
 
Szanowni Państwo, 

 

ruszył I etap prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022. W tym celu opracowaliśmy 

ankietę na temat potrzeb rewitalizacyjnych w gminie Środa Śląska. Propozycje projektów dotyczące m.in. przestrzeni 

publicznej, modernizacji i remontów obiektów użyteczności publicznej, czy też działalności kulturalnej można składać 

do dnia 15 listopada 2015 r.  

Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni miejskiej czy remontowo-budowlane, jak i projekty  

o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku 

przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp. Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które 

zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji Gminy Środa Śląska, jak i wstępne propozycje 

lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy. 

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, podmioty publiczne, jak i prywatne – począwszy od 

mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów. 

Zakres zgłoszeń obejmuje przykładowo: renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiekty sportowe, 

chodniki, ścieżki rowerowe i place zabaw. Wszystkie zgłaszane propozycje muszą zawierać uzasadnienie, dlaczego dany 

projekt kwalifikuje się do realizacji. Wnioskodawca musi również podać, jakie problemy społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe czy przestrzenne zostaną rozwiązane dzięki zgłoszonej propozycji. Organizator wymaga również podania 

kosztów przedsięwzięcia oraz grupy docelowej. Wnioski zgłaszać mogą mieszkańcy, instytucje kultury, przedsiębiorcy, 

właściciele i zarządcy nieruchomości czy też lokalni liderzy. 

Celem ankiety jest wybór spośród zgłoszonych propozycji projektów tych, które zostaną wpisane do projektu Programu 

Rewitalizacji Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022. Zakres przedmiotowy  obejmuje propozycje projektów społecznych, 

inwestycyjnych lub integrujących działania inwestycyjne z działaniami społecznymi, prowadzonych we współpracy  

z lokalną społecznością, a dotyczących w szczególności: 

1) przestrzeni publicznej,  

2) obiektów użyteczności publicznej, 

3) działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,  

4) modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów 

strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z 

zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie 

energetycznym, 

5) lokalnej infrastruktury społecznej takiej jak: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, obiekty 

rekreacyjne, obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, 

obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne, obiekty wsparcia dla seniorów, 

6) infrastruktury i działalności kulturalnej, 

7) budowy i modernizacji małej architektury (chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, itp.), 

8) wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez m.in. promowanie przedsiębiorczości, tworzenie 

infrastruktury otoczenia biznesu, 

9) wspierania gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach poprzez m.in. promowanie efektywności 

energetycznej, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 

10) zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wsparcia efektywnego gospodarowania zasobami poprzez 

m.in. ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości 

środowiska miejskiego, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

11) promowania trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników poprzez m.in. 

rozwój potencjałów endogenicznych miasta, podejmowanie inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz mobilności 

pracowników, integrację na rynku pracy ludzi młodych, 

12) wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem poprzez m.in. ułatwienie dostępu do usług opieki 

zdrowotnej i usług społecznych, wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych, inwestycje 

dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, 

 



 
 

13) inwestowania w edukację i umiejętności poprzez m.in. zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 

edukacji, wsparcie procesów uczenia się przez całe życie, dostosowanie form kształcenia do potrzeb rynku 

pracy, 

14) poprawy dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, 

15) innych działań dotyczących ożywienia obszaru rewitalizacji. 

Zasady zgłaszania i instrukcja wypełniania ankiety: 
Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które 
wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego 
do rozwiązania, itp. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną ankietę. 
 
Wypełnione ankiety prosimy przekazywać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przesyłając na adres:  
Urząd Miasta Środa Śląska  
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy  
Pl. Wolności 5 
55-300 Środa Śląska 
e-mail: prg2@srodaslaska.pl 
tel. 71 39 60 747 
w terminie do dnia 15 listopada 2015r. 
 
Wypełnione ankiety można również wrzucać do specjalnie oznakowanych skrzynek zlokalizowanych w następujących 
punktach: 

1. Urząd Miasta Środa Śląska, Pl. Wolności 5, Środa Śląska, 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej, ul. Górna 1/6, Środa Śląska, 

3. Dom Kultury w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 58, Środa Śląska, 

4. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 58, Środa Śląska, 

5. Średzki Park Wodny, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska, 

6. Dworzec Autobusowy Środa Śląska, ul. Legnicka 25, Środa Śląska, 

7. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Ciechowie, ul. Średzka 1, Ciechów, 

8. Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie, 

9. Zespół Szkół w Rakoszycach, ul. Wrocławska 44, Rakoszyce. 

 
 
Z poważaniem 

 
Adam Ruciński 
Burmistrz Środy Śląskiej 
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ANKIETA – WSTĘPNE ZGŁOSZENIE PROJEKTU / PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO UJĘCIA  
W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA NA LATA 2016-2022 
1. Nazwa proponowanego projektu / przedsięwzięcia (tytuł): 

 

2. Lokalizacja – dokładny adres, dzielnica lub wskazanie możliwie dokładnie rejonu miasta (np. wg nazw ulic): 

 

3. Krótki opis proponowanego przedsięwzięcia – proszę opisać w kilku zdaniach zakres planowanych działań: 

Na czym projekt ma 
polegać ? 
 
 
 
 
 
 

 

Z czego wynika 
potrzeba realizacji 
projektu ? Dlaczego 
projekt jest ważny i 
potrzebny?  
Czy inne osoby z 
otoczenia 
dostrzegają potrzebę 
realizacji tego 
projektu? 

 

 

Jaki jest cel projektu 
(co chce się 
osiągnąć)? 

 

 

Dla kogo jest ten 
projekt ? Z kim 
planowane są 
działania?  
(opis, kim będą 
uczestnicy projektu, 
kto skorzysta na jego 
realizacji) ? 

 

 

Czy do projektu będą 
zaangażowani 
partnerzy (np. 
instytucje, osoby, 
wolontariusze)? Kto 
może pomóc w 
realizacji projektu? W 
jakim zakresie 
Państwo możecie 
zaangażować się w 
realizację? 

 

Co powstanie w 
wyniku realizacji 
projektu ?  

 



 
Co zmieni się w 
najbliższym 
otoczeniu ? (w miarę 
możliwości prosimy o 
podanie rezultatów 
wyrażonych 
liczbowo) 
 

 

4. Przewidywany termin realizacji (od - do, w kolejnych latach): 

5. Szacunkowy koszt oraz przewidywane źródła finansowania (o ile znane): 

6. Dane osoby zgłaszającej projekt: 

Imię i nazwisko/pełna nazwa: 

Osoba do kontaktu: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

7. Podmiot zgłaszający projekt (można zaznaczyć więcej niż jedną możliwość): 

 właściciel lub zarządca nieruchomości 

 użytkownik nieruchomości (mieszkaniec, najemca) 

 małe, średnie, duże przedsiębiorstwo 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 instytucja publiczna 

 placówki edukacji 

 instytucje kultury 

 organizacja pozarządowa 

 kościoły, związki wyznaniowe 

 podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej  

 osoby fizyczne 

 inne (jakie?) ………………………………… 

8. Uwagi, informacje dodatkowe (proszę wpisać wedle własnego uznania): 

 
 
 
 
 
 
 

Data i podpis osoby upoważnionej: 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 tekst jednolity), niniejszym 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Środa Śląska, w celu zbadania potrzeb w zakresie 

rewitalizacji Gminy. 

Oświadczam, że moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Jestem świadomy/świadoma, że ankieta, o której mowa powyżej, 

skierowana jest do podmiotów zgłaszających projekty/przedsięwzięcia proponowane do ujęcia w LPR. Rozumiem również, że mam 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 


