej 
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omawiano dodatkowo kwestie związane z zabytkowym charakterem centrum miejscowości. Zabytkowy 

układ urbanistyczny miasta należy poddawać analizie z uwzględnieniem dwóch perspektyw. Pierwszą 

z nich jest stan techniczny kamienic oraz pozostałych budynków mieszkalnych zarządzanych przez 

wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty. W tym kontekście należy uwzględnić wysoką 

świadomość mieszkańców w tym zakresie, deklarujących, że chcą odnowienia i renowacji zabytków, 

które zamieszkują. Wskazany obszar ma wpływ również na estetykę centrum Leśnej, jak również stanowi 

pierwszorzędną potrzebę wynikającą z konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie 

stan techniczny obiektów mieszkalnych (w zasadniczej większości zabytków) to element w znaczący 

sposób wpływający na jakość życia mieszkańców, a artykułowane w tym kontekście potrzeby to również 

wyraz aspiracji społeczności lokalnej świadomej konieczności dbałości o całość substancji i tkanki 

miejskiej. Drugim elementem jest rzeczywiste bogactwo zabytków zlokalizowanych na obszarze 

przewidzianym do rewitalizacji. Na terenie obszaru zdegradowanego znajduje się szereg zabytków 

wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Tabela 25 Spis zabytków zarejestrowanych w NID na terenie obszaru zdegradowanego Leśna 

Nazwa Nr rejestrowy Krótki opis 

miasto 
nr rej.:  131/ 375 z 25.11.1956  
i z 6.07.2010 

średniowieczny układ urbanistyczny 

ratusz nr rej. 132/1486 z 25.01.1966 

zabytkowy pochodzący z 1699 r. Stoi pośrodku 
leśniańskiego rynku. Obecnie mieści się w nim 
Urząd Miejski w Leśnej. Ratusz przechodził 
renowację w roku 1969. Zieloną bryłę ratusza 
wieńczy niewielka wieżyczka z herbem Leśnej. 

kościół parafialny pw. 
św. Jana Chrzciciela 

nr rej.: 244/1485 z 25.01.1966 

młodszy z leśniańskich kościołów, wybudowany 
w latach 1852-1853 przez miejscowych wiernych 
obrządku katolickiego. Restaurowany w latach 
1961-1962 posiada neogotyckie wyposażenie 
wnętrza z XIX w. 

kościół ewangelicki 
obecnie rzym. kat 
pomocniczy pw. 
Chrystusa Króla 

nr rej.: A/1005 z 27.03.2007 

pochodzący prawdopodobnie sprzed 1346 r. - XIV 
w., co potwierdza zachowany dokument. 
Niestety w roku 1702 kościół uległ całkowitemu 
spaleniu. W latach 1703-19 nastąpiła budowa 
nowego obiektu kościoła, która trwała wiele lat 

cmentarz ewangelicki nr rej.:  335/ 973/J z 7. 02.1989 obecnie park, obok kościoła z II poł. XVI w. 

dom, Rynek 1, nr rej.: 320/1245/J z 29.11.1995 

kamieniczki z XIX wieku otaczające Rynek 
i przyległe uliczki; głównie barokowe  
i klasycystyczne. Południowa pierzeja rynku to 
zabytkowe kamieniczki z arkadowymi 
podcieniami:  

dom, Rynek 4 
nr rej.:  321/ 1160/J z 
17.05.1994 

hotel z restauracją, 
Rynek 8 

nr rej.: 1242/J z 8.12.1995 

kamienica Rynek 9, 13, 
14, 15-16,  

nr rej.: 323/1167/J z 10.06.1994 

Kamienica Rynek 13 nr rej.:254/1166/J z 8.06.1994 

Kamienica Rynek 14 nr rej.: 255/1157/J z 6.04.1994 

Kamienica Rynek 15-16 nr rej.: 256/1213/J z 27.06.1995 

dom, ul. 
Kochanowskiego 16 

XVII, XIX, nr rej.: 250/1494  z 
25.01.1966   

z XVII w. 

domy, ul. Lubańska 1, 2 nr rej.: 252/1315 z 23.10.1997 XIX/XX 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Le%C5%9Bnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Le%C5%9Bnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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Nazwa Nr rejestrowy Krótki opis 

nr rej.: 253/1271/J z 21.08.1996 

dom, ul. Sienkiewicza 1 nr rej.: 257/1200/J z 22.05.1995 z XVIII, k. XIX w. 

domy, ul. Sienkiewicza 
1,2, 6, 8, 14, 17 

nr rej.: 258/1244/J z 28.11.1995 
nr rej.: 324/1199/J z 17.05.1995 
nr rej.: 325/1222/J z 21.07.1995 
nr rej.: 326/1152/J z 14.12.1993 
nr rej.: 327/1221/J z 2.08.1995 
nr rej.: 328/1250/J z 29.12.1995 

z XVIII, k. XIX w. 

dom, ul. Sienkiewicza 
16 

nr rej.: 327/1221/J z 2.08.1995 z XIX w. 

dom, ul. Szkolna 1 nr rej.: 329/1272/J z 22.08.1996 z 4 ćw. XIX, 

dom, ul. Szkolna 3 nr rej.: 330/1262/J z 20.05.1996 k. XIX 

zespół pałacowy 
Baworowo 

nr rej.: 133/909/J z 30.03.1988 
park, nr rej.: 245/704/J z 
10.11.1981 

Pałac i park przy ul. Baworowo 20 z 1880 r. 

park, ul. Baworowo 21 
XIX, nr rej.: 246/703/J z  
10.11.1981 

z XIX w. 

Źródło: opracowanie własne  

 

Gmina Leśna posiada bardzo niski stopień skanalizowania. W gminie kanalizację posiada tylko miasto 

Leśna i część wsi Smolnik. To kanalizacja o charakterze mieszanym, gdzie część jest ogólnospławna, a 

część ma układ rozdzielczy. Łącznie było 1244 zbiorników bezodpływowych oraz 8 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Powyższe dane potwierdzają, że dostęp do urządzeń sieciowych jest na obszarze 

zdegradowanym Leśna ponadprzeciętny – korzystniejszy w porównaniu do całej gminy. 

Największe powierzchniowo niezainwestowane tereny, stanowiące mienie komunalne gminy, 

występują w Leśnej oraz we wsi Smolnik i Pobiedna.  

Sfera techniczna na obszarze zdegradowanym to przede wszystkim znaczące deficyty w zakresie 

inwestycji w budynki mieszkalne i usługowe wybudowane przed II wojną światową i w znacznej części 

stanowiące materialne dziedzictwo kulturowe.  

4.1.9 Potencjały obszaru 

Rewitalizacja danego zdelimitowanego terenu jest warunkowana dwoma zasadniczymi elementami. 

Pierwszym z nich jest analiza pogłębiona obszaru zdegradowanego, która uzasadnia konieczność 

podjęcia działań rewitalizacyjnych, ta część została opracowana w rozdziałach od 4.1.1 do 4.1.8, gdzie 

dokonano analizy oraz charakterystyki najważniejszych sfer obszaru, jak również w zbiorczej formie 

zaprezentowano wyniki badania sondażowego. Drugim kluczowym aspektem wpływającym 

na efektywność skoordynowanej rewitalizacji jest analiza potencjałowa polegająca na syntetycznym 

wskazaniu najważniejszych przewag obszaru zdegradowanego oraz czynników korzystnie wpływających 

na skuteczność osiągnięcia oczekiwanych zmian na danym terenie w perspektywie ram czasowych 
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określających horyzont wdrażania LPR (rok 2023). Poniżej w punktach przestawiono główne potencjały 

obszaru. 

1. Zasadniczym potencjałem obszaru jest jego lokalizacja. Centralne położenie w obrębie granic 

administracyjnych gminy, wpływa na możliwość rozwijania funkcji miastotwórczych, a zarazem 

centrotwórczych.  

2. Funkcjonowanie obszaru pokolejowego umożliwia zagospodarowanie obiektu dworcowego 

na cele społecznie użyteczne, takie jak miejsce kultury, spędzania czasu wolnego lub centrum 

organizacji pozarządowych i wolontariackich.  

3. Obszar poprzemysłowy DOLWIS to aktualnie duże wyzwanie stojące przed leśniańskim 

samorządem. Niemniej z punktu widzenia rewitalizacji, taki rozległy i dobrze skomunikowany 

obszar poprzemysłowy to potencjalnie efektywnie funkcjonująca strefa aktywności 

gospodarczej. 

4. Potencjałem obszaru zdegradowanego jest nagromadzenie organizacji pozarządowych, które 

mogą wkomponować się w zintegrowany system zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. 

5. Warto również wspomnieć o zabytkowym charakterze zespołu śródmiejskiego. Liczne zabytki 

dziedzictwa kulturowego po odnowieniu mogą stać się elementem silnie wpływającym 

na atrakcyjność osiedleńczą miasta. 

6. Elementem dodatkowo pozytywnie wpływającym na możliwość wyjścia obszaru z kryzysu jest 

znaczny potencjał turystyczny, umożliwiający rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz usług 

turystycznych.  
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4.2 Obszar Pobiedna 

4.2.1 Charakterystyka obszaru 

Drugi z wyznaczonych do rewitalizacji terenów to Pobiedna, która jest dużą wsią położoną u podnóża 

Gór Izerskich, około 2 km od granicy polsko-czeskiej. Warto zwrócić uwagę na specyfikę miejscowości 

(największej wśród wchodzących w skład Gminy Leśna), która w latach 1945-1954 stanowiła siedzibę 

gminy Pobiedna. Ze względu na historyczne uwarunkowania obszar zdegradowany (zasadnicza 

większość powierzchni oraz mieszkańców miejscowości Pobiedna) pomimo formalnie wiejskiego 

charakteru, ma znamiona potencjału miastotwórczego, głównie w zakresie powiązań funkcjonalnych 

oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dalszych częściach podrozdziału zostanie 

przedstawiony syntetyczny rys historyczny prezentujący, swoiste tło dla zrozumienia aktualnego 

charakteru miejscowości. W dawniejszych czasach wieś nosiła nazwy Meffersdorff i Wigandsthal, 

a obecna nazwa wywodzi się z rosyjskiego słowa pabieda, oznaczającego zwycięstwo. Historia 

najstarszej części Pobiednej, Unięcic, sięga XIV wieku, choć dopiero w XVII wieku właściciel okolicy, 

Wigand von Gersdorff zapoczątkował budowę nowej osady. W latach 1667-1815 wieś posiadała prawa 

miejskie, od XVIII wieku rozwijało się w niej rzemiosło, głównie tkactwo, ale także papiernictwo, 

szlifierstwo „granatów” i browarnictwo. Po II wojnie światowej funkcjonowała w niej Fabryka Tkanin 

Meblowych „Fatma”. 

Tabela 26 Wskaźniki obligatoryjne obszaru zdegradowanego Pobiedna  

 Powierzchnia [ha] % powierzchni Ludność [os] % ludności 

Obszar 
zdegradowany 
Pobiedna 

64,9 0,62% 513  4,92% 

Źródło: opracowanie własne 

Analogicznie jak w przypadku prezentacji informacji dla obszaru zdegradowanego Leśna, w ramach prac 

nad opracowaniem diagnozy obszaru Pobiedna, przeprowadzono spacer studyjny, podczas którego  

sporządzono dokumentację zdjęciową stanowiącą materiał uzupełniający, umożliwiający dodatkową, 

subiektywną ocenę stopnia degradacji technicznej, jak również funkcjonalnej obszaru zdegradowanego 

Pobiedna (głównie w odniesieniu do terenu poprzemysłowego po byłej Fabryce Tkanin Meblowych 

„Fatma”).  
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Grafika 8 Obszar zdegradowany Pobiedna – zakłady Fatma (1) 

 

Źródło: archiwum własne  
 

Grafika 9 Obszar zdegradowany Pobiedna – zakłady Fatma (2) 

 

Źródło: archiwum własne  
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W kolejnych częściach diagnozy znajduje się analiza poszczególnych elementów, części składowych 

podlegających analizie z punktu widzenia wymogów i wytycznych rewitalizacji.  

4.2.2 Zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji 

W podrozdziale prezentuje się zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego: w poniższej tabeli znajdują 

się ulice poddanego delimitacji obszaru Pobiedna, natomiast w dalszej części podrozdziału prezentuje 

się schematyczną mapkę wraz z obrysem terenu wyznaczającym jego zasięg.  

Tabela 27 Zdelimitowany obszar zdegradowany Pobiedna – ulice wraz z numerami 

Nowomiejska nr 2-35 Podgórna wszystkie nr Strzelecka do nr 15a 

Zaułek wszystkie nr Rynek wszystkie nr Plac Wolności 

Strażacka 1-3 Hetmańska 4-1 Dworcowa 24b - 1 
Źródło: opracowanie własne  

Na poniższej grafice znajduje się obrys obszaru zdegradowanego Pobiedna.  
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Grafika 10 Schematyczna mapka obszaru zdegradowanego Pobiedna  

 
Źródło: opracowanie własne  
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4.2.3 Wyniki badań ankietowych 

W ramach prowadzenia partycypacji na etapie diagnostycznym mieszkańcy mieli możliwość 

wypowiedzenia się na temat jakości życia na poddanym delimitacji obszarze sołectwa Pobiedna (poza 

Leśną i Pobiedną mieszkańcy gminy mieli możliwość wskazania odrębnego obszaru zdegradowanego 

proponowanego do rewitalizacji, niemniej liczba odpowiedzi alternatywnych kształtowała 

się na poziomie niecałych 3%, fakt ten stanowi dodatkowe uzasadnienie trafności wybranych obszarów 

przewidzianych do rewitalizacji).  

Liczba respondentów dokonującej oceny obszaru Pobiedna wynosiła 39 osób. W pierwszej kolejności 

poniżej przedstawiono analizę podstawowych danych metryczkowych ankietowanych, natomiast 

w dalszej części podrozdziału znajduje się analiza pytań odnoszących się do opinii na temat zasięgu 

terytorialnego obszaru i jego oceny z punktu widzenia problemów oraz potrzeb dostrzeganych przez 

badanych. 

Wśród respondentów wypełniających kwestionariusz ankietowy dominowali mężczyźni – stanowili 

71,1% badanych. Udział kobiet kształtował się na poziomie 28,9%.  

Wykres 19 Struktura płci respondentów [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

W odniesieniu do przedziałów wiekowych – najliczniej reprezentowaną grupą były osoby w przedziale 

wiekowym: od 46 do 55 lat oraz od 36 do 45 lat. Łączny udział obu wskazanych grup oscylował 

na poziomie blisko 65%. Najmniejszą aktywność wykazywały osoby po 67 roku życia, czyli seniorzy 

 – osoby w wieku poprodukcyjnym (5,4%). Tym samym można stwierdzić, że najbardziej aktywną grupą 

w gminie Leśna są osoby w wieku produkcyjnym.  

28,9%

71,1%

Kobieta

Meżczyzna
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Wykres 20 Przedziały wiekowe ankietowanych [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

W zakresie struktury wykształcenia dostrzega się dominację osób z wykształceniem średnim (44,7%), 

zaś drugą najliczniej reprezentowaną grupą były osoby z wykształceniem zawodowym (42,1%). 

Ta struktura wynika ze specyfiki obszaru zdegradowanego, gdzie ze względu na funkcjonowanie zakładu 

przemysłowego znacząca część mieszkańców posiadała wykształcenie zawodowe lub techniczne. 

Dodatkowo wśród ankietowanych dominowali mężczyźni, najczęściej w wieku wskazującym, 

iż w przeszłości mogli pracować w „Fatmie”.  

Wykres 21 Struktura wykształcenia respondentów [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

Ostatnią z analizowanych zmiennych socjodemograficznych był status na rynku pracy. 47,2% 

ankietowanych to osoby pracujące. Warto zwrócić uwagę, że ponad jedna trzecia respondentów 

to osoby bez stałego źródła utrzymania – jest to pochodna poprzemysłowego charakteru obszaru 

Pobiedna.  

40,5%
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Wykres 22 Status na rynku pracy [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

W ramach pierwszego pytania, respondenci zostali poproszeni o ocenę granic obszaru zdegradowanego. 

Wszyscy odpowiadający uznali go za poprawny, jednocześnie w kilku przypadkach dodając adnotację, 

że zasadnym byłoby objęcie programem rewitalizacji całej miejscowości, co jednak z punktu widzenia 

wskaźników obligatoryjnych nie jest możliwe. W związku z powyższym należy uznać zdelimitowany 

obszar jako poprawny, w zasadniczej większości wpisujący się w oczekiwania mieszkańców.  

W kolejnym pytaniu badani zostali poproszeni o podanie związku z obszarem. Dla dominującej 

większości, blisko 90% respondentów – obszar zdegradowany Pobiedna to miejsce zamieszkania. Aspekt 

związany z funkcją mieszkalną ma kluczowe znaczenie. Istotne w kontekście poprzemysłowego 

charakteru obszaru są relatywnie niskie wartości wskazujące na obszar jako miejsce pracy 

lub prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wykres 23 Proszę podać Pana(i) związek z terenem Pobiedna [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

Ankietowani w kolejnym pytaniu byli proszeni o ocenę poszczególnych aspektów jakości życia w mieście. 

Warto zwrócić uwagę na dominujące krytyczne opinie, w siedmiu wskazanych i poddanych pod ocenę 

dziedzinach życia oceny niekorzystne wahały się pomiędzy 66,7% a 87,2%. Pozytywnym wyróżnikiem 

na tym tle jest poczucie bezpieczeństwa, 64,1% deklaruje, że jest średnie, natomiast tylko jedna trzecia 

uważa, iż jest niskie. Z punktu widzenia rewitalizacji istotne znaczenie posiadają elementy oceniane jako 

cechujące się niską, niedostateczną jakością. Podstawowe znaczenie dla respondentów ma stan 

techniczny obiektów, 84,6% badanych ocenia go jako niski i tylko 2,6% jako wysoki. Pochodną tego 

zjawiska jest również źle oceniana infrastruktura drogowa oraz ciągi dla pieszych– dla ponad 87% 

47,2%

36,1%
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ankietowanych jest ona niska. W kontekście kompleksowości rewitalizacji warto również zwrócić uwagę 

na problem estetyki otoczenia oraz funkcjonowanie zdewastowanych i opuszczonych obiektów 

co wprost wynika z poprzemysłowego charakteru obszaru. Rozpatrując społeczny wymiar planowanych 

działań istotne znaczenie posiada niekorzystnie oceniana przez respondentów aktywność ośrodków 

kulturalno-rekreacyjnych i sportowych. Efektywność rewitalizacji jest determinowana skuteczną 

koordynacją działań instytucjonalnych w obrębie zagadnień infrastrukturalnych oraz społecznych.  

Wykres 24 Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na obszarze zdegradowanym Pobiedna [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia zagrożenia problemami 

społecznymi oraz tymi związanymi z jakością życia. Wśród problemów ocenionych jako stanowiące 

wysokie zagrożenie na pierwszym miejscu znalazła się bieda (87,2%), na drugim bezrobocie (84,6%), 

a na trzecim stan dróg (84,6%). Symptomatyczna jest zdecydowana negatywna ocena zasadniczej 

większości zjawisk wymienianych w ankiecie. Ten stan rzeczy wynika częściowo z peryferyjnego 

umiejscowienia miejscowości Pobiedna (obszaru zdegradowanego) w Gminie Leśna. Wśród poddanych 

analizie zjawisk warto zwrócić uwagę na dwie zmienne. Blisko 62% ankietowanych nie dostrzega tego 

typu zagrożenia, ten fakt na etapie prac warsztatowych został oceniony jako niewiarygodny i wynikający 

z funkcjonowania trwałej postawy polegającej na swoistej tabuizacji zjawiska przemocy w rodzinie. 

Drugą istotną zmienną wydaje się być relatywnie niskie odczuwane zagrożenie przestępczością (w tym 

młodocianych), ten fakt koresponduje z ponadprzeciętnym poziomem bezpieczeństwa na obszarze 

zdegradowanym (na tle pozostałych ocenianych elementów związanych z jakością życia na obszarze 

zdegradowanym). 

5,1%

5,1%

2,6%

79,5%

71,8%

84,6%

82,1%

33,3%

66,7%

87,2%

84,6%

2,6%

12,8%

7,7%

10,3%

64,1%

25,6%

10,3%

10,3%

17,9%

15,4%

7,7%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

Stan boisk, placów zabaw itp.

Zdewastowane i opuszczone obiekty

Aktywność ośrodków kulturalno‐rekreacyjnych i sportowych

Estetyka otoczenia

Poczucie bezpieczeństwa w okolicy

Samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a
władzami publicznymi

Infrastruktura drogowa oraz ciągi dla pieszych

Stan techniczny obiektów

Brak odpowiedzi Niska Średnia Wysoka



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 60 

Wykres 25 Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na obszarze zdegradowanym Pobiedna? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

Poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji poszczególnymi dziedzinami życia społecznego 

i gospodarczego to miernik pokazujący obszary, w których istnieją deficyty, i które wymagają wsparcia, 

również w ramach skoordynowanych procesów rewitalizacyjnych. Ze względu na peryferyjność 

położenia obszaru blisko 67% respondentów dostrzega problem związany ze słabą komunikacją 

Pobiednej. 82,1% wskazuje wprost na kwestie oferty inwestycyjnej, co ma bezpośredni związek 

z poprzemysłowym charakterem obszaru. Spośród mocnych stron identyfikowanych przez uczestników 

badania sondażowego znajdują się usługi telefoniczne oraz dostęp do Internetu. Nieco ponad 

¼ respondentów uważa, że dostępność tych mediów jest wysoka i adekwatna do potrzeb, przeciwnego 

zdania jest tylko 20,5% badanych. 
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Wykres 26 Jak ocenił(a)by Pan(i) poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji w działania wskazane poniżej na obszarze 
zdegradowanym Pobiedna? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

Ostatnie z pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety odnosiło się do miejsc i form aktywności, których 

brakuje na danym terenie. Na obszarze zdegradowanym Pobiedna w opinii respondentów, w pierwszej 

kolejności brakuje infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (61,5% ankietowanych wybrała odpowiedź: 

„bardzo brakuje”). 41% respondentów deklaruje brak funkcjonowania miejsc spędzania czasu wolnego, 

wynika to m.in. z rosnących oczekiwań i aspiracji lokalnej społeczności, ale również z niedostosowania 

przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców. Na trzecim miejscu w zakresie deficytów ankietowani 

wskazali brak miejsc wsparcia dla osób z problemami społecznymi (wskazuje to na potrzeby w zakresie 

skutecznego rozwiązywania problemów społecznych) oraz niską liczbę organizacji wpływających 

na aktywność społeczną (jest to pochodna niedostatecznego poziomu kapitału ludzkiego, jak również 

społecznego).  
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Wykres 27 Jakich miejsc i form aktywności brakuje we wskazanych przez Pana(ią) miejscach? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=39 

4.2.4 Sfera społeczna 

Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej obszaru zdegradowanego Pobiedna są znacząco wyższe od 

wartości referencyjnych dla całej gminy Leśna, jak również przekraczają wskaźniki osiągane przez drugi 

z poddawanych analizie obszarów rewitalizacji. Na 100 mieszkańców obszaru zdegradowanego 

przypada dwukrotnie więcej osób korzystających z pomocy świadczonej przez MGOPS w porównaniu do 

całej gminy, w zakresie świadczeń udzielanych w przeliczeniu na 100 mieszkańców obliczona wartość 

kształtuje się na poziomie 567,64 dla obszaru zdegradowanego (wartość referencyjna dla gminy 

oscylowała na poziomie 274,24, natomiast dla obszaru zdegradowanego Leśna wynosiła 493,27). W ślad 

za przytoczonymi wskaźnikami, również dane odnoszące się do kwoty udzielonych świadczeń na 100 

mieszkańców, obszar zdegradowany wyróżniają się wysokością kwoty w porównaniu do pozostałej 

części gminy Leśna. 
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Tabela 28 Wskaźnik dotyczący pomocy społecznej obszaru zdegradowanego Pobiedna 

 

PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających ze świadczeń ogółem 

Obszar 

Liczba klientów ośrodków 
pomocy społecznej 

korzystających ze świadczeń na 
100 mieszkańców 

Liczba udzielonych 
świadczeń na 100 

mieszkańców 

Kwota udzielonych 
świadczeń na 100 

mieszkańców 

Obszar zdegradowany Pobiedna 22,81 567,64 37 621,25 zł 

Gmina Leśna 11,05 274,24 18 176,39 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS-u 

W poniższej tabeli znajdują się obliczenia odnoszące się do odnotowywanych przypadków przemocy. 

Zestawione wartości cechują się porównywalnymi wartościami, w przypadku obszaru zdegradowanego 

Pobiedna (analogicznie jak w przypadku drugiego analizowanego obszaru zdegradowanego Leśna) 

odnotowano korzystniejszym wartości. 

Tabela 29 Wskaźnik dotyczący ofiar przemocy obszaru zdegradowanego Pobiedna 

 

PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Liczba ofiar przemocy 

Obszar 
Liczba ofiar - kobiet na 100 

mieszkańców 
Liczba ofiar - mężczyzn 
na 100 mieszkańców 

Liczba ofiar - 
małoletnich na 100 

mieszkańców 

Obszar zdegradowany Pobiedna 0,19 0 0 

Gmina Leśna 0,35 0,15 0,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS-u 

Kolejnym zagadnieniem podlegającym omówieniu jest zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze zdegradowanym Pobiedna w 2015 roku wynosiła 67 osób 

i cechowała się tendencją malejącą, analogiczną sytuację odnotowano w zakresie liczba 

zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych. W poniższych dwóch tabelach ilustruje się dynamikę 

zjawiska w ostatnich pięciu latach. 

Tabela 30 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze zdegradowanym Pobiedna w stosunku do ludności ogółem 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Obszar zdegradowany Pobiedna 88 107 83 76 67 

Gmina Leśna 1111 1016 939 823 703 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 
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Tabela 31 Liczba zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych na obszarze zdegradowanym Pobiedna w stosunku do ludności 
ogółem 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych 

Obszar zdegradowany Pobiedna 49 63 55 47 33 

Gmina Leśna 651 612 577 529 431 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP-u 

Trzy spośród czterech wskaźników zaprezentowanych w poniższej tabeli potwierdzają tezę, 

iż na obszarze zdegradowanym Pobiedna zjawisko bezrobocia cechuje się istotniejszym natężeniem 

niż w przypadku reszty gminy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze Leśna w stosunku do 

ogólnej liczby ludności jest wyższa o blisko 7%. Jednocześnie liczba zarejestrowanych długotrwale 

bezrobotnych w stosunku do liczby bezrobotnych ogółem to zjawisko silniej oddziałujące na terenie 

gminy, niż obszaru zdegradowanego. jednocześnie struktura bezrobocia wg płci wskazuje na zjawisko 

częściowej feminizacji bezrobocia. Równocześnie analogicznie jak w przypadku pierwszego 

z omawianym obszarów dostrzega się zjawisko feminizacji bezrobocia. 

Tabela 32 Wskaźnik dotyczący bezrobocia obszaru zdegradowanego Pobiedna w roku 2015 

 

Liczba 
zarejestrowanych 
bezrobotnych w 

stosunku do liczby 
ludności obszarów 

Odsetek 
zarejestrowanych 

długotrwale 
bezrobotnych w 

bezrobotnych 
ogółem 

Liczba 
zarejestrowanych 

długotrwale 
bezrobotnych w 

stosunku do liczby 
ludności obszarów 

Udział 
bezrobotnych 

kobiet w liczbie 
bezrobotnych 

Obszar zdegradowany Pobiedna 13,06% 56,92% 6,43% 52,24% 

Gmina Leśna 6,75% 61,31% 4,14% 49,64% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP-u 

W poniższej tabeli znajdują się dane na temat bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na obszarze 

zdegradowanym Pobiedna oraz na terenie całej gminy Leśna. 

Tabela 33 Wskaźnik dotyczący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na obszarze zdegradowanego Pobiedna 

 
Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych 
W tym liczba bezrobotnych z 

wykształceniem wyższym 

W tym liczba bezrobotnych 
z wykształceniem  policealnym 

i śr. zawodowym 

Obszar zdegradowany 
Pobiedna 

13,06 0,78 2,14 

Gmina Leśna 6,75 0,35 1,29 

 
W tym liczba bezrobotnych 
z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym 

W tym liczba bezrobotnych z 
wykształceniem ZSZ 

W tym liczba bezrobotnych 
z wykształceniem gimnazjalnym 

i poniżej 

Obszar zdegradowany 
Pobiedna 

0,45 2,05 2,61 

Gmina Leśna 0,78 4,48 4,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

Na obszarze zdegradowanym Pobiedna udziału liczby bezrobotnych wg wieku w stosunku do liczby 

mieszkańców jest wyższy w stosunku do wartości średnich w każdym przedziale wiekowy. Najbardziej 
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niekorzystna sytuacja została odnotowana wśród osób najmłodszych. Udziału liczby bezrobotnych 

w wieku 18 - 24 lata wynosi 3,31% (wskaźnik wyższy o ponad 2% w porównaniu do wartości 

ogólnogminnych), natomiast w grupie w wieku 25 - 34 lata kształtował się na poziomie blisko 4%, 

co należy ocenić jako jednoznacznie negatywne symptomy głównie z punktu widzenia identyfikowanych 

procesów migracyjnych. 

Tabela 34 Wskaźnik dotyczący udziału liczby bezrobotnych wg wieku w stosunku do liczby mieszkańców na obszarze 
zdegradowanego Leśna  

 
Liczba 

bezrobotnych w 
wieku 18 - 24 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 25 - 34 
lat 

Liczba 
bezrobotnych w 
wieku 35 - 44 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
45 - 54 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
55 - 59 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 60 
lat i więcej 

Obszar 
zdegradowany 
Pobiedna 

3,31% 3,70% 1,75% 2,14% 1,36% 0,78% 

Gmina Leśna 1,07% 1,56% 1,38% 1,33% 0,98% 0,42% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

W porównaniu do sytuacji w gminie, obszar zdegradowany Pobiedna boryka się z wyższą od przeciętnej 

liczbą bezrobotnych w następujących grupach wiekowych: w wieku od 18 do 24 lat, 25 do 34 lat. 

Tabela 35 Wskaźnik dotyczący udziału liczby bezrobotnych wg wieku w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze 
zdegradowanego Leśna  

 

Liczba 
bezrobotnych w 

wieku 18 - 24 
lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 25 - 34 
lat 

Liczba 
bezrobotnych w 
wieku 35 - 44 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
45 - 54 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku  
55 - 59 lat 

Liczba 
bezrobotnych 

w wieku 60 
lat i więcej 

Obszar zdegradowany 
Pobiedna 

25,37% 28,36% 13,43% 16,42% 10,45% 5,97% 

Gmina Leśna 15,79% 23,19% 20,48% 19,77% 14,51% 6,26% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

Ogólna liczba przestępstw na obszarze zdegradowanym Pobiedna kształtuje się na ustabilizowanym 

poziomie i w latach 2011-2015. Natomiast na terenie gminy odnotowano wyraźną tendencją spadkową. 

Tabela 36 Ogólna liczba przestępstw na obszarze zdegradowanym Pobiedna na tle sytuacji w całej gminie 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Obszar 
zdegradowany 
Pobiedna 

30 35 31 24 29 

Gmina Leśna 302 260 254 201 232 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej  

Wskaźnik przestępczości na obszarze zdegradowanym Pobiedna w 2015 roku na tle gminy jest ponad 

dwukrotnie wyższy. Świadczy to o istotności zjawiska. 

Tabela 37 Wskaźnik przestępczości na obszarze zdegradowanym Pobiedna w 2015 roku na tle gminy  

Wyszczególnienie 2015 
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Obszar 
zdegradowany 
Pobiedna 

5,65% 

Gmina Leśna 2,23% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej  

W poniższej tabeli prezentuje się kategorie poszczególnych przestępstw w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców obszaru zdegradowanego Pobiedna na tle gminy. Na czerwonym tle oznaczono elementy 

cechujące się niekorzystnymi wartościami w porównaniu do wartości referencyjnych. 

Tabela 38 Kategorie poszczególnych przestępstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców obszaru zdegradowanego Pobiedna na 
tle gminy 

 
Ogólna liczba 
przestępstw 

Kradzież 
Kradzież z 

włamaniem 
Rozbój Uszkodzenie ciała 

Obszar 
zdegradowany 
Pobiedna 

5,65% 1,17% 0,58% 0,00% 0,00% 

Gmina Leśna 2,23% 0,36% 0,33% 0,01% 0,01% 

 Zniszczenie mienia 
Przestępstwa 
narkotykowe 

Oszustwo 
Nietrzeźwi 
kierujący 

Pobicie 

Obszar 
zdegradowany 
Pobiedna 

0,00% 0,19% 0,00% 0,78% 0,00% 

Gmina Leśna 0,08% 0,12% 0,01% 0,27% 0,04% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej  

Poniższy wykres prezentuje wskaźniki odnoszące się do zdarzeń w ruchu drogowym na obszarze 

zdegradowanym Pobiedna w 2015 roku. 

Tabela 39 Zdarzenia w ruchu drogowym na obszarze zdegradowanym Pobiedna w 2015 roku – wskaźniki 

 Liczba zdarzeń Liczba wypadków Liczba zabitych 
Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Kontrole 
stanu 
trzeźwości 

Obszar 
Pobiedna 

0,19% 0,39% 0,19% 0,58% 0,19% 27,29% 

Gmina 
Leśna 

0,23% 0,03% 0,04% 0,17% 0,19% 3,26% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Leśnej 

4.2.5 Sfera gospodarcza  

Zagadnienia gospodarcze dotykające obszar zdegradowany Pobiedna można podzielić na dwie 

podstawowe części. Pierwszą z nich jest wskaźnik przedsiębiorczości. Wskaźnik aktywności gospodarczej 

(zarejestrowana działalność gospodarcza w stosunku do liczby ludności) na omawianym obszarze 

zdegradowanym jest korzystniejszy w porównaniu do sytuacji w całej gminie, jak również poziomu 

przedsiębiorczości mieszkańców obszaru kryzysowego Leśna. Nieco ponad dziewięciu mieszkańców 

zdelimitowanego obszaru Pobiedna na stu prowadzi działalność gospodarczą. Omówiona sytuacja 

z punktu widzenia rozwoju społecznego oraz ekonomicznego jest korzystna  ma charakter potencjału. 
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Na wstępie niniejszego podrozdziału zaznaczono, iż sferę gospodarczą kształtują dwie determinanty. 

Pierwsza została już poddana analizie, druga natomiast wiąże się z upadkiem zakładów przemysłowych 

Fatma i funkcjonowaniem znacznych obszarów poprzemysłowych. Historia zakładu sięga XIX wieku, 

kiedy to powstał zakład o nazwie "J.G.Schiller Pluschfabrik". Był to zakład produkujący plusz i inne 

tkaniny obiciowe. Przez ponad 110 lat produkowano tam różne tkaniny, z przerwą w okresie II Wojny 

Światowej, podczas której odbywała się tam produkcja dla przemysłu zbrojeniowego. 

Po wojnie zakład unowocześniano i ciągle zwiększano produkcję (w roku 1950 wyprodukowano 250 tys. 

mb. tkanin i zatrudnione były 253 osoby). Po upadku „Fatmy” w roku 2000 różne firmy próbowały 

jeszcze utrzymać dawny profil produkcji. Jednak ostatnie metry tkanin utkano w tym zakładzie wiosną 

roku 2009, kiedy to również zaprzestała produkcji Fabryka Mebli Tapicerowanych „Mysofa” 

w Pobiednej, która swoją siedzibę miała również na terenie obiektu dawnej „Fatmy”. Upadek zakładu 

miał duże znaczenie i konsekwencje społeczne, ze względu na pełnienie roli integrującej społeczność 

lokalną. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt funkcjonowania swoistej monokultury gospodarczej 

negatywnie wpływającej na pozycję byłych pracowników „Fatmy” na rynku pracy. Obecnie 

poprzemysłowy charakter obszaru wpływa niekorzystnie na sfery: przestrzenną oraz techniczną, 

te zjawiska były często artykułowane przez respondentów biorących udział w badaniu ankietowym 

realizowanym na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu.  

Tabela 40 Wskaźnik w zakresie aktywności gospodarczej w 2016 r. 

Wyszczególnienie Liczba ludności 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

Wskaźnik aktywności gospodarczej 
(zarejestrowana działalność gospodarcza 

w stosunku do liczby ludności) 

Obszar zdegradowany 
Pobiedna 

513 47 9,16% 

Gmina Leśna 10 420 915 8,78% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

4.2.6 Sfera środowiskowa  

Obszar zdegradowany Pobiedna jest położony u stóp Gór Izerskich i może stać się bazą wypadową 

w pobliskie góry. Przebiega przez niego szlak turystyczny na Stóg Izerski, Smrek, Świeradów-Zdrój. 

Najwyższe wzniesienie tych gór Stóg Izerski (1107 m n.p.m.) położony jest około 4 km od granicy 

obszaru. Pobiedna pomimo swojego atrakcyjnego położenia przez ostatnich kilkadziesiąt lat była bardzo 

zaniedbywana w dziedzinie turystyki. Jednak w ciągu kilku minionych lat widać znaczną poprawę, czego 

przykładem są utworzone trasy spacerowe oraz rowerowa, przebiegające przez Obszar. 
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Tabela 41 Trasy spacerowe przebiegające przez obszar zdegradowany Pobiedna 

Trasa I 
Dworzec PKP w Pobiednej - 
Uzdrowisko w Czerniawie - Zdroju. 
Kolor szlaku Czerwony 

Teatr Klinika Lalek, domy przysłupowe, zabudowania 
pałacowe, Plac Wolności, ruiny kościoła ewangelickiego. 
Cmentarz ewangelicki, most na Łużycy, Krzyż, dworek 

Trasa 
Przystanek PKS koło Świeckiego 
Lasu- Nove Mesto 

Wola Sokołowska, Szkoła i Straż Pożarna, zabudowania 
pałacowe, mała strzelnica, Wieża widokowa, granica 
państwa, parku zdrojowego przy źródle cesarza Franciszka 
Józefa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  www.pobiedna.pl  

Tabela 42 Trasy rowerowe przebiegające przez obszar zdegradowany Pobiedna 

Trasa I 
Jelenia Góra – Henryków Lubański  
180 km, międzynarodowa 

Jelenia Góra, Koporzec, Antoniów, Rębiszów, Mirsk, 
Pobiedna, Wolimierz, Leśna, Przylasek, Platerowo, 
Działoszyn, Bogatynia, Żytawa, Ostritz, Zgorzelec, Łagów, 
Białogóra, Lubań, Henryków Lubański  

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mojrower.pl  

Powstawaniu nowych szlaków pieszych oraz ścieżek rowerowych towarzyszy powstająca na terenie 

obszaru Pobiedna baza noclegowa. 

Tabela 43 Baza noclegowa w obszarze Pobiedna 

Dom pod Topolami Liczba pokoi - 3 Podgórna 23, Pobiedna 

Dworek Saraswati Liczba pokoi - 18  ul. Nowomiejska 2, Pobiedna 
Źródło: opracowanie własne  

4.2.7 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

W przypadku trzech miejscowości w gminie Leśna ustanowiono historyczne układu urbanistyczne objęty 

ochroną prawną. Są one pod ścisłą ochroną konserwatorską, a ich wartości zabytkowe chronią 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Do historycznych układów urbanistycznych 

zaliczono m.in. układ urbanistyczny miasta Leśna (wpisujący się w granice wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji) oraz układ urbanistyczny historycznego ośrodka Pobiedna. 

W kontekście zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego Pobiedna warto zwrócić 

uwagę na założenie rozwojowe odnoszące się do miejscowości i tym samym całego terenu objętego 

wsparciem. Zakłada się wykształcenie nowej struktury osadniczej, która pełnić będzie istotną rolę dla 

poprawy obsługi mieszkańców gminy i warunków zamieszkiwania. Dla osiągnięcia tego celu wyodrębnia 

się w niej ośrodki o następujących funkcjach: 

 Pobiedna, jako lokalne ośrodki obsługi ludności, zwłaszcza w zakresie usług publicznych 

(ze względu na pełnienie funkcji usługowych już istniejących, takich jak: oświata i zdrowie), 

 Pobiedna jako ośrodek z aktywizacją działalności gospodarczo – inwestycyjnej (ze względu na 

tradycje funkcjonującego tu przemysłu), 

 wszystkie miejscowości gminy, jako ośrodki z aktywizacją dominującej funkcji mieszkaniowo – 

usługowej i gospodarki rolnej (jako ośrodków położonych przy głównych ciągach 

komunikacyjnym przechodzącym przez gminę oraz wysoką rolniczą przydatność gleb). 

http://www.pobiedna.pl/
http://www.mojrower.pl/
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Wskazane jest dążenie do wzbogacenia oferty usługowej ww. ośrodków, uatrakcyjniających warunki 

zamieszkania, produkcji oraz wypoczynku. 

Największe powierzchniowo niezainwestowane tereny, stanowiące mienie komunalne gminy, 

występują w Leśnej oraz we wsi Smolnik i Pobiedna. Co jest też istotne z punktu widzenia skali potrzeb 

rewitalizacyjnych, również definiowanych w kontekście potrzeb inwestycyjnych. 

4.2.8 Sfera techniczna 

W obszarze zdegradowanym Pobiedna, według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytków 

na listę wpisane są następujące obiekty: 

Tabela 44 Lista zabytków z terenu zdegradowanego Pobiedna 

Nazwa Nr rejestrowy Krótki opis 

Pałac barokowy z 1768 r.,  
nr rej.: 120/1495 z 
25.01.1966r. 

Według aktualnie dostępnych przekazów historycznych, ten 
najstarszy w Pobiednej dwór powstał w roku 1608. Był to 
renesansowy, niewielki, drewniany obiekt wybudowany z 
polecenia ówczesnego właściciela tutejszych włości, którym byl 
Hans von Üchtritz. Adolf Traugott von Gersdorf w 1767 roku 
polecił zburzyć stary dwór i 22 czerwca 1767 roku wmurowano 
kamień węgielny pod nową rezydencję. Rezydencja została 
postawiona w/g projektu Konrada Gotthelfa Rothe nadwornego 
budowniczego z Drezna. 

Park angielski 
nr rej.: 121/684/J 
z 12.06.1981r 

Park wokół pałacu, na terenie którego położona jest altana 
parkowa, pawilony ogrodowe, belweder 

Kościół ewangelicki 
nr rej.: 116/315 
z 18.07.1956r 

z XVIII w 

cmentarz ewangelicki  nr rej.: 117/971/J Dawny cmentarz ewangelicki położony przy kościele z XVIII w 

dom, Rynek 8 (dec. nr 9), z 
XVIII w. 

nr rej.: 118/1498  
z 25.01.1966 

 

Wieża Cesarza Wilhelma  

Wybudowana w latach 1803-1804 jako obserwatorium 
astronomiczne do obserwacji planet i gwiazd, pomiarów 
prędkości światła, badań wyładowań atmosferycznych, od 1850 
r. po odrestaurowaniu atrakcja turystyczna – punkt widokowy, od 
1885 r. wieża Cesarza Wilhelma. 

Źródło: opracowanie własne  

Kanalizację w gminie posiada tylko miasto Leśna i część wsi Smolnik. W tym kontekście dostrzega się 

znaczne zapóźnienie o charakterze cywilizacyjnym. 

4.2.9 Potencjały obszaru 

Obszar zdegradowany jako teren przewidziany do rewitalizacji posiada istotne potencjały z punktu 

widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i całej gminy. Przywrócenie funkcjonalności 

obszarowi oraz nadanie terenowi nowych funkcji wiąże się z efektywnym wykorzystaniem istniejących 

potencjałów, które zostały zidentyfikowane na etapie szczegółowej diagnozy obszaru zdegradowanego. 
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Z perspektywy wdrażania programu rewitalizacji warto wskazać kluczowe potencjały obszaru, które 

będą determinowały zakres i skuteczność działań rewitalizacyjnych.  

1. Atutem obszaru zdegradowanego jest jego transgraniczne położenie, bliskość granicy 

z Republiką Czeską oraz ważnym ośrodkiem turystycznym w skali ponadregionalnej 

 – uzdrowiskiem Świeradów-Zdrój (oddalonym o około 10 km). 

2. Kolejnym potencjałem jest dziedzictwo historyczne miejscowości i zaplecze wynikające 

z pełnienia funkcji miejskich przez Pobiedną, które są widoczne w lokalnym ładzie 

przestrzennym, jak również w aktualnym stanie i kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego. 

3. Funkcjonowanie terenów poprzemysłowych po zakładzie Fatma to z jednej strony problem 

związany z zagospodarowaniem przestrzennym i degradacją tych terenów, natomiast z drugiej, 

to zasób wpływający na atrakcyjność inwestycyjną obszaru, który powinien zostać 

zagospodarowany zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. 

4. Pobiedna i tym samym obszar zdegradowany, to obszary gęsto zaludnione, cechujące 

się znacznym potencjałem demograficznym, który umożliwia skuteczne prowadzenie działań 

rewitalizacyjnych. Wspólnota lokalna w Pobiednej to grupa silnie zintegrowana, która poprzez 

silną kooperację oraz międzysektorową współpracę z pozostałymi podmiotami procesu 

rewitalizacji ma szansę na skuteczne przeobrażenie obszaru i wyjście ze stanu kryzysowego. 

5. Obszar zdegradowany Pobiedna to teren atrakcyjny z punktu widzenia bogactwa dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. Warto zwrócić uwagę na obecność takich zabytków jak: pałac 

barokowy z 1768 r., wybudowany przez Adolfa Traugotta von Gersdorfa, przebudowywany na 

przełomie XIX i XX wieku, czy też wieża Mon Plaisir - wybudowana w latach 1803-1804 jako 

obserwatorium astronomiczne do obserwacji planet i gwiazd, pomiarów prędkości światła, 

badań wyładowań atmosferycznych, od 1850 r. po odrestaurowaniu atrakcja turystyczna  

– punkt widokowy, od 1885 r. wieża Cesarza Wilhelma. 
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5. Analiza SWOT  

Analiza opisanych wcześniej zagadnień, konsultacji społecznych i obserwacji w terenie wskazała 

na główne problemy występujące na obszarach zdegradowanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, 

że większość ze zjawisk kryzysowych powtarza się na każdym z wytypowanych terenów. Dlatego też, 

podjęto decyzję o opracowaniu analizy SWOT wspólnej dla wszystkich obszarów rewitalizacji.  

Tabela 45 Analiza SWOT obszarów rewitalizacji  

Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

– Wzrastający poziom atrakcyjności osiedleńczej;  
– Położenie na pograniczu śląsko-łużyckim, 

obecność przejścia granicznego w Miłoszowie, 
ukształtowanie terenu oraz walory 
krajobrazowe; 

– Znaczne nagromadzenie zabytków kultury 
szczególnie w obrębie miejscowości Leśna; 

– Lokalizacja na terenie gminy Leśna Zamku 
Czocha jednej z największych atrakcji 
turystycznej; 

– Potencjał turystyczny wynikający z walorów 
hydrologicznych, przede wszystkim obecności 
rzeki Kwisy oraz dwóch zbiorników wodnych; 

– Aktywna współpraca gminy Leśna 
z organizacjami  pozarządowymi oraz rosnąca 
aktywność organizacji pozarządowych; 

– Istnienie powiązań funkcjonalnych pomiędzy 
obszarami zdegradowanymi a pozostałymi 
częściami (sołectwami) gminy; 

– Miastotwórcze i centrotwórcze atrybuty 
obszarów rewitalizacji. 

– Systematyczny spadek liczby ludności, ujemny 
przyrost naturalny; 

– Starzenie się społeczności lokalnej; 
– Wzrost liczby rodzin, korzystających z pomocy 

i wsparcia instytucji pomocy społecznej; 
– Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych: 

m.in. ubóstwa i bezrobocia oraz patologii życia 
społecznego na obszarach zdegradowanych; 

– Mała liczba podmiotów gospodarczych w 
porównaniu do analogicznych danych dla gmin 
miejsko-wiejskich w kraju i województwie 
dolnośląskim; 

– Relatywnie niski poziom przedsiębiorczości;  
– Niski poziom dostępności komunikacyjnej gminy 

w wymiarze zewnętrznym oraz wewnętrznym 
(w szczególności obszar zdegradowany Pobiedna); 

– Niedostateczny poziom dostępności do 
infrastruktury sieciowej na terenie obszarów 
rewitalizacji; 

– Funkcjonowanie obszarów o charakterze 
kryzysowym, głównie pozostających z sąsiedztwie 
terenów pokolejowych oraz poprzemysłowych; 

– Niedoinwestowanie urządzeń rekreacyjnych 
i infrastruktury turystycznej (niedostateczne nakłady 
związane z rozwijaniem potencjału turystycznego); 

Szanse Zagrożenia 

– Przeprowadzenie skoordynowanej  
i zintegrowanej rewitalizacji obszarowej 
ukierunkowanej na grupy defaworyzowane; 

– Redukcja negatywnych zjawisk społecznych 
miasta, integracja społeczeństwa, wskazanie 
właściwych wzorców zachowań; 

– Zwiększenie atrakcyjności obszaru w kontekście 
rozwoju drobnej przedsiębiorczości usługowej; 

– Zatrzymanie degradacji stanu technicznego 
budynków; 

– Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk 
demograficznych, w tym m.in. migracji. 

– Ograniczona kwota środków przewidzianych na 
wsparcie procesów rewitalizacji w Zachodnim 
Obszarze Interwencji, do którego przynależy gmina 
Leśna; 

– Migracja wykształconej młodzieży do większych 
ośrodków i miast; 

– Załamanie się popytu, tendencje rozwoju turystki 
i wypoczynku opartego o zasoby przyrodnicze; 

– Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans 
jakie dają środki UE; 

– Rosnące rozwarstwienie społeczne, pociągające za 
sobą rozwój zjawisk patologicznych. 
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6. Wizja stanu obszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji  

W przedmiotowym rozdziale prezentuje się kluczowe założenia, które w perspektywie roku 2023 będą 

stanowiły efekt zintegrowanego procesu rewitalizacji w mieście. Wizja jako element planistyczny 

to rodzaj projekcji przyszłości, do jakiej dąży samorząd i społeczność lokalna. Lokalny Program 

Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym o znaczeniu planistycznym i operacyjnym, jednocześnie 

w związku z jego dziedzinowym charakterem zawartość treściowa wizji koresponduje z zapisami 

nadrzędnego dokumentu strategicznego gminy tj. ze Strategią Rozwoju Gminy Leśna 2014-2025. 

We wzmiankowanym opracowaniu czytamy, że „gmina Leśna to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, 

dążąca do wykorzystania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału 

swojego położenia. Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Gmina 

Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców.” Z punktu widzenia założeń 

rewitalizacyjnych za kluczowe aspekty uważa się akcenty położone na czynnik ludzki oraz jakość lokalnej 

gospodarki.  

Zaprezentowana poniżej wizja to pożądany, docelowy rezultat sekwencji przedsięwzięć i projektów, 

które stanowią zwieńczenie części postulatywnej opracowania i tworzą bazę do zdefiniowania celów 

strategicznych oraz kierunków działań. Zawartość wizji jest wypadkową analizy eksperckiej 

oraz konsultacji społecznych i spotkań warsztatowych, na które zapraszano zaangażowane podmioty 

procesu oraz wszystkich mieszkańców gminy Leśna. 

Wizja stanu obszaru zdegradowanego w perspektywie roku 2023 została zdefiniowana następująco: 

  

Wyznaczone obszary po przeprowadzeniu działań naprawczych stanowią 
tereny ożywione społecznie, gospodarczo oraz kulturowo

przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
i unikalnych walorów przyrodniczych oraz turystycznych. 

Strefy objęte rewitalizacją podniosły swoją jakość i funkcjonalność przede 
wszystkim z punktu widzenia atrakcyjności osiedleńczej, gospodarczej, 

inwestycyjnej i turystycznej – w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów 
i potencjałów. 

Tereny poprzemysłowe zostają efektywnie zagospodarowane, a w miejscach 
skutecznie zrewitalizowanych pojawiają się ̨nowi mieszkańcy, inwestorzy

oraz turyści. 

Prowadzone działania ożywiają przyjazną i zróżnicowaną przestrzeń 
publiczną, powstają nowe punkty usługowe, miejsca odpoczynku i aktywnego 
spędzania czasu – zaspokajające potrzeby użytkowników oraz tworzące nowe 

miejsca pracy.
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7. Cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań  

W niniejszym rozdziale prezentuje się trzy wyodrębnione cele rewitalizacji o charakterze kierunkowym, 

które w istocie określają obszary szczególnego zainteresowania gminy oraz wszystkich interesariuszy 

z punktu widzenia potrzeb wynikających z szczegółowej diagnozy obszarów wsparcia. Biorąc pod uwagę 

operacyjny, programowy charakter opracowania, niniejsza cześć ma charakter porządkowy, 

syntetyzujący z jednej strony treści wyartykułowane w docelowej wizji obszarów po przeprowadzeniu 

rewitalizacji, natomiast z drugiej stanowiący wprowadzenie do części projektowej zaprezentowanej 

w kolejnym rozdziale. W związku z przyjętą logiką podrozdziału cele opracowane w sposób możliwie 

szeroki, uwzględniający kontekst lokalny. Opracowano dla nich zestaw dedykowanych kierunków 

działań. Na poniższej grafice zaprezentowano trzy filary Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna 

w perspektywie roku 2023. 

 

 

  

Cel rewitalizacji 1.

Ożywienie gospodarcze i turystyczne 
obszarów o charakterze kryzysowym 

Cel rewitalizacji 2.

Zwiększenie efektywności usług 
publicznych oraz wykorzystanie nowych 

form działań pomocowych na rzecz grup 
zmarginalizowanych

Cel rewitalizacji 3.

Przywrócenie pierwotnej jakości 
terenom poprzemysłowym 

i pokolejowym 
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Każdy z powyższych celów rewitalizacji w gminie Leśna odpowiada na zidentyfikowane deficyty (słabe 

strony) obszarów kryzysowych przewidzianych do rewitalizacji. Równocześnie warto podkreślić, 

iż LPR to narzędzie umożliwiające skuteczne wdrażanie części założeń planistycznych artykułowanych 

w strategii rozwoju gminy, w szczególności w odniesieniu do celu III Gmina zintegrowana przestrzennie 

oraz celu IV Gmina zintegrowana społecznie. Poniżej prezentuje się wyznaczone cele rewitalizacji 

wraz z odpowiadającym im słabymi stronami uzasadniającymi konieczność podjęcia działań w tym 

zakresie oraz dedykowane kierunki interwencji. 

 

Cel rewitalizacji 1.  
Ożywienie gospodarcze i turystyczne obszarów o charakterze kryzysowym 

 

Konieczność podjęcia interwencji w sferze szeroko rozumianej ekonomiki wynika m.in. 

ze zidentyfikowania następujących zjawisk: 

 Mała liczba podmiotów gospodarczych w porównaniu do analogicznych danych dla gmin 

miejsko-wiejskich w kraju i województwie dolnośląskim; 

 Relatywnie niski poziom przedsiębiorczości;  

 Niedoinwestowanie urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury turystycznej (niedostateczne 

nakłady związane z rozwijaniem potencjału turystycznego). 

W rezultacie przeprowadzonych prac diagnostycznych i analitycznych wyznaczono następujące 

dziedziny wsparcia wskazujące ramowe kierunki rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie 

Leśna: 

 Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy; 

 Powstanie nowych biznesów i nowych miejsc pracy związanych z usługami czasu wolnego; 

 Wspieranie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej; 

 Wzmacniacie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszarów objętych programem 

rewitalizacji. 
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Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz wykorzystanie nowych form działań 
pomocowych na rzecz grup zmarginalizowanych 

 

Drugi cel rewitalizacji koncentruje się na mieszkańcach obszarów rewitalizacji, jednocześnie stawiając 

nacisk na działania prospołeczne. Interwencja wynika m.in. z powodu funkcjonowania następujących 

zjawisk i procesów na obszarach rewitalizacji Leśna oraz Pobiedna: 

 Systematyczny spadek liczby ludności, ujemny przyrost naturalny; 

 Starzenie się społeczności lokalnej; 

 Wzrost liczby rodzin, korzystających z pomocy i wsparcia instytucji pomocy społecznej; 

 Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych: m.in. ubóstwa i bezrobocia oraz patologii życia 

społecznego na obszarach zdegradowanych; 

 Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej. 

Odpowiedzią na wymienione powyżej deficyty i problemy są następujące kierunki działań: 

 Wykreowanie na obszarach rewitalizacji nowych, alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego; 

 Realizacji inicjatyw społecznych i obywatelskich mieszkańców; 

 Rozwijanie ofert instytucji pomocowych oraz wspieranie organizacji pozarządowych; 

 Wzmacnianie oferty wspierającej aktywizację osób z grup biernych i marginalizowanych 

zamieszkujących obszary kryzysowe; 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców; 

 Ograniczenie patologii i jej skutków, szczególnie oddziałujących na rodziny, dzieci i młodzież; 

 Rozwój wyspecjalizowanych usług społecznych na wysokim poziomie. 

 

Cel rewitalizacji 3.  
Przywrócenie pierwotnej jakości terenom poprzemysłowym i pokolejowym 

 

Ostatni z celów ma wymiar przede wszystkim przestrzenno-funkcjonalny oraz techniczny, niemniej 

wpisuje się w zagadnienia społeczne oraz gospodarcze artykułowane w obrębie poprzednich celów 

rewitalizacji. Podstawową przesłanką wymagającą podjęcia działań jest „funkcjonowanie obszarów 

o charakterze kryzysowym, głównie pozostających w sąsiedztwie terenów pokolejowych 

oraz poprzemysłowych”. Postulowane kierunki działań w tym zakresie to: 

 Wykreowanie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej integrującej mieszkańców, zachowującej 

dziedzictwo historyczne i kulturowe; 

 Poprawa atrakcyjności, wizerunku i estetyki okolic dworca PKP; 
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 Rozwój nowych funkcji kulturalnych i społecznych przy wykorzystaniu terenów i obiektów PKP; 

 Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych; 

 Rozwijanie zagospodarowanych terenów zielonych; 

 Modernizacja i zachowanie zdewaloryzowanych układów urbanistycznych. 

Wybrane cele rewitalizacji oraz dedykowane im działania stanowią swoistą matrycę na bazie, której 

dokonano naboru i selekcji projektów/przedsięwzięć/zadań rewitalizacyjnych (uwzględniającej 

wytyczne i uwarunkowania prawne w tym zakresie). 
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8. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Rdzeniem i kluczowym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

są poszczególne projekty przewidziane do realizacji. Struktura podrozdziału wynika z dokumentu pn. 

„Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowywania lokalnych programów 

rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020”.  

Ze względu na zapisy wskazanego opracowania dokument wyróżnia dwie podstawowe listy projektów. 

Pierwszą z nich jest lista „A”, która dotyczy przyszłych naborów w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów”. Drugą część podrozdziału stanowi listę „B”, która dotyczy działań w ramach 

RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego. 

Rozwinięcie zapisów projektu znajduje się w rozdziale 10. opracowania, w którym znajduje się plan 

finansowy prezentujący łącznie kwoty przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

8.1 Lista „A” 

Poniżej wskazuje się najważniejsze założenia związane Działaniem 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych  

obszarów”. W dalszej części podrozdziału znajdują się metryczki projektów przewidzianych do realizacji.  

Typy projektów: 

 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych 

budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski 

lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia 

lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych 

lub rekreacyjnych. 

 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie 

ma możliwości budowy nowych obiektów). 

 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej 

koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element 

lokalnego programu rewitalizacji. 

Typ beneficjenta: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; 

 Jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 

 Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

 Instytucje kultury; 
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 LGD; 

 Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 

 Podmioty lecznicze.  

Lista projektów – część „A”: 

Lista A do RPO WD PI 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – LPR Leśna: 

1.1 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1) 

1.2 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 3) 

1.3 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 5) 

1.4 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 14) 

1.5 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 3) 

1.6 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 5) 

1.7 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 7) 

1.8 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej ul. Kochanowskiego 14) 

1.9 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Morcinka 3) 

1.10 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 3) 

1.11 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 2) 

1.12 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 1) 

1.13 Remont budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej ,ul. Pocztowa 10) 

1.14 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Strzelecka 7 w Pobiednej) 

1.15 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Nowomiejska 32 w Pobiednej) 

1.16 Remont budynku (Gmina Leśna, ul Rynek 9 w Pobiednej) 

1.17 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Dworcowa 43 w Pobiednej) 

1.18 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Zaułek 5 w Pobiednej) 

1.19 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Strzelecka 4 w Pobiednej 

1.20 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 2 w Leśnej) 

1.21 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Świerczewskiego 7 w Leśnej) 

1.22 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 20 w Leśnej) 

1.23 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 11 w Leśnej) 

1.24 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 5 w Leśnej) 

1.25 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 8 w Leśnej) 

1.26 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Szkolna 10 w Leśnej) 

1.27 Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Żeromskiego 17 w Leśnej) 

1.28 Remont budynku (Gmina Leśna, ul Sienkiewicza 7 w Leśnej) 

1.29 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 16 w Leśnej) 
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1.30 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 18 w Leśnej) 

1.31 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 2 w Leśnej) 

1.32 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 1 w Leśnej) 

1.33 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Szkolna 1 w Leśnej) 

1.34 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Szkolna 2 w Leśnej) 

1.35 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 1 w Leśnej) 

1.36 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 9 w Leśnej) 

1.37 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 11 w Leśnej) 

1.38 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 1 w Leśnej) 

1.39 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 4 w Leśnej) 

1.40 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 7 w Leśnej) 

1.41 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 18 w Leśnej) 

1.42 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 25 w Leśnej) 

1.43 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 28 w Leśnej) 

1.44 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 4 w Leśnej) 

1.45 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 5 w Leśnej) 

1.46 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 20 w Leśnej) 

1.47 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 13 w Leśnej) 

1.48 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 15 w Leśnej) 

1.49 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 10 w Leśnej) 

1.50 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 12 w Leśnej) 

1.51 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 20 w Leśnej) 

1.52 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 5 w Leśnej) 

1.53 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morcinka 1 w Leśnej) 

1.54 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, Nowomiejskiej 25 w Pobiednej 

1.55 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, Nowomiejskiej 26 w Pobiednej) 

1.56 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubańska 4 w Leśnej) 

1.57 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 7 w Leśnej) 

1.58 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Baworowo 16a w Leśnej) 

1.59 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 45-47 w Leśnej) 

1.60 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 4  w Leśnej) 

1.61 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 3-3a w Leśnej) 

1.62 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 14 w Leśnej) 

1.63 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 14 w Leśnej) 
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1.64 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Polna 1 w Leśnej) 

1.65 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 43 w Leśnej) 

1.66 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 39 w Leśnej) 

1.67 Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 43 w Leśnej) 

1.68 Odbudowa historycznego Mauzoleum Wollerów w Leśnej 

1.69 Remont elewacji ratusza w Leśnej 

1.70 Utworzenie Centrum Ratownictwa w Leśnej 

1.71 Przebudowa dachu Miejsko – Gminnego Przedszkola w Leśnej 

1.72 Utwardzenie placu przy ul. Ogrodowej w Leśnej 

1.73 Utwardzenie placu przy kompleksie do kajak-polo w Leśnej 

1.74 Przebudowa łącznika ul. Kościuszki – Pocztowa 

1.75 Remont drogi gminnej (ul. Stroma) w Leśnej 

1.76 Remont elewacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej 
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Projekt 1.1  

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Wymiana pokrycia dachowego, remont klatki schodowej, remont schodów 
zewnętrznych, chodników, cokołów 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

178.043,01 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 499 m2 
2. Powierzchnia klatki schodowej: 88 m2 
3. powierzchnia chodnika: 54 m2 
4. powierzchnia schodów zew. 20,33 m2 
5. powierzchnia cokołów: 103,92 m2 
6. powierzchnia wejścia klatki schodowej: 8 m2 
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Projekt 1.2 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 3 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Wymiana pokrycia dachowego, remont klatki schodowej, remont schodów 
zewnętrznych, chodników, cokołów 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

178.635,83 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia dachu: 499 m2 
2. Powierzchnia klatki schodowej: 88 m2 
3. powierzchnia chodnika: 54 m2 
4. powierzchnia schodów zew. 20,33 m2 
5. powierzchnia cokołów: 103,92 m2 
6. powierzchnia wejścia klatki schodowej: 8 m2 
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Projekt 1.3 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 5 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Wymiana pokrycia dachowego, remont klatki schodowej, remont schodów 
zewnętrznych, chodników, cokołów 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

18.862,63 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 499 m2 
2. Powierzchnia klatki schodowej: 178 m2 
3. powierzchnia chodnika: 54 m2 
4. powierzchnia schodów zew. 20,33 m2 
5. powierzchnia cokołów: 103,92 m2 
6. powierzchnia wejścia klatki schodowej: 8 m2 
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Projekt 1.4  

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 14  

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego, remont schodów,  klatki schodowej, elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 14 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

18.000, zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 130 m2 
2. elewacji: 100 m2 
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Projekt 1.5 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

360.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1600 m2 
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Projekt 1.6 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

480.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 2100 m2 
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Projekt 1.7 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 7 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

360.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1600 m2 
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Projekt 1.8 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 14 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

32.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 226 m2 
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Projekt 1.9 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Morcinka 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1068 m2 
2. powierzchnia chodnika: 15 m2 
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Projekt 1.11 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, remont pokrycia 
dachowego, wykonanie nowej nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Izerskiej 2 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

208.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1200 m2 
2. powierzchnia chodnika: 90 m2 
3.  Powierzchnia dachu: 700 m2 
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Projekt 1.10 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, remont pokrycia 
dachowego, wykonanie nowej nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Izerskiej 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

210.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1300 m2 
2. powierzchnia chodnika: 90 m2 
3.  Powierzchnia dachu: 720 m2 
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Projekt 1.12 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, remont pokrycia 
dachowego, wykonanie nowej nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Izerskiej 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

240.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1400 m2 
2. powierzchnia chodnika: 90 m2 
3.  Powierzchnia dachu: 709 m2 
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Projekt 1.13 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 10 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

195.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1388 m2 
2. powierzchnia chodnika: 98 m2 
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Projekt 1.14 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Strzeleckiej 7 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

180.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 512 m2 

 
 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 95 

Projekt 1.15 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Nowomiejskiej 32 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

90.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 387 m2 
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Projekt 1.16 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 9 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

45.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 150 m2 
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Projekt 1.17 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 43 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

40.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 224 m2 
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Projekt 1.25 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej 8 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

30.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 122 m2 
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Projekt 1.18 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Zaułek 5 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 200 m2 
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Projekt 1.19 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Strzeleckiej 4 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

30.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 130 m2 
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Projekt 1.20 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 2 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

200.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 356 m2 
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Projekt 1.21 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Świerczewskiego 7 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

45.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 191 m2 
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Projekt 1.22 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 20 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

35.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 188 m2 
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Projekt 1.23 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 11 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 250 m2 
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Projekt 1.24 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 195 m2 
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Projekt 1.26 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 10 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

30.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 145 m2 
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Projekt 1.27 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 17 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

55.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 100 m2 
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Projekt 1.28 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

30.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 109 m2 
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Projekt 1.29 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 16 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu, elewacji, odwodnienie 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 16 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu:  160,0m2 
2. Powierzchnia elewacji:  170,0m2 
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Projekt 1.30 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 18 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 18 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 230,0m2 
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Projekt 1.31 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 2 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 2 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.Powierzchnia elewacji: 342,0m2 

 
 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 112 

Projekt 1.32 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

40.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.Powierzchnia elewacji: 130,0 m2 
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Projekt 1.33 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolna 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

75.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu:  182,0m2 
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Projekt 1.34 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 2 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 2 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

58.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 130,0 m2 
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Projekt 1.35 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

51.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu:  160,0 m2 
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Projekt 1.36 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 9 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

107.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 276,0 m2 
 

 
 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 117 

Projekt 1.37 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 11 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 11 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 171,0 m2 
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Projekt 1.38 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

80.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 423,0 m2 
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Projekt 1.39 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 4 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 4 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

80.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 214,0 m2 
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Projekt 1.40 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 7 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 7 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 170,0 m2 
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Projekt 1.41 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 18 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 18 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

83.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 282,0 m2 
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Projekt 1.42 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 25 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 25 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 735,0 m2 
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Projekt 1.43 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 28 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 28 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

80.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 268,0 m2 
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Projekt 1.44 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 4 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 4 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 226,0 m2 
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Projekt 1.45 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 5 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

130.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 230,0 m2 
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Projekt 1.46 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 20 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 20 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 190,0 m2 
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Projekt 1.47 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 13 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 13 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 150,0 m2 
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Projekt 1.48 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 15 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 15 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 160,0 m2 
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Projekt 1.49 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 10 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 10 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

40.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 99,0 m2 
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Projekt 1.50 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 12 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 12 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 345,0 m2 
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Projekt 1.51 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 20 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 20 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

100.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 697,0 m2 
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Projekt 1.52 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 5 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Świerczewskiego 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 226,0 m2 
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Projekt 1.53 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morcinka 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Morcinka 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

120.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 915,0 m2 
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Projekt 1.54 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowomiejska 25 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Nowomiejskiej 25 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

225.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1029,0 m2 
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Projekt 1.55 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowomiejska 26 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Nowomiejskiej 26 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

225.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1029,0 m2 
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Projekt 1.56 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubańska 4 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Lubańskiej 4 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 542,0 m2 
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Projekt 1.57 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 7 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji i dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 7 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

130.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 220,0 m2 
2. Powierzchnia elewacji: 446,0 m2 
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Projekt 1.58 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Baworowo 16a 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Remont elewacji 
(termomodernizacja) 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Baworowo 16a w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 506,0 m2 
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Projekt 1.59 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego  45-47 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 45‐47 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

180.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1166,0 m2 
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Projekt 1.60 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 4 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 4 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 311,0 m2 
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Projekt 1.61 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 3-3a 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont drewnianej werandy 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 3‐3a w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia drewnianej werandy: 58,0 m2 
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Projekt 1.62 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 14 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont  dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 14 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 5440,0 m2 
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Projekt 1.63 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 15 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 15 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia elewacji: 471,0 m2 
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Projekt 1.64 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polna 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Polnej 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

88.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 254,0 m2 
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Projekt 1.65 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 43 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 43 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

90.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 270,0 m2 
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Projekt 1.66

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 39 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 39 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

50.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 180,0 m2 
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Projekt 1.67 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 43 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Remont dachu 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 43 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

70.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 246,0 m2 
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Projekt 1.68 

1. Nazwa projektu Odbudowa historycznego mauzoleum Wollerów w Leśnej  

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań spędzania wolnego czasu.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki.  

5. Zakres realizowanego zadania 

-Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych (kapliczka, park) w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
rekreacyjnych. 
-Renowacja kapliczki 
- rewitalizacja parku: oczyszczenie stawu, alejek, utwardzenie nawierzchni, 
postawienie ławek itp. 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Smolnik, dz. nr 238 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

800.000,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Zmodernizowane atrakcyjne dla mieszkańców i turystów przestrzenie 
publiczne  
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powietrznia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. 139 m2 
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Projekt 1.69 

1. Nazwa projektu Remont elewacji ratusza w Leśnej 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 

-Prace izolacyjne oraz renowacyjne  
-Renowacja ściany elewacji frontowej budynku 
- Renowacja cokołu elewacji frontowej 
- Malowanie elewacji 
- wykonanie nowej balustrady schodów na elewacji zachodniej 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Rynek 19 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

440.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Wyremontowany budynek zabytkowy 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. ‐ 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
593 m2 
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Projekt 1.70 

1. Nazwa projektu Utworzenie Centrum Ratownictwa w Leśnej 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Utworzenie Centrum Ratownictwa w budynku poprzemysłowym na terenie 
byłego zakładu DOLWIS. Obecnie teren w stanie degradacji, z możliwością 
nadania mu nowych funkcji.  

4. Cel ogólny (cele) projektu Utworzenie Gminnego Centrum Ratownictwa wraz z wyposażeniem  

5. Zakres realizowanego zadania 
-Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Centrum 
- Zakup wyposażenia 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Świerczewskiego  

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1.500.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
rewitalizacja poprzemysłowego budynku 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. ‐ 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
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Projekt 1.71 

1. Nazwa projektu Przebudowa dachu Miejsko – Gminnego Przedszkola w Leśnej 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Świerczewskiego 42 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

383.086,33 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych,  
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja.  
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek Miejsko‐Gminnego Przedszkola w Leśnej 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 387 m2 
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Projekt 1.72 

1. Nazwa projektu Utwardzenie placu przy ul. Ogrodowej w Leśnej 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

5. Zakres realizowanego zadania Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Ogrodowa 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

210.658,78 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Utwardzony plac 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia placu wyłożonego kostką 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia placu:  1554 m2 
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Projekt 1.73 

1. Nazwa projektu Utwardzenie placu przy kompleksie do kajak-polo w Leśnej 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

5. Zakres realizowanego zadania Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Polna 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

94.289,01 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Utwardzony plac 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia placu wyłożonego kostką 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia placu:  751,6 m2 
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Projekt 1.74 

1. Nazwa projektu Przebudowa łącznika ul. Kościuszki - Pocztowa 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

5. Zakres realizowanego zadania Przebudowa łącznika  

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Kościuszki, ul. Pocztowa 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

110.827,73 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Przebudowany łącznik 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia łącznika 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia łącznika:  205 mb. 
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Projekt 1.75 

1. Nazwa projektu Remont drogi gminnej (ul. Stroma) w Leśnej  

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

5. Zakres realizowanego zadania Remont drogi  

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Stroma 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

866.336,10 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Wyremontowana droga 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia  
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia wyremontowanej drogi:  2233,5 m2 
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Projekt 1.76 

1. Nazwa projektu Remont elewacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej  

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

5. Zakres realizowanego zadania Odgrzybienie i pomalowanie elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Świerczewskiego 42 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

534.841,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
rewitalizacja poprzemysłowego budynku 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. ‐ 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
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8.2 Lista „B” 

Projekty trwożące listę „B” będą składane w konkursach w ramach wyselekcjonowanych działań RPO 

WD 2014-2020. Umieszczenie projektu na poniższej liście stanowi podstawę do udzielenia preferencji 

w postaci dodatkowych punktów przyznawanych w trakcie oceny projektów. Działania RPO WD, 

w których możliwe jest skorzystanie z preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego są realizowane 

w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Tabela 46 Działania RPO WD, w których zakłada się możliwość uzyskania preferencji punktowej za realizację projektu 
rewitalizacyjnego 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości  8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy  

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy  

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  9.1 Aktywna integracja  

4.3 Dziedzictwo kulturowe  9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych  

5.2 System transportu kolejowego 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowywania 
lokalnych programów rewitalizacji 

 

Lista projektów – część „B”: 

2.1 Przebudowa byłego dworca PKP na Centrum Kulturalno-Artystyczne 

2.2 Remont elewacji ratusza w Leśnej 

2.3 Utworzenie domu opieki dziennej w Leśnej. Adaptacja kompleksu budynków po byłym zakładzie 

ZPJ DOLWIS w Leśnej na potrzeby rozwoju przedsiębiorczości 

2.4 Adaptacja kompleksu budynków po byłym zakładzie ZPJ DOLWIS w Leśnej na potrzeby rozwoju 

przedsiębiorczości 

2.5 Renowacja budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1) 

2.6 Renowacja budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 3) 

2.7 Renowacja budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 5) 

2.8 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 3) 

2.9 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 5) 

2.10 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 7) 

2.11 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 14) 

2.12 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Morcinka 3) 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 158 

2.13 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 3) 

2.14 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 2) 

2.15 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 1) 

2.16 Renowacja budynku (Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Pocztowa 10) 

2.17 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Strzeleckiej 7 w Pobiednej) 

2.18 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Nowomiejska 32 w Pobiednej) 

2.19 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Rynek 9 w Pobiednej) 

2.20 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Dworowa 43 w Pobiednej) 

2.21 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Zaułek 5 w Pobiednej) 

2.22 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Strzelecka 4 w Pobiednej) 

2.23 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 2 w Leśnej) 

2.24 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Świerczewskiego 7 w Leśnej) 

2.25 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 20 w Leśnej) 

2.26 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 11 w Leśnej) 

2.27 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 5) 

2.28 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 8) 

2.29 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Szkolna 10) 

2.30 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Żeromskiego 17) 

2.31 Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Sienkiewicza 17) 

2.32 Renowacja elewacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej 
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Projekt 2.1 

1. Nazwa projektu Przebudowa byłego dworca PKP na Centrum Kulturalno-Artystyczne 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Teren pokolejowy, miejsce zaniedbane z zawieszonych ruchem pociągów.  
Zagospodarowanie dawnego dworca PKP na inne cele wpłynie na redukcję 
negatywnych zjawisk społecznych występujących przy tym opuszczonym 
obiekcie (alkoholizm, wandalizm). Brak jest nadzoru nad tym budynkiem i 
okolicą.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. 

5. Zakres realizowanego zadania 

Modernizacja opuszczonego przez PKP i przejętego przez Gminę Leśna 
obiektu z przeznaczeniem na wielofunkcyjny obiekt z funkcjami publicznymi: 
świetlica, pracowni artystyczne, miejsce spotkań mieszkańców, 
muzeum/wystawa kolejnictwa, możliwe funkcje komercyjne: sprzedaż 
pamiątek, gastronomia. 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna ulica Baworowo nr 77 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1.500.000,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Zmodernizowane atrakcyjne dla mieszkańców i turystów przestrzenie 
publiczne 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powietrznia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
2 971,0 m2 
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Projekt 2.2 

1. Nazwa projektu Remont elewacji ratusza w Leśnej 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 

-Prace izolacyjne oraz renowacyjne  
-Renowacja ściany elewacji frontowej budynku 
- Renowacja cokołu elewacji frontowej 
- Malowanie elewacji 
- wykonanie nowej balustrady schodów na elewacji zachodniej 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Rynek 19 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

440.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Wyremontowany budynek zabytkowy 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. ‐ 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powietrznia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary:  593 m2 
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Projekt 2.3 

1. Nazwa projektu Utworzenie domu opieki dziennej w Leśnej 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Adaptacja budynku/budynków zdegradowanych, nadanie im nowej funkcji  

4. Cel ogólny (cele) projektu 
Zwiększony dostęp do usług społecznych związanych z procesem integracji 
społecznej, aktywizacji społeczno‐zawodowej. 

5. Zakres realizowanego zadania 
-Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Centrum 
- Zakup wyposażenia 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna  

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1.000.000,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Zmodernizowane atrakcyjne dla mieszkańców i turystów przestrzenie 
publiczne 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powietrznia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
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Projekt 2.4 

1. Nazwa projektu 
Adaptacja kompleksu budynków po byłym zakładzie ZPJ DOLWIS w Leśnej na 
potrzeby rozwoju przedsiębiorczości 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Teren poprzemysłowy, obiekt po byłym ZPJ DOLWIS. Teren w stanie 
degradacji z możliwością nadania mu nowych funkcji.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 
Zwiększony dostęp do usług społecznych związanych z procesem integracji 
społecznej, aktywizacji społeczno‐zawodowej 

5. Zakres realizowanego zadania 
-Adaptacja budynków 
- Zakup wyposażenia 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

2.000.000,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
Zmodernizowane atrakcyjne dla mieszkańców i turystów przestrzenie 
publiczne 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powietrznia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
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Projekt 2.5 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Wymiana pokrycia dachowego, remont klatki schodowej, remont schodów 
zewnętrznych, chodników, cokołów 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150.000,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 499 m2 
2. Powierzchnia klatki schodowej: 88 m2 
3. powierzchnia chodnika: 54 m2 
4. powierzchnia schodów zew. 20,33 m2 
5. powierzchnia cokołów: 103,92 m2 
6. powierzchnia wejścia klatki schodowej: 8 m2 
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Projekt 2.6 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 3 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Wymiana pokrycia dachowego, remont klatki schodowej, remont schodów 
zewnętrznych, chodników, cokołów 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia dachu: 499 m2 
2. Powierzchnia klatki schodowej: 88 m2 
3. powierzchnia chodnika: 54 m2 
4. powierzchnia schodów zew. 20,33 m2 
5. powierzchnia cokołów: 103,92 m2 
6. powierzchnia wejścia klatki schodowej: 8 m2 
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Projekt 2.7 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 5 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Wymiana pokrycia dachowego, remont klatki schodowej, remont schodów 
zewnętrznych, chodników, cokołów 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

16.500,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia dachu: 499 m2 
2. Powierzchnia klatki schodowej: 178 m2 
3. powierzchnia chodnika: 54 m2 
4. powierzchnia schodów zew. 20,33 m2 
5. powierzchnia cokołów: 103,92 m2 
6. powierzchnia wejścia klatki schodowej: 8 m2 
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Projekt 2.8 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

310.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1600 m2 
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Projekt 2.9 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

410.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 2100 m2 
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Projekt 2.10 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 7 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

310.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1600 m2 
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Projekt 2.11 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 14 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

28.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 226 m2 
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Projekt 2.12 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Morcinka 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

125.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1068 m2 
2. powierzchnia chodnika: 15 m2 
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Projekt 2.13 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, remont pokrycia 
dachowego, wykonanie nowej nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Izerskiej 3 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

178.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1300 m2 
2. powierzchnia chodnika: 90 m2 
3.  Powierzchnia dachu: 720 m2 

 
 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 172 

Projekt 2.14 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, remont pokrycia 
dachowego, wykonanie nowej nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Izerskiej 2 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

176.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1200 m2 
2. powierzchnia chodnika: 90 m2 
3.  Powierzchnia dachu: 700 m2 
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Projekt 2.15 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, remont pokrycia 
dachowego, wykonanie nowej nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Izerskiej 1 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

210.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1400 m2 
2. powierzchnia chodnika: 90 m2 
3.  Powierzchnia dachu: 709 m2 
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Projekt 2.16 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Spółdzielnia mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania 
Docieplenie ścian budynku – termomodernizacja, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 10 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

165.750,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1. Powierzchnia elewacji: 1388 m2 
2. powierzchnia chodnika: 98 m2 

 
 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 175 

Projekt 2.17 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Strzeleckiej 7 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

153.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 512 m2 
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Projekt 2.18 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Nowomiejskiej 32 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

76.500,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 387 m2 
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Projekt 2.19 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 9 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

38.250,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 150 m2 
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Projekt 2.20 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 43 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

34.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 224 m2 
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Projekt 2.21 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Zaułek 5 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

45.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 200 m2 
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Projekt 2.22 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Strzeleckiej 4 w Pobiednej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

25.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 130 m2 
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Projekt 2.23 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 2 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

170.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 356 m2 
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Projekt 2.24 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Świerczewskiego 7 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

38.250,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 191 m2 
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Projekt 2.25 

1. Nazwa projektu Remont budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 
 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 20 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

29.750,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 188 m2 
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Projekt 2.26 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 11 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

42.500,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 250 m2 
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Projekt 2.27 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej 5 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

42.500,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 195 m2 
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Projekt 2.28 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej 8 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

25.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 122 m2 
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Projekt 2.29 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 10 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

25.000,00 zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 145 m2 
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Projekt 2.30 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 17 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

46.750,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 100 m2 
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Projekt 2.31 

1. Nazwa projektu Renowacja budynku 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

5. Zakres realizowanego zadania Wymiana pokrycia dachowego 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

25 500,00 zł 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
1.Zatrzymanie degradacji stanu technicznego budynków, co oprócz poprawy 
funkcji mieszkalnych umożliwi efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, 
2. Wstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych, m.in. migracja. 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Wyremontowany budynek mieszkalny 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
1.  Powierzchnia dachu: 109 m2 
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Projekt 2.32 

1. Nazwa projektu Renowacja elewacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej  

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Leśna 

3. 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, 
wskazanie właściwych wzorców zachowań. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i 
rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w 
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

5. Zakres realizowanego zadania Odgrzybienie i pomalowanie elewacji 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Leśna, ul. Świerczewskiego 42 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

454 614.85zł. 

8. 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie: 
rewitalizacja poprzemysłowego budynku 
b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary: 
szt. ‐ 1 

9. 

Prognozowane produkty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji. 

a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu: 
1. Powierzchnia odnowionych przestrzeni publicznych 
b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary: 
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

2.32 
MGOPS w Leśnej, praca 
pracowników, budżet  

Spotkanie wigilijne 
Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Leśna  

2015 3 500,00 

Komplementarne z: 1) działaniami UM w Leśnej 
2) Z celem strategicznym 2.1 - zaspokajanie potrzeb 
oraz pobudzanie aspiracji rozwojowych integracji 
społeczności lokalnej. 

2.33 

 
UM / Miejski program 
profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych i 
program przeciwdziałania 
narkomanii. 
 

Akcje Urzędu Miejskiego w 
Leśnej przeciwdziałające 
alkoholizmowi, narkomanii i 
przemocy w rodzinie na 
imprezach miejskich tj. "Rusz 
się mały człowieku” „Dzień 
dziecka –trzeźwy umysł”, 
Bieg ku jesieni”, Wędrówki 
Rodzinne”,  „Warsztaty 
inspiracji”. 
 

Dzieci i młodzież 
ze szkól , rodzicie, 
mieszkańcy Gminy 
Leśna. 
 

2016  
 

51 723,00 
 

Komplementarność z : 1) art. 7 ust. 1 pkt 5. Ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dot. 
zadania własnego gminy: ochrona zdrowia, 2) z 
ustawą  
z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 3) z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomani  
4) z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie  
5) Gminnym Programem przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 
Gminie Leśna. 
6) Z celem strategicznym 2.1 - zaspokajanie potrzeb 
oraz pobudzanie aspiracji rozwojowych integracji 
społeczności lokalnej. 
7) Podobnymi działaniami realizowanymi w latach 
poprzednich.  
Dzięki podejmowaniu różnego rodzaju działań dot. 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie, 
gmina prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną 
w tym zakresie również wśród dzieci i młodzieży. 
Poprzez realizację programów profilaktycznych gmina 
zapobiega patologiom społecznym wśród 
najmłodszych mieszkańców  Gminy Leśna poprzez 
prowadzenie aktywnych i systematycznych działań 
wychowawczych i profilaktycznych również na 
festynach miejskich w szczególności poprzez wzrost 
świadomości o istniejących zagrożeniach i 
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

konsekwencjach używania środków uzależniających, 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, jako 
alternatywy  
wobec sięgania po środki uzależniające czy nabycie 
umiejętności skutecznego odmawiania.  
Komplementarność z : 1) art. 7 ust. 1 pkt 5. Ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dot. 
zadania własnego gminy: ochrona zdrowia, 2) z 
ustawą  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3) Z 
celem strategicznym 2.1 - zaspokajanie potrzeb oraz 
pobudzanie aspiracji rozwojowych integracji 
społeczności lokalnej. 

2.34 

UM / Miejski program 
profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych i 
program przeciwdziałania 
narkomanii 
 

Dotowanie świetlic 
środowiskowych dla dzieci z 
rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym  
 

Dzieci z rodzin 
dotkniętych 
problemem 
alkoholowym  
 

2016  
 

58 270,00 
 

Dzięki prowadzeniu i dotowaniu świetlic 
środowiskowych dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym gmina Leśna może 
zapobiegać patologiom społecznym wśród 
najmłodszych mieszkańców Leśnej poprzez np. 
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci z rodzin 
patologicznych, rozwijanie zdolności intelektualnych 
dzieci, umacnianie osobowości dziecka, organizowanie 
terapii poprzez naukę, zabawę rozrywkę (wycieczki, 
ogniska, zabawy), zagwarantowanie jednego 
poczęstunku w ramach zajęć świetlicowych.  
 

2.35 

- UM/Miejski program 
profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz  
Miejski program 
przeciwdziałania narkomanii  
 
 

Dotowanie  Punktu 
Konsultacyjnego w Leśnej  
 

Osoby uzależnione 
od alkoholu i 
narkotyków  
I członkowie 
rodziny 

2016 
 

8 280,00 
 

Komplementarność z : 1) art. 7 ust. 1 pkt 5. Ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dot. 
zadania własnego gminy: ochrona zdrowia, 2) z 
ustawą  
z dnia 26 października 1982 r.  
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 3) z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii  
4) Z celem strategicznym 2.1 - zaspokajanie potrzeb 
oraz pobudzanie aspiracji rozwojowych integracji 
społeczności lokalnej.  
5) Podobnymi działaniami realizowanymi w latach 
poprzednich.  
W zakres usług punktu konsultacyjnego 
wchodzą m.in.: konsultacje i porady dla osób 
uzależnionych i ich rodzin; terapia indywidualna  
dla osób uzależnionych, współuzależnionych, 
dorosłych dzieci alkoholików (DDA); prowadzenie ; 
prowadzenie  rozmów motywacyjnych do podjęcia 
leczenia odwykowego grup wsparcia dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych i DDA; terapia dla 
ofiar i sprawców  
przemocy w rodzinie, prowadzenie porad  w zakresie 
uzależnienia od narkotyków. Dzięki dotowaniu Punktu 
konstatującego gmina Leśna  zapobiega patologiom 
społecznym i wspiera osoby uzależnione od alkoholu i 
narkotyków.  

2.36 
- MGOPS/ budżet gminy, 
budżet państwa  
 

Ustawowe działania MGOPS: 
pomoc społeczna, 
świadczenia rodzinne, 
wychowawcze, fundusz 
alimentacyjny, dodatki 
mieszkaniowe i energetyczne 
itp.  
 

Ubodzy, 
wykluczeni 
mieszkańcy Miasta 
i Gminy Leśna 
którzy spełniają 
kryteria pomocy  
 

2016  
 

21 335 419,00 
 

Komplementarne z: 1) Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Leśna na lata 2015-
2025 
2) licznymi ustawami m.in. 1- ustawą z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 2- Ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej 3-Ustawą z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 4- 
Ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów 5-Ustawą z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 6- Ustawą z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 7-
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 8-Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9- 
innymi ustawami określającymi zadania realizowane 
przez ośrodki pomocy społecznej, MGOPS w Leśnej 
realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej w zakresie  
m.in.: pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, 
świadczeń rodzinnych i wychowawczych, świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego, ubezpieczeń społecznych, 
promocji zatrudnienia, przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, dodatków energetycznych, innych zadań 
przekazanych przez ustawę lub na podstawie 
porozumień. MGOPS w Leśnej jest miejscem 
pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy 
społecznej i koordynuje realizację gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. W każdym 
społeczeństwie również w Leśnej istotne znaczenie 
ma zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Jest to 
szczególnie ważne w sytuacji postępującego 
rozwarstwienia i zubożenia mieszkańców. W związku z 
powyższym istnieje potrzeba utworzenia w mieście 
spójnego systemu wspierania osób i rodzin, który 
umożliwi skuteczne rozwiązywanie problemów 
społecznych i przeciwdziałanie marginalizacji. Dlatego 
tak ważne jest podejmowanie działań związanych z 
polepszeniem warunków życia, pracy i kształcenia, a 
głównie udostępnienie systemu zabezpieczenia 
społecznego również w Leśnej.  

2.37 
UM / Miejski program 
profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych i 

Aktywizacja Sportowe dzieci i 
młodzieży gminy Leśna. 
Dotowanie organizacji 
wypoczynku dla dzieci w 

Dzieci i młodzież 
ze szkół , rodzicie, 
mieszkańcy Gminy 
Leśna. Dzieci z 

2016 41 727,00 

Komplementarność z : 1) art. 7 ust. 1 pkt 5. Ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dot. 
zadania własnego gminy: ochrona zdrowia, 2) z 
ustawą  
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

program przeciwdziałania 
narkomanii 
 

okresie  ferii i wakacji rodzin dotkniętych 
problemem 
alkoholowym  i 
narkotykowym 
 

z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 3) z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomani  
4) z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie  
5) Gminnym Programem przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 
Gminie Leśna. 
6) Z celem strategicznym 2.1 - zaspokajanie potrzeb 
oraz pobudzanie aspiracji rozwojowych integracji 
społeczności lokalnej. 
7) Podobnymi działaniami realizowanymi w latach 
poprzednich.  
Dzięki podejmowaniu różnego rodzaju działań dot. 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie, 
gmina prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną 
w tym zakresie również wśród dzieci i młodzieży. 
Poprzez realizację programów profilaktycznych gmina 
zapobiega patologiom społecznym wśród 
najmłodszych mieszkańców  Gminy Leśna poprzez 
prowadzenie aktywnych i systematycznych działań 
wychowawczych i profilaktycznych również podczas 
imprez sportowych w szczególności poprzez wzrost 
świadomości o istniejących zagrożeniach i 
konsekwencjach używania środków uzależniających, 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, jako 
alternatywy  
wobec sięgania po środki uzależniające czy nabycie 
umiejętności skutecznego odmawiania. W czasie 
realizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji dla 
dzieci z rodzin alkoholowych realizowane są programy 
profilaktyczne. Założenia programu to;  
zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku pod 
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

hasłem „żyję bez nałogów”,. Programy zawierają 
elementy profilaktyki uzależnień, uzmysłowienie 
dzieciom niebezpieczeństw jakie niesie za sobą 
stosowanie różnego rodzaju środków uzależniających , 
poznanie przyczyn, objawów oraz skutków 
uzależnienia od alkoholu i środków odurzających, 
poznawanie sposobów odmowy, kształtowanie 
obrony przed presja otoczenia. Edukacji poprze sport, 
rekreację, nawiązanie nowych znajomości, nowych 
miejsc. Uczenie zachowań służących odreagowaniu  
stresów, złości, profilaktyki prospołecznej dziecka 
krzywdzonego. 

2.38 

Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, Urząd Miejski w Leśnej, 
OSP Gminy Leśna, 
Stowarzyszenie Marzenia z 
Leśnej, organizacje 
pozarządowe z terenu gminy 
Leśna, Miejsko‐Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Leśnej, sponsorzy 

Piesze Wędrówki Rodzinne o 
tytuł Rodziny Roku 

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2013‐2016 69 975,48 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.39 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej 

Trzeźwość rozwija poprawne 

relacje – WARSZTATY 

INSPIRACJI 

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2015‐2016 15 778,77 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

rzecz grup zmarginalizowanych 

2.40 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, sponsorzy 

Nie jestem sam, dobrze 

wybieram – ferie 

 

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2011‐2016 26 996,77 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.41 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, sponsorzy 

Odlotowy Lipiec 
Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2011‐2016 45 225,03 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.42 

Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, Urząd Miejski w Leśnej, 
Rada Sołecka Smolnika, Zespół 
Ludowy Smolniczanie,  
OSP Gminy Leśna, sponsorzy 

Festiwal Współczesnej 
Kultury Ludowej Swojskie 
Granie i Śpiewanie 

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2011‐2016 89 297,10 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

rzecz grup zmarginalizowanych 

2.43 

Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej 
Miejsko‐Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Leśnej, 
Urząd Miejski w Leśnej, OSP 
Gminy Leśna, sponsorzy 

Wigilia Gminna 
Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2014‐2016 6 415,00 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.44 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, sponsorzy 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 
Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2012‐2016 25 000,00 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.45 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, sponsorzy 

Kiermasz Wielkanocny 
Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2013‐2015 16 000,00 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

 
 

 

Strona 199 

L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

rzecz grup zmarginalizowanych 

2.46 

Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, aktywne Panie z gminy 
Leśna, Urząd Miejski w Leśnej, 
organizacje pozarządowe z 
terenu gminy Leśna, lokalni 
przedsiębiorcy ‐ sponsorzy 

Lady`s weekend 
Aktywny dzień kobiet  

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2016 6 000,00  

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.47 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej, Urząd Miejski w Leśnej 

Wieczór Kabaretowy z okazji 
Dnia Kobiet 

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2014‐2016 15 500,00 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.48 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Premiera RP 

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2011‐2016 1 800,00 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
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L.p 
Instytucja ‐ komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Wskazanie problemu 

Grupa docelowa 
 – do kogo 

kierowana jest 
akcja 

Okres realizacji 
Wartość zadania 
(suma wszystkich 

lat w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie planowanych 
przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

rzecz grup zmarginalizowanych 

2.49 
Stowarzyszenie Leśna ‐ 
Marklissa 

Międzynarodowe Poławianie 
Pereł na Rzece Kwisie 

Mieszkańcy gminy 
Leśna 

2014‐2016 100 000,00 zł 

1. Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
2. Zgodność z Strategia Rozwoju Gminy Leśna 2014 ‐
2025 (m.in. z celem 1.1. Budowa i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy Leśna oraz celem 1.2. Budowa i 
rozwój produktów turystycznych). 
3. Działanie wpisują się w Cel rewitalizacji 2.  
Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz 
wykorzystanie nowych form działań pomocowych na 
rzecz grup zmarginalizowanych 

2.50 

‐ budżet  gminy/               
poszczególnych szkół 

‐ Akcja Sprzątanie Świata Dzieci szkolne 
mieszkańcy  

2013‐2020 193,83 zł Działania eliminują zanieczyszczenia w mieście, uczą 
dbałości o najbliższe otoczenie. Stan środowiska 
naturalnego ulega poprawie.  
 

2.51 

‐ UM/budżet Gminy ‐ Akcje związane z likwidacją 
dzikich wysypisk  

Wszyscy 
mieszkańcy Gmin y 
Leśna 

2013 ‐ 2020 5 000,00 zł Komplementarność z: 1) art.7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dot. 
zadania własnego gminy: utrzymanie ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody.  
2) Wskazanie na właściwe wzorce zachowań, dbanie o 
najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców. 
3) podobnymi akcjami realizowanymi w poprzednich 
latach. 
Działania eliminują zanieczyszczenia w mieście, uczą 
dbałości o najbliższe otoczenie. Stan środowiska 
naturalnego ulega poprawie.  

2.52 

‐UM/budżet Gminy  ‐ Edukacja ekologiczna 
mieszkańców  

Wszyscy 
mieszkańcy Gminy 
Leśna 

2013 ‐ 2020 12 438,99 zł Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i 
kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa 
poprzez promowanie zasad zrównoważonego 
rozwoju. 
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9. Komplementarność i mechanizmy integrowania działań 
rewitalizacyjnych 

Komplementarność obok szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej partycypacji społecznej stanowi 

bardzo ważny aspekt Programu Rewitalizacji, który jest podkreślany przez Ministerstwo Rozwoju oraz 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi 

projektami skutkować będzie efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych 

na rewitalizację. 

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy opracowaniu 

programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach: 

przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł 

finansowania. 

9.1 Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

została zapewniona dzięki skupieniu projektów wybranych do realizacji na dwóch wyznaczonych 

obszarach rewitalizacji. Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany Gminie Leśna został wyznaczony po 

przeprowadzeniu dogłębnej analizy wskaźnikowej, przy zasięgnięciu opinii przedstawicieli 

zainteresowanych środowisk oraz samych mieszkańców. Obszar wyznaczony w pierwszej kolejności jako 

teren zdegradowany po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy został wskazany jako obszar 

przewidziany do rewitalizacji w całości.  

Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarach rewitalizacji i są z nimi ściśle 

powiązane. Są one odpowiedzią na główne problemy dla tego terenu. Dzięki ich realizacji pozytywne 

skutki widoczne będą w całej gminie, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc 

lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli wszyscy mieszkańcy, a ich 

realizacja będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary miasta. 

9.2 Komplementarność problemowa 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 zapewniona została także 

komplementarność problemowa. Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą 

wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się dopełniają. Zadania infrastrukturalne, związane 

z renowacją bądź przebudową zniszczonych budynków użyteczności publicznej zakładają prowadzenie 

tam działań o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym mieszkańców). 
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Równocześnie zadania zostały przewidziane w taki sposób aby równocześnie przeciwdziałały 

problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane z remontem lub modernizacją 

infrastruktury technicznej służą zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, jak również zwiększeniu 

ładu przestrzennego. 

9.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 odpowiada Referat 

Inicjatyw Społecznych i Pozyskiwania Środków Unijnych (zasady funkcjonowania Referatu określa 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Leśnej stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 84/2015 

Burmistrza Leśnej z dnia 30 kwietnia 2015 r.). Za realizację i nadzór nad realizacją LPR będzie odpowiadał 

pracownik merytoryczny Referatu, jednocześnie będzie on pełnił funkcję koordynatora rewitalizacji 

w Gminie Leśna. Umiejscowienie koordynatora w obrębie struktur Urzędu Miejskiego zapewni 

skuteczne zarządzenie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych 

w ramach realizacji polityk publicznych. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania 

opisane zostało w kolejnych rozdziałach. Realizacja LPR będzie systematycznie monitorowana, 

monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz 

podejmowanie działań korygujących. Wszystkie podmioty i osoby zaangażowane w projekt będą 

włączeni w proces realizacji programu oraz do okresowej oceny. Po zakończeniu projektu proces 

wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji będzie kontynuowany przez Referat. 

9.4 Komplementarność międzyokresowa 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 zwraca także uwagę na zachowanie 

ciągłości programowej. Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach programowych mają 

swoją ciągłość i kontynuację w obecnym dokumencie. W części interwencji inwestycyjnej, 

infrastrukturalnej przedmiotowe opracowanie stanowi kontynuację Lokalnego Planu Rozwoju Miasta 

i Gminy Leśna 2007-2015. Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań rewitalizacyjnych 

pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie 

finansowej.  

9.5 Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty i przedsięwzięcia zidentyfikowane w niniejszym Lokalnym Programie, które zostały zapisane 

w Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 mają zapewnione finansowanie 

z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

skutecznej realizacji założeń rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Europejskiego Funduszu Społecznego. Kluczowe inwestycje będą realizowane ze środków 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na realizację wkładów 

zabezpieczono środki własne. Ponadto projekty zapisane w dokumencie dają także możliwość włączenia 

środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji. Projekty przewidziane do realizacji 

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 będą korzystały z różnych 

form wsparcia zewnętrznego również w ramach Krajowych Programów Operacyjnych, a także grantów 

i dotacji. 
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10. Plan finansowy programu rewitalizacji  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leśna lata 

2016-2023, obejmują zarówno zadania o charakterze głównym, jak i zadania uzupełniające, których 

realizacja uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych miasta oraz stopnia 

efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. W tym kontekście 

przedmiotowy plan finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane 

projekty. Ze względu na wytyczne konkursowe – dofinansowywanie projektów rewitalizacyjnych 

związanych z odnową części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na liście znajduje się 

szeroki zakres budynków kwalifikujących się do dofinansowania (na etapie aplikacyjnym interwencja 

skupi się na wyselekcjonowanych obiektach). 

Koszt wszystkich planowanych przedsięwzięć został ustalony na poziomie 11 387 696,41 zł – lista A  

oraz lista B – 27 980 789,97 zł 

Tabela 47 Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

Numer 
projektu 

Nazwa projektu Termin realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Wartość projektu [zł] 

Lista A 

1.1 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
178.043,01 zł 

1.2 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kombatantów 3) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
178.635,83 zł. 

1.3 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kombatantów 5) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
18.862,63 zł 

1.4 
Remont budynku 
(Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Sienkiewicza 14) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
18.000,00 zł 

1.5 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Kochanowskiego 3) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
360.000,00 zł. 

1.6 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Kochanowskiego 5) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
480.000,00 zł. 

1.7 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Kochanowskiego 7) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
360.000,00 zł. 

1.8 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej  
ul. Kochanowskiego 14) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
32.000,00 zł. 

1.9 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej. 
Morcinka 3) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
150.000,00 zł. 

1.10 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Izerska 3) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
210.000,00 zł. 

1.11 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Izerska 2) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
208.000,00 zł. 

1.12 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Izerska 1) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
240.000,00 zł. 

1.13 
Remont budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej , 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
195.000,00 zł. 
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Numer 
projektu 

Nazwa projektu Termin realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Wartość projektu [zł] 

ul. Pocztowa 10) 

1.14 
Remont budynku, Gmina Leśna, 
 ul. Strzelecka 7 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
180.000,00 zł. 

1.15 
Remont budynku, Gmina Leśna,  
ul. Nowomiejska 32 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
90.000,00 zł. 

1.16 
Remont budynku, Gmina Leśna,  
ul. Rynek 9 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
45.000,00 zł. 

1.17 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Dworcowa 43 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
40.000,00 zł. 

1.18 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Zaułek 5 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.19 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Strzelecka 4 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
30.000,00 zł. 

1.20 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Wiejska 2 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
200.000,00 zł. 

1.21 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Świerczewskiego 7 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
45.000,00 zł. 

1.22 
Remont budynku (Gmina Leśna, 
 ul. Wiejska 20 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
35.000,00 zł. 

1.23 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Wiejska 11 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.24 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Krótka 5 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.25 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Krótka 8 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
30.000,00 zł. 

1.26 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Szkolna 10 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
30.000,00 zł. 

1.27 
Remont budynku (Gmina  
ul. Żeromskiego 17 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
55.000,00 zł. 

1.28 
Remont budynku (Gmina Leśna,  
ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
30.000,00 zł. 

1.29 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Rynek 16 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
150.000,00 zł. 

1.30 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Rynek 18 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
60.000,00 zł. 

1.31 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 2 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł. 

1.32 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Rynek 1 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
40.000,00 zł. 

1.33 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Szkolna 1 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
75.000,00 zł. 

1.34 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Szkolna 2 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
58.000,00 zł. 

1.35 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 1 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
51.000,00 zł. 

1.36 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Rynek 9 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
107.000,00 zł. 

1.37 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Rynek 11 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.38 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 1 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
80.000,00 zł. 

1.39 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 4 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
80.000,00 zł. 

1.40. 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 7 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł. 
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Numer 
projektu 

Nazwa projektu Termin realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Wartość projektu [zł] 

1.41 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 18 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
83.000,00 zł. 

1.42 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 25 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
150.000,00 

1.43 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 28 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
80.000,00 zł. 

1.44 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Szkolna 4 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.45 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Szkolna 5 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
130.000,00 zł. 

1.46 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 20 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł. 

1.47 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 13 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
60.000,00 zł. 

1.48 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 15 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.49 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 10 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
40.000,00 zł. 

1.50 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 12 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
150.000,00 zł. 

1.51 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 20 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
100.000,00 zł. 

1.52 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 5 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł 

1.53 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Morcinka 1 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
120.000,00zł 

1.54 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, Nowomiejskiej 25 w 
Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
225.000,00 zł. 

1.55 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, Nowomiejskiej 26 w 
Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
225.000,00 zł. 

1.56 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Lubańska 4 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
60.000,00 zł. 

1.57 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Szkolna 7 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
130.000,00 zł 

1.58 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Baworowo 16a 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł. 

1.59 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 45-
47 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
180.000,00 zł. 

1.60 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 4 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.61 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Kościuszki 3-3a 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł. 

1.62 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 14 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
150.000,00 zł 
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1.63 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 14 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł. 

1.64 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Polna 1 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
88.000,00 zł. 

1.65 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 43 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
90.000,00 zł. 

1.66 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 39 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
50.000,00 zł. 

1.67 
Remont budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 43 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
70.000,00 zł. 

1.68 
Odbudowa historycznego mauzoleum 
Wollerów w Leśnej  

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
800.000,00 zł 

1.69 Remont elewacji ratusza w Leśnej 2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
440.000,00 zł 

1.70 
Utworzenie Centrum Ratownictwa w 
Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
1.500.000,00 zł. 

1.71 
Przebudowa dachu Miejsko – 
Gminnego Przedszkola w Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
383.086,33zł. 

1.72 
Utwardzenie placu przy ul. Ogrodowej 
w Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
210.658,78 zł. 

1.73 
Utwardzenie placu przy kompleksie do 
kajak-polo w Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
94.289,01 zł. 

1.74 
Przebudowa łącznika ul. Kościuszki - 
Pocztowa 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
110.827,73 zł. 

1.75 
Remont drogi gminnej (ul. Stroma) w 
Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
866.336,10 zł. 

1.76 
Renowacja budynku Miejsko-
Gminnego Przedszkola w Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
534 841,00 zł. 

Łącznie zadania na liście A 50 026 127,09 zł 

Lista B 

2.1 
Przebudowa byłego dworca PKP na 
Centrum Kulturalno-Artystyczne  
w Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
1.500.000,00 zł 

2.2 Remont elewacji ratusza w Leśnej 2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
440.000,00 zł. 

2.3 
Utworzenie domu opieki dziennej 
w Leśnej 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
1.000.000,00 zł 

2.4 

Adaptacja kompleksu budynków po 
byłym zakładzie ZPJ DOLWIS w Leśnej 
na potrzeby rozwoju 
przedsiębiorczości 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
2.000.000,00 zł 

2.5 
Renowacja budynku (Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1 
w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
150.000,00 zł 

2.6 
Renowacja budynku 
(Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Kombatantów 3 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
150.000,00 zł. 

2.7 
Renowacja budynku 
(Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Kombatantów 5 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
16.500,00 zł 

2.8 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, 
ul. Kochanowskiego 3 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
310.000,00 zł. 

2.9 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, 
ul. Kochanowskiego 5 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
410.000,00 zł. 
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2.10 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Kochanowskiego 7 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
310.000,00 zł. 

2.11 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Kochanowskiego 14 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
28.000,00 zł. 

2.12 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, 
 ul. Morcinka 3 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
125.000,00 zł. 

2.13 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Izerska 3 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
178.000,00 zł. 

2.14 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Izerska 2 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
176.000,00 zł. 

2.15 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Izerska 1 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
210.000,00 zł. 

2.16 
Renowacja budynku (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej,  
ul. Pocztowa 10 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
165.750,00 zł. 

2.17 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Strzelecka 7 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
153.000,00 zł. 

2.18 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Nowomiejska 32 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
76.500,00 zł. 

2.19 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Rynek 9 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
38.250,00 zł. 

2.20 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Dworowa 43 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
34.000,00 zł. 

2.21 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Zaułek 5 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
45.000,00 zł. 

2.22 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Strzelecka 4 w Pobiednej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
25.000,00 zł. 

2.23 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Wiejska 2 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
170.000,00 zł. 

2.24 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Świerczewskiego 7 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
38.250,00 zł. 

2.25 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Wiejska 20 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
29.750,00 zł. 

2.26 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Wiejska 11 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
42.500,00 zł. 

2.27 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Krótka 5 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
42.500,00 zł. 

2.28 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Krótka 8 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
25.000,00 zł. 

2.29 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Szkolna 10 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
25.000,00 zł. 

2.30 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Żeromskiego 17 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
46.750,00 zł. 

2.31 
Renowacja budynku (Gmina Leśna,  
ul. Sienkiewicza 17 w Leśnej) 

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
25.500,00 zł 

2.32 
Renowacja budynku Miejsko-
Gminnego Przedszkola w Leśnej  

2016-2023 
RPO WD 2014-2020, 

środki własne 
454 614,85zł  

2.33 Spotkanie wigilijne 2015 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

3.500,00 zł 

2.34 

Akcje Urzędu Miejskiego w Leśnej 
przeciwdziałające alkoholizmowi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie na 
imprezach miejskich tj. "Rusz się mały 
człowieku” „Dzień dziecka –trzeźwy 
umysł”, Bieg ku jesieni”, Wędrówki 
Rodzinne”,  „Warsztaty inspiracji”. 

2016  
 

RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

51 723,00 
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Numer 
projektu 

Nazwa projektu Termin realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Wartość projektu [zł] 

2.35 
Dotowanie świetlic środowiskowych 
dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym  

2016  
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

58 270,00 
 

2.36 
Dotowanie  Punktu Konsultacyjnego 
w Leśnej  

2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

8 280,00 
 

2.37 

Ustawowe działania MGOPS: pomoc 
społeczna, świadczenia rodzinne, 
wychowawcze, fundusz alimentacyjny, 
dodatki mieszkaniowe i energetyczne 
itp.  

2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

21 335 419,00 

2.38 

Aktywizacja sportowe dzieci i 
młodzieży gminy Leśna. Dotowanie 
organizacji pozarządowych w zakresie 
wypoczynku dla dzieci w okresie  ferii i 
wakacji 

2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

41 727,00 

2.39 
Piesze Wędrówki Rodzinne o tytuł 
Rodziny Roku 

2013‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

69 975,48 

2.40 
Trzeźwość rozwija poprawne relacje – 
WARSZTATY INSPIRACJI 

2015‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

15 778,77 

2.41 
Nie jestem sam, dobrze wybieram – 
ferie 

2011‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

26 996,77 

2.42 Odlotowy Lipiec 2011‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

45 225,03 

2.43 
Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej 
Swojskie Granie i Śpiewanie 

2011‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

89 297,10 

2.44 Wigilia Gminna 2014‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

6 415,00 

2.45 Kiermasz Bożonarodzeniowy 2012‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

25 000,00 

2.46 Kiermasz Wielkanocny 2013‐2015 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

16 000,00 

2.47 
Lady`s weekend 
Aktywny dzień kobiet  

2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

6 000,00 

2.48 
Wieczór Kabaretowy z okazji Dnia 
Kobiet 

2014‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

15 500,00 

2.49 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera 
RP 

2011‐2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

1 800,00 

2.50 
Międzynarodowe Poławianie Pereł na 
Rzece Kwisie 

2014-2016 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

100 000,00 

2.51 Akcja Sprzątanie Świata 2013-2020 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

193,83 

2.52 
Akcje związane z likwidacją dzikich 
wysypisk 

2013-2020 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

5 000,00 

2.53 Edukacja ekologiczna mieszkańców 2013-2020 
RPO WD 2014-2020, 
środki własne 

12 438,99 

Łącznie zadania na liście B 28 435 042,82 zł 
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11. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja 

11.1 System wdrażania i monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Za wdrażanie i monitoring Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 odpowiadać 

będzie przede wszystkim Burmistrz Leśnej we współpracy z Referatem Inicjatyw Społecznych 

i Pozyskiwania Środków Unijnych (Operatorem rewitalizacji) oraz Koordynatorem ds. rewitalizacji. 

Zaprojektowany system zarządzania zapewni wykorzystanie Programu Rewitalizacji, gwarantując 

realizację zadań zapisanych w Programie oraz przyszłych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb. 

Opis struktury zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 powierza się Burmistrzowi 

Leśnej poprzez Urząd Miejski w Leśnej, w szczególności Referat Inicjatyw Społecznych i Pozyskiwania 

Środków Unijnych oraz Koordynatora ds. rewitalizacji. 

Zarządzanie przedmiotowym opracowaniem będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur 

Urzędu Miasta, przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie Programem. 

Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym, Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi. 

Spójność niniejszego Programu z WPI zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, 

zhierarchizowanych i ujętych w ww. planach programów i projektów inwestycyjnych. 

W przypadku projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, właściwa 

jednostka zleca i przygotowuje wymaganą dokumentację techniczną i przekazuje jej wyciąg 

wraz z pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami Operatorowi ds. Rewitalizacji celem 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Operator przygotowuje wniosek, który 

po zatwierdzeniu przez Burmistrza Leśnej zostaje złożony do Instytucji Pośredniczącej. 

Po podpisaniu umowy dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą, w zarządzanie projektem zostaje 

włączony Wydział Finansowy. 

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi/programami, Burmistrz Leśnej 

może powołać Zespoły Zadaniowe. W skład Zespołów wchodzą przedstawiciele poszczególnych 

komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem. 

Ideą powołania Zespołów jest właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej i sprawne 

zarządzanie jego realizacją począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad robotami, 

zarządzanie przepływem dotacji, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne rozliczenie otrzymanej 

pomocy. 
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Istotnym elementem systemu wdrażania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-

2023 jest zbudowanie mechanizmów włączenia osoby i podmioty zaangażowane w projekt w proces 

rewitalizacji opisany w przedmiotowym opracowaniu. Ze względu na szeroki charakter rewitalizacji, 

międzysektorowy charakter współpracy zawiązanej na rzecz skutecznego przeobrażenia obszarów 

przewidzianych do realizacji. W związku z aktywnym uczestnictwem przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców zakłada się wykorzystanie mechanizmów związanych z kontrolą 

obywatelską i współdecydowaniem. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 jest dokumentem otwartym i będzie 

podlegać aktualizacji w oparciu o zasadę partnerstwa we współpracy z lokalnymi partnerami: 

mieszkańcami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, kościołem i innymi 

partnerami społeczno-gospodarczymi. 

Jednym z elementów współpracy z partnerami będą działania Zespołu ds. rewitalizacji, który będzie 

inicjować i zachęcać mieszkańców i inne podmioty, w szczególności NGO rewitalizowanych obszarów do 

tworzenia lokalnych zespołów, działających na rzecz rewitalizacji, w tym realizacji projektów 

wynikających bezpośrednio z Programu. Działania te obejmować powinny:  

 akcje informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem strony internetowej www.lesna.pl, 

 przygotowanie publikacji w prasie lokalnej i współpracę z mediami,  

 organizację spotkań z mieszkańcami obszaru rewitalizacji objętych Programem, 

 podawanie do publicznej wiadomości, poprzez stronę internetową raportów z realizacji LPR, 

 prowadzenie cyklicznych ankiet internetowych, poprzez stronę internetową, oceniających 

podejmowane działania i umożliwiające zgłoszenie nowych propozycji działań rewitalizacyjnych. 

Powyższe działania zapewnią rzeczywistą kontrolę obywatelską i umożliwią wpływanie na kształt 

zaplanowanych procesów rewitalizacyjnych w mieście. 

Procedura prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji i oceny postępów realizacji Programu 

Opracowanie dobrze funkcjonującego monitoringu i ewaluacji działań umożliwia dobre zarządzanie 

projektem oraz polityką miejską. Podstawowym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności działań 

ujętych w dokumencie. Stały monitoring pozwoli także na korygowanie działań, a co za tym idzie 

podniesienie efektywności polityk publicznych. 

Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników, mających swoje 

źródło w efektach poszczególnych projektów. System monitoringu będzie składał się z takich narzędzi 

jak:  

1. Procedura stałego monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-

2023. 

http://www.lesna.pl/
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Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w dokumencie przygotowywane są raz 

w roku i obejmują sprawozdanie końcoworoczne. W tym celu podejmowane są następujące działania: 

Operator ds. Rewitalizacji pozyskuje informacje na temat zrealizowanych projektów w danym roku 

kalendarzowym od Jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. Dane zawierają opis realizowanych 

zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016 – 2023 m.in.: okres 

realizacji zadania/projektu, opis zadania/projektu, cele, podjęte działania, wartość zadania/projektu 

oraz źródła finansowania oraz wskaźniki wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na 

lata 2016 – 2023 jakie zostały osiągnięte zgodnie z celami zadania/projektu. 

Dane te gromadzone raz na rok a sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia będą przedkładane 

do dnia 21 stycznia.  

Zespół ds. Rewitalizacji prowadzi działania zgodnie z zapisami Regulaminu.  

2. Ewaluacja ex post – Ewaluacja po zakończeniu Realizacji Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy 

Leśna na lata 2016-2023 

Ewaluacja ex post jest dokumentem, który posłuży do rozliczenia wyników prac związanych 

z Programem. Za wykonanie Ewaluacji odpowiedzialny będzie Operator ds. Rewitalizacji. Raport ten 

powinien zawierać zestawienie najważniejszych wniosków ze Sprawozdań Końcoworocznych 

prowadzonych przez cały okres obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna, a więc 

w latach 2016 – 2023. Dodatkowo ewaluacja powinna obejmować badania społeczno-ekonomiczne, 

które będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane problemy w dokumencie. Takie zestawienie pozwoli 

na wykazanie efektów, które zostały osiągnięte dzięki podjętej interwencji. 

Raport zostanie przekazany Burmistrzowi oraz Radzie Miasta, a także podany do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej. 
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12. Proces konsultacji i partycypacji społecznej  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 został przygotowany w procesie szerokiej 

partycypacji społecznej. Każdemu etapowi prac związanych z dokumentem towarzyszyła zasada 

partnerstwa różnych środowisk i grup interesariuszy, w tym podczas wyznaczania obszarów 

zdegradowanych, obszarów rewitalizacji, a także zbierania propozycji rozwiązań, projektów, pomysłów 

na zadania. W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 

wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: 

1. Ankieta rewitalizacyjna dystrybuowana w wersji papierowej oraz elektronicznej 

za pośrednictwem strony www.lesna.pl. Ankietyzacja była prowadzona od 23 maja 

do 6 czerwca 2016 roku. Mieszkańcy mogli z wykorzystaniem ankiety zgłaszać własne 

propozycje obszarów zdegradowanych wraz z uzasadnieniem oraz komentować na bieżąco 

postęp prac nad sformułowaniem programu rewitalizacji. W ramach ankiety prowadzono 

również badania społeczne o charakterze ilościowym skupione przede wszystkim 

na rozpoznaniu potrzeb mieszkańców z zakresu rewitalizacji społecznej, przestrzennej, 

środowiskowej, technicznej jak i gospodarczej gminy. 

2. Wizja lokalna (spacer studyjny) – badanie jakościowe, polegające na wizytacji obszarów 

zdegradowanych, często połączone z rozmowami z mieszkańcami, korzystającymi w danej chwili 

z odwiedzanej przestrzeni miejskiej. Metoda ta miała na celu zdiagnozowanie występujących 

na terenie problemów przede wszystkim zaś w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

W spacerze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz zewnętrzni eksperci 

ds. rewitalizacji.  

3. Warsztat strategiczny I z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, pracowników Urzędu 

Miejskiego w Leśnej oraz jednostek podległych, przedstawicieli środowiska biznesu oraz 

organizacji społecznych, na którym m.in. przeprowadzono analizę zasobów miasta oraz 

zewnętrznych trendów / oddziaływań mających wpływ na Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Leśna na lata 2016-2023. Na spotkaniu dyskutowano na temat granic obszaru zdegradowanego 

i zarekomendowano jego kształt.  

4. Warsztat strategiczny II z udziałem interesariuszy zamieszkujących wstępnie wytypowany 

obszar zdegradowany. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

przedstawiciele firm oraz wspólnot mieszkaniowych.  

Dwa warsztaty strategiczne i spacer studyjny przeprowadzono w ramach pierwszego cyklu 

konsultacyjnego, spotkania odbyły się 10 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskm w Leśnej. Spotkania 

prowadzili eksperci ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”, którzy 

przedstawili założenia dotyczące prowadzenia rewitalizacji oraz zebrali uwagi, opinie oraz wnioski. 

http://www.lesna.pl/
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Warsztaty ogniskowały się wokół zagadnień poświęconych analizie i wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji w Leśnej. 

5. Cykl trzech warsztatów dotyczących kształtu LPR (części planistycznej, na spotkanie zaproszono 

poszczególne grupy interesariuszy procesu rewitalizacji oraz wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców) - konsultacje społeczne, które były przeprowadzone wśród rożnych grup 

docelowych odbyły się: 7 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej. Spotkanie prowadzili 

eksperci ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”, którzy 

przedstawili opracowany dokument LPR do konsultacji oraz zebrali uwagi, opinie oraz wnioski. 

Warsztaty były poświęcone wypracowaniu ostatecznego kształtu dokumentu LPR. Zakres 

warsztatów obejmował prezentację multimedialną, pracę warsztatową oraz dyskusję 

moderowaną. 

6. Nabór projektów rewitalizacyjnych. W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Gminy Leśna, uwzględniającym szeroką partycypację społeczną, ogłoszono otwarty nabór 

propozycji projektów do realizacji, które mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy gminy za pomocą 

specjalnego formularza projektów (www.deltapartner.pl/ankiety/projekty-lesna). Uzyskane 

propozycje pomogą w opracowaniu programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań przez 

gminę oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację 

projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Aby dane 

przedsięwzięcie mogło ubiegać się o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów 

umieszczonej w LPR. Formularze projektów można było składać od 21 czerwca do 28 czerwca 

2016 r. 

7. Konsultacje społeczne. Projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna 

na lata 2016-2023” opracowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 

„DELTA PARTNER” na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Leśna, raportu 

z badań ankietowych i prac warsztatowych z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości oraz innymi 

osobami zainteresowanymi rewitalizacją został poddany uspołecznieniu od 11 lipca 2016 r. 

do 25 lipca 2016 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące roboczej wersji dokumentu. 

Wszystkie uwagi należało uwzględnić w załączonym formularzu zgłaszania opinii, uwag, 

wniosków (kwestionariusz wraz z roboczą wersją opracowania był dostępny na stronie 

internetowej Gminy Leśna) Wypełniony formularz należało przesłać w formie elektronicznej na 

adres: sekretariat@lesna.pl lub osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Leśnej, ul. Rynek 19. W ramach tej formy uspołecznienie dokumentu nie wpłynęły żadne 

uwagi.  

http://www.deltapartner.pl/ankiety/projekty-lesna
mailto:sekretariat@lesna.pl
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13. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 lipca 2016 r. złożony przez Pana Bartosza Tyrnę, reprezentującego  

firmę DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3a/1, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Burmistrza Leśnej znak: UP 43/2016 z dnia 23 maja 2016 r., w sprawie stwierdzenia 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023, zgodnie z art. 47 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 353 z późn. zm.) lokalny program rewitalizacji jest dokumentem , który - w zależności od zawartości 

opracowania - może podlegać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Z analizy dokumentacji wynika, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna dotyczy dwóch obszarów 

- Leśnej oraz Pobiednej. Teren miejscowości Leśna obejmuje tereny poprzemysłowe, pokolejowe, 

a także tereny zabudowy śródmiejskiej. Tereny Pobiednej stanowią obszary zabudowane , również 

poprzemysłowe . Celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i turystyczne obszarów o charakterze 

kryzysowym, zwiększenie efektywności usług publicznych oraz wykorzystanie nowych form działań 

pomocowych na rzecz grup zmarginalizowanych oraz przywrócenie pierwotnej jakości terenom 

poprzemysłowym i pokolejowym. 

W ramach Programu przewidziano działania rewitalizacyjne, z których część stanowią także projekty 

o charakterze infrastrukturalnym, w tym: remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych i użyteczności 

publicznej, rewitalizacja obiektów i obszarów poprzemysłowych, obszarów zieleni. Działania 

koncentrują się w zakresie istniejących obiektów budowlanych, terenów komunikacyjnych i społecznych 

(parki, skwery, zieleńce). Zasięg oddziaływania będzie ograniczony do obszarów zurbanizowanych. 

Ponadto tereny podlegające rewitalizacji zlokalizowane są poza obszarami chronionymi na podstawie  

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.). Oceniono, 

że charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru 

objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja działań nie będzie znacząco wpływać 

na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze. 

Zatem po zapoznaniu się z treścią projektu oraz załączonych do niego materiałów, a także 

po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie (...) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraża opinię, 

iż dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 nie jest wymagane 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo znak: WSl.410.360.2016 .DK z 

dnia 26 lipca 2016 r.).   
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