Załącznik do uchwały nr XXIX/206/16
Rady Miejskiej Góry z dnia 29 września 2016 r.

6. Lista planowanych, podstawowych projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Lista A
L.p.
1.

Podmiot
zgłaszający
Gmina Góra

Tytuł projektu

Cele

Przebudowa
budynku byłego
internatu przy ul. T.
Kościuszki w Górze
w celu zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych
mieszkańców Gminy
Góra.

3.1
3.2
3.3

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu
Budynek byłego internatu, zlokalizowany na
obszarze rewitalizacji, charakteryzuje się niskim
stanem technicznym oraz niską estetyką. Jest
również obiektem, który nie jest w obecnej
chwili wykorzystywany zgodnie
z jego przeznaczeniem. Jego potencjalna
wartość funkcjonalna nie jest wykorzystywana.
W mieście obserwuje się natomiast
niedostatek mieszkań komunalnych.
Przedmiotem projektu jest przebudowa
budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki
w Górze w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra.
W ramach projektu planowana jest:
- wymiana pokrycia posadzki klatki schodowej
oraz wyrównanie powierzchni ścian i
malowanie farbą do wnętrz, nowa instalacja
oświetleniowa, montaż hydrantów
wewnętrznych na korytarzach,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz
montaż okien dachowych,- demontaż pokrycia
podłogi i wyrównanie poziomu posadzek za
pomocą wylewki cementowej,- wyrównanie
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Lokalizacja
Góra, ul. T.
Kościuszki

Planowane
nakłady (zł)
480 tys.

Termin
realizacji
20162020

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy z pozytywnych
przemian). Kształtowanie
tożsamości lokalnej jest zaś
istotnym elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz

L.p.

2.

Podmiot
zgłaszający

Gmina Góra

Tytuł projektu

Przebudowa
nawierzchni drogi
Pl. Bolesława
Chrobrego
w m. Góra.

Cele

3.1
3.2
3.3

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu
powierzchni ścian i malowanie ,
- doprowadzenie instalacji oświetleniowej
- dla mieszkań zostaną zastosowane liczniki
przedpłatowe,
- do mieszkań będzie doprowadzona instalacja
siłowa
- projektowane oświetlenie kinkiet LED,
- instalacja wod.-kan.
Wskaźniki produktu:
Liczba mieszkań komunalnych oddanych do
użytku – 6 szt.
Wzrost estetyki obiektu.
Plac Bolesława Chrobrego jest centralnym
miejscem Góry. Stan nawierzchni drogowej
wymaga podjęcia działań na rzecz jej poprawy.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa
nawierzchni Placu Bolesława Chrobrego,
obejmujące rozbiórkę nawierzchni drogi,
chodników i zjazdów. Całość zostanie
przebudowana z użyciem materiału z odzyskukostka granitowa. W miejscu rozebranych
nawierzchni wykona się następujący zakres
prac: nawierzchnia jezdni oraz parkingów
z kostki kamiennej (granitowej) koloru szarego,
nawierzchnia chodników z kostki betonowej
brukowej stylizowanej, ściek przykrawężnikowy
z kostki granitowej 532,80 mb. Po wykonaniu
prac drogowych zostanie wykonane nowe
oznakowanie pionowe
i poziome.
Wskaźniki produktu:
37 miejsc parkingowych
Droga- 300,00 mb
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Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu
budowania kapitału
społecznego.Kluczowe
wskaźniki rezultatu:
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS).

Góra,
Ul.
Plac Bolesława
Chrobrego

999, 9 tys.

20162020

Podniesienie estetyki,
funkcjonalności oraz
atrakcyjności urbanistycznego
miasta. Przebudowa drogi
stanowi element szerszej
koncepcji związanej
z rewitalizacją fizyczną,
gospodarczą i społeczną, której
celem jest przywrócenie
świetności rynku w Górze (Plac
B. Chrobrego). Centrum miasta
skupia w sobie praktycznie całe
życie miasta
a po rewitalizacji będzie
wizytówką miasta. Góra stanie
się miejscem, w którym warto
żyć. Przyczyni się do wzrostu
przedsiębiorczości, aktywności
społecznej mieszkańców oraz
ograniczy liczbę osób młodych
poszukujących pracy poza
miastem i Gminą Góra. Rynek

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu
Droga +parkingi- 2 367,60 m2
Chodniki- 1 685,40 m2

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu
charakteryzuje się także
wartością historyczną
i kulturową. Zespół
urbanistyczny wpisany jest do
rejestru zabytków.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS),
- wzrost przedsiębiorczości
(CEIDG).

3.

Gmina Góra

Wymiana
nawierzchni dróg i
chodników
– Piłsudskiego,
Żeromskiego.

3.1
3.2
3.3

Ul. Żeromskiego i Piłsudskiego to ciągi
komunikacyjne w obrębie ścisłego centrum
miasta. Stan nawierzchni drogi oraz chodników
wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych.
Projekt obejmuje wymianę nawierzchni jezdni.

Góra,
ul. Piłsudskiego
i Żeromskiego

450 tys.

20162020

Wskaźniki produktu:
Wymiana nawierzchni jezdni o dł. ok. 200mb
oraz obustronnych chodników o szer. 1-2mb i
dł. ok 400mb
Ul. Piłsudskiego – wymiana nawierzchni jezdni
ok 250mb oraz obustronnych chodników
o szer. 1-2mb i dł. ok. 400mb.

Będzie to kontynuacja działań
rewitalizacyjnych
podejmowanych
w nawiązaniu do poprzedniego
programu rewitalizacji,
zmierzających do poprawy
estetyki, zachowania
dziedzictwa kulturowego,
poprawy warunków
zamieszkania, aktywizacji
gospodarczej oraz włączenia
społecznego.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS),
- wzrost przedsiębiorczości
(CEIDG).

4.

Komenda
Wojewódzka

Rewitalizacja
Komendy

3.1
3.2

Stan obiektów KPP w Górze wskazuje na
potrzebę podjęcia działań mających na celu
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Góra, ul. Podwale
26, działka nr 777

1480 tys.

20162020

Zaoszczędzenie energii
cieplnej, reedukacja emisji

L.p.

Podmiot
zgłaszający
Policji we
Wrocławiu
ul. Podwale 3133, 50-040
Wrocław
Łukasz
Barcikowski tel.
071 340 37 74
Agnieszka
Smolara tel.
071 340 22 29

Tytuł projektu

Cele

Powiatowej Policji
w Górze drogą do
podniesienia
zdrowia
i bezpieczeństwa
lokalnej
społeczności oraz
estetyki
ul. Podwale.

3.3

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu
poprawę funkcjonalności oraz estetyki zarówno
wewnątrz KPP jak i otoczenia.
Rewitalizacja KPP w Górze obejmuje:
-docieplenie ścian, dachu, stropu
-wymiana : okien, drzwi zew. oraz bram
-modernizacja: CO-wymiana pionów
i poziomów, grzejników, montaż zaworów
termost. i wymiana kotła CO; oświetleniewymiana żarówek i świetlówek na LED
-kompleksowy system wentylacji
z rekuperacją i funkcją chłodzenia w lecie
-montaż ogniw fotowolt. i kolektorów słonecz.,
-wymiana: obróbek blacharskich, rynien, rur
spustowych, instalacji odgromowej, krat
zewnętrznych okiennych, stolarki drzwiowej
wewn. w budynku, pionów kanalizacyjnych
oraz armatury sanitarnej, rur z .wody,
-przemurowanie kominów wentyl., przebud.
sanitariatów, wykonanie okładzin ściennych,
tynków i gładzi wewn., malowanie ścian
i sufitów, likwidacja barier archit.
utrudniających dostęp os. niepełnosprawnym,
wykonanie zatoki parkingowej dla niepełn.
i nowego chodnika do wejścia głównego.
- montaż logo policji oraz nazwy jednostki,
- remont schodów zewn., placów manewr.,
dróg wewn., wydzielenie miejsc postojowych,
remont ogrodzenia i wymiana bramy wjazd.,
- modernizacja pomieszczeń dla zatrzymanych,
wydzielenie strefy obsługi interesantów.
Wskaźniki produktu:
- liczba zmodernizowanych obiektów
użyteczności publicznej – 1
– liczba obiektów użyteczności
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Lokalizacja
AM - 25

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu
zanieczyszczeń, co przyczyni się
do poprawy jakości powietrza
w mieście, wzrost estetyki
obszaru zrewitalizowanego
oraz wizerunku Policji i miasta
Góra, jako społecznie
i architektonicznie spójnego.
Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa, komfortu
pracowników i interesantów,
dzięki czemu wzrośnie
standard obsługi mieszkańców
oraz efektywność działań
Policji na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych
zidentyfikowanych na obszarze
zdegradowanym.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek liczby przestępstw
(Policja).

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu
publicznej poddanych
termomodernizacji – 1

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu

5.

Gmina Góra

Poprawa jakości
infrastruktury
drogowej
i pieszej
w m. Czernina.

3.1
3.2
3.3

Czernina jest drugą co do wielkości
miejscowością Gminy Góra, będąc w skali
lokalnym ośrodkiem usługowo-kulturalnym
i edukacyjnym. Charakteryzuje się miejskim
układem urbanistycznym o znacznym
potencjale estetycznym. Stan infrastruktury
drogowej i pieszej wymaga podjęcia działań
rewitalizacyjnych.
Roboty budowlane mają objąć głównie
wymianę nawierzchni dróg i chodników
obszaru byłego rynku i bocznych uliczek.

Miejscowość
Czernina, teren
byłego rynku przy
Ratuszu i uliczki
wokół.

1,0 mln

20162020

Poprawa estetyki, zachowanie
dziedzictwa kulturowego,
poprawa warunków
zamieszkania, aktywizacji.
gospodarczej oraz włączenia
społecznego.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS),
- wzrost przedsiębiorczości
(CEIDG).

Wskaźniki produktu:
- długość zmodernizowanej infrastruktury
drogowej oraz pieszej
6.

Wspólnota
Mieszkaniowa
MAK

Remont elewacji,
wzmocnienie
fundamentów.

3.2
3.3

Plac Bolesława Chrobrego w Górze jest
centralnym miejscem miasta. Obszar ten
charakteryzuje się znacznym stopniem
degradacji przestrzenno-funkcjonalnej oraz
technicznej obiektów mieszkaniowych.
Przedmiotem projektu będą działania
infrastrukturalne, które zmierzać będą do
powstrzymania degradacji substancji
mieszkaniowej oraz poprawy estetyki.

Góra,
ul. Chrobrego 26

140 tys.

20162020

Rezultatem projektu będzie
powstrzymanie degradacji
i poprawa estetyki obiektu.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS),
- wzrost przedsiębiorczości
(CEIDG).

Wskaźniki produktu:
- liczba zmodernizowanych obiektów
mieszkalnych – 1
7.

Wspólnota

Remont

3.2

Obiekt przy ul. Podwale 9 w Górze

Góra, ul. Podwale

5

252 tys.

2016-

Prace remontowe to nie tylko

L.p.

8.

9.

Podmiot
zgłaszający
Mieszkaniowa
„PODWALE 9”
56-200 Góra, ul.
Podwale 9
Tadeusz Rakoczy
e-mail:
Tadeusz.Rakoczy
@onet.pl
tel.: 65 543 34
09; GSM: 663
441 550

Tytuł projektu

Cele

konserwatorski
zabytkowych
elewacji i dachów
przy ulicy Podwale 9
oraz remont klatki
schodowej i
schodów

3.3

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu
charakteryzuje znacznym stopniem degradacji
technicznej.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
Prace remontowe elewacji; remont pokrycia
dachowego z dachówki; remont klatki
schodowej i schodów oraz wymiana instalacji
elektrycznej; remont nawierzchni podwórka
wraz z remontem studzienek kanalizacji
odpływowej.

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)
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Termin
realizacji
2020

Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS),
- wzrost przedsiębiorczości
(CEIDG).

Wskaźniki produktu:
- liczba zmodernizowanych obiektów
mieszkalnych – 1

Wspólnota
Mieszkaniowa
„Wolności 7”
56-200 Góra, ul.
Wolności 7
Tadeusz Rakoczy
e-mail:
Tadeusz.Rakoczy
@onet.pl
tel.: 65 543 34
09; GSM: 663
441 550

Remont
konserwatorski
zabytkowych
elewacji i dachów
kamienicy przy ulicy
Wolności 7, remont
kominów, klatki
schodowej
i schodów

Administracja
Lokali
Komunalnych,
ul. Starogórska
15, Góra

Wymiana pokrycia
dachowego,
wykonanie elewacji

3.2
3.3

Obiekt przy ul. Wolności 7 w Górze
charakteryzuje znacznym stopniem degradacji
technicznej.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje
Prace remontowe elewacji; remont pokrycia
dachowego z dachówki wraz z remontem
kominów; remont klatki schodowej i schodów
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
wymiana instalacji elektrycznej.

Góra, ul. Wolności
7

215 tys.

20162020

Obiekt przy ul. Reymonta 20, 20a w Górze
charakteryzuje znacznym stopniem degradacji
technicznej.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje
Wykonanie, pomalowanie elewacji oraz
wymiana pokrycia dachowego.
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Prace remontowe to nie tylko
poprawa stanu technicznego
zabytkowej kamienicy ale
również podniesienie komfortu
życia mieszkańcom.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS),
- wzrost przedsiębiorczości
(CEIDG).

Wskaźniki produktu:
- liczba zmodernizowanych obiektów
mieszkalnych – 1
3.2
3.3

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu
poprawa stanu technicznego
zabytkowej kamienicy ale
również podniesienie komfortu
życia mieszkańcom.

Góra, ul.
Reymonta 20, 20a

100 tys.

20162020

Poprawa wizerunku, estetyki,
minimalizacja kosztów
utrzymania obiektu.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele
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Gmina Góra

Przebudowa
parkingu przy
ul. Głogowskiej
w m. Góra

3.1
3.2
3.3

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu
Wskaźniki produktu:
- liczba zmodernizowanych obiektów
mieszkalnych – 1
We wskazanej lokalizacji brak jest miejsc
parkingowych. Istniejące rozwiązania
techniczne charakteryzują się złym stanem
technicznym.
Inwestycja obejmuje wykonanie drogi
wewnątrz osiedlowej z parkingami dla
samochodów osobowych wraz z miejscami dla
osób niepełnosprawnych. Wokół parkingu
planowany jest chodnik dla pieszych. Droga,
chodnik i parking będzie wykonany z kostki
betonowej. W ramach tego zadania będzie
również wykonana sieć kanalizacji deszczowej
i oświetlenie uliczne. Pozostałe teren zostanie
wyrównany z obsiany trawą.
Wskaźniki produktu:
23 miejsca +3 miejsca dla NS
8 lamp oświetleniowych
Droga- 600,00m2
Parkingi- 474,00 m2
Ciągi piesze- 377,00 m2
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Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Góra
Ul. Głogowska

541,7 tys.

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu
ubóstwa (OPS),
- wzrost przedsiębiorczości
(CEIDG).
Podniesienie estetyki,
funkcjonalności oraz
atrakcyjności urbanistycznego
miasta. Nadanie nowej funkcji
obszarowi zdegradowanemu,
co przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności gospodarczej
obszaru a także pozytywnie
wpłynie na jakość życia
mieszkańców w tymże
obszarze.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy z pozytywnych
przemian). Kształtowanie
tożsamości lokalnej jest zaś
istotnym elementem integracji

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Opis problemu, przedmiot projektu, wskaźniki
produktu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji,
kluczowe wskaźniki rezultatu
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- spadek bezrobocia (PUP),
- zmniejszenie poziomu
ubóstwa (OPS),
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7. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Lista B
L.p.
1.

Podmiot
zgłaszający
Gmina Góra

2.

Gmina Góra

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Przebudowa
budynku byłego
Internatu

2.1
3.2
3.3

Przebudowa budynku byłego internatu ma
polegać na kompleksowym remoncie budynku.
Planuje się wymienić sieci wod-kan., co,
instalacje elektryczną. Wymienione zostanie
stolarka okienna i drzwiowa oraz okładziny
ścienne i podłogowe. Obiekt ma również
przejść termomodernizację.
Przebudowa dotyczy również zmiany funkcji
obiektu. Po przeprowadzonej inwestycji
powstaną w nim mieszkania chronione i
pomieszczenia dla dziennego pobytu osób
starszych.

Góra, ul. T.
Kościuszki

Wymiana
nawierzchni dróg:

3.1
3.2

Zadanie polegać będzie na wymianie
nawierzchni o długości 210mb.

Góra, ul. Mała,
ul. Dąbrowskiego

9

Planowane
nakłady (zł)
2 520 tys

Termin
realizacji
20162020

285, 4 tys. zł

20162020

Planowany efekt rewitalizacji
Rewitalizacja budynku byłego
internatu wraz z jego
przebudową oraz
wyposażeniem w celu
utworzenia mieszkań
chronionych, wspomaganych
i treningowych, skierowanych
w szczególności do osób
znajdujących się w trudnej
sytuacji zyciowej, pozytywnie
wspierać będzie włączenie
społeczne tych osób.
Podniesiona zostanie jakość
życia osób, które wymagają
szczególnego wsparcia
– w kontekście włączenia
społecznego.
Włączenie społeczne seniorów
nastąpi poprzez utworzenie
miejsca dziennego pobytu.
Poprawa estetyki tego obszaru,
również wpływać będzie
pozytywnie na aspekty jakości
życia.
Będzie to kontynuacja działań
rewitalizacyjnych

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

ul. Mała, ul.
Dąbrowskiego

3.3

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
podejmowanych
w nawiązaniu do poprzedniego
programu rewitalizacji,
zmierzających do poprawy
estetyki, zachowania
dziedzictwa kulturowego,
poprawy warunków
zamieszkania, aktywizacji
gospodarczej oraz włączenia
społecznego.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
budowania kapitału
społecznego.

3.

Gmina Góra

Wymiana
nawierzchni dróg
i chodników:
ul. Staromiejska,
Reymonta,
Sikorskiego,
Mickiewicza, Szkolna

3.1
3.2
3.3

W związku z uszkodzonymi i niebezpiecznymi
nawierzchniami wskazanych dróg i chodników
nastąpi ich wymiana. Planuje się ułożenie
nowych warstw masy asfaltowej oraz
chodników z kostki betonowej.

w miejscowości
Góra

Góra,
ul. Staromiejska,
Reymonta,
Sikorskiego,
Mickiewicza,
Szkolna w
miejscowości
Góra

1 mln

20162020

Będzie to kontynuacja działań
rewitalizacyjnych
podejmowanych
w nawiązaniu do poprzedniego
programu rewitalizacji,
zmierzających do poprawy
estetyki, zachowania
dziedzictwa kulturowego,
poprawy warunków
zamieszkania, aktywizacji
gospodarczej oraz włączenia
społecznego.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

4.

Gmina Góra
(LGD)

Przebudowa Wieży
Ciśnień (Wieża
ciśnień dla
mieszkańców)

1.1
2.2
3.2
3.3

Urządzenie kawiarenki widokowej, klubu
dyskusyjnego dla organizacji pozarządowych na
ostatniej kondygnacji.
Urządzenie ścianek wspinaczkowych na dolnej
kondygnacji.

Góra,
skrzyżowanie
ul. Armii Polskiej,
Hirszfelda

780 tys.

20162020

Adaptacja i wyposażenie
zdegradowanej budowli Wieży
Ciśnień, w celu nadania jej
nowych funkcji kulturalnorekreacyjnych.
Uzyskanie miejsca spotkań,
miejsce do uprawiania sportu,
miejsce do przekazania historii
Góry.
Utworzona zostanie przestrzeń,
która będzie bezpośrednio
wykorzystana do integracji
społecznej mieszkańców
obszaru rewitalizacji.

5.

Gmina Góra

Rewitalizacja Wieży
Głogowskiej

3.2
3.3

Realizacja zadania ma objąć dwa etapy:
- w pierwszym zakres robót pozwoli
przekształcić obiekt w punkt widokowy:
zostanie wyremontowane wnętrze Wieży,
przebudowana zostanie klatka schodowa wraz
z wymiana drzwi i instalacji elektrycznej,
- drugi etap to remont elewacji zewnętrznej
oraz wymiana pokrycia dachowego.

Góra,
ul. Głogowska,
Piłsudskiego

778, 8 tys.

20162020

Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz
stanowiące atrakcje
turystyczne. Liczba zabytków
nieruchomych objętych
wsparciem - 1 szt.
Projekt wnosić będzie wkład
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

6.

Gmina Góra

Wymiana elewacji
budynku Urzędu
Miasta i Gminy
w Górze

3.2

W ramach tego zadania planuje się wymianę
elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Górze. Na podstawie opracowanej dok.
projektowej zostanie zbity stary, odpadający
tynk, nastąpi odsolenie dolnych partii ścian
oraz ułożony nowy tynk strukturalny wg.
ustaleń z Konserwatorem Zabytków we
Wrocławiu.

Góra,
ul. Mickiewicza 1

300 tys.

20162020

Przywrócenie dawnej
świetności budynku
magistratu, który figuruje
w wojewódzkiej ewidencji
zabytków . Poprawa stanu
budynku oraz estetyki obszaru
rewitalizowanego.
Projekt wnosić będzie wkład
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

7.

Gmina Góra

Utwardzenie placu
przy ul. Armii
Polskiej w Górze

3.1
3.2
3.3

Planuje się utwardzenie placu wraz
z odwodnieniem terenu. Teren objęty
zadaniem znajduje się przy zabytkowym
budynku wielorodzinnym.

Góra, ul. Armii
Polskiej

50 tys.

20162020

Poprawa jakości infrastruktury
drogowej, poprawa warunków
funkcjonalno- przestrzennych
obszaru podlegającego
rewitalizacji.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

8.

Gmina Góra

Wymiana
nawierzchni drogi
i przebudowa
parkingu przy
ul. Armii Polskiej w
Górze – etap II

3.1
3.2
3.3

Na istniejącej drodze zostanie ułożona nowa
nawierzchnia z masy asfaltowej o dł.650 mb
i szer. śr. 7mb

Góra, ul. Armii
Polskiej

592 tys.

20162020

Poprawa jakości oraz
funkcjonalności układu
komunikacyjnego obszaru
podlegającego rewitalizacji.
Poprawa warunków
zamieszkania, aktywizacji
gospodarczej oraz włączenia
społecznego.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

9.

Gmina Góra

Zagospodarowanie
terenu na potrzeby
turystyki i rekreacji
przy Ośrodku
Kultury Fizycznej
w Górze

2.2
3.2
3.3

Planuje się zagospodarować teren, który
wymaga interwencji. Ma powstać plac rekreacji
wraz z zagospodarowaniem zbiornika
wodnego.

Góra,
ul. Sportowa

500 000zł

20162020

Tworzenie atrakcyjnych
przestrzeni publicznych we
współpracy ze społecznością
lokalną. Poprawa estetyki,
stanu technicznego obiektów
i terenów zdegradowanych.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

10.

Komenda
Powiatowa
Policji w Górze
Ul. Podwale 26
56-200 Góra
osoba do
kontaktu:
Grzegorz
Zieliński tel. 65
5442300

Modernizacja
i rozbudowa
monitoringu
miejskiego

2.2
3.2
3.3

Modernizacja funkcjonujących na terenie
miasta Góra kamer monitoringu miejskiego
/montaż kamer o lepszych parametrach
technicznych/ oraz rozbudowa o nowe kamery
na terenie miasta Góry i miejscowości Czernina

Góra, Czernina

130 tys.

20162020

Zahamowanie wykroczeń
i przestępstw społecznie
uciążliwych w miejscach
ujętych w planie rewitalizacji
ze znaczącym wpływem na
poczucie bezpieczeństwa
i aktywizację społeczności
lokalnej.
Projekt przyczyni się
bezpośrednio do poprawy
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
bezpieczeństwa na obszarze
rewitalizacji, tym samym
wspierając tworzenie
przestrzeni centrum
miejscowości, jako przestrzeni
integracji społecznej oraz
przestrzeni aktrakcyjniejszych
do inwestowania.

11.

Przedszkole
publiczne nr 3
im. Jasia
i Małgosi w
Górze ul.
Piastów 7, 56200 Góra Helena
SzczepańskaDyrektor

Przebudowa
budynku
Przedszkola
Publicznego nr 3
przy ulicy Piastów 7
w Górze

2.2
3.2
3.3

W ramach projektu planuje się, przystosowanie
budynku dla osób niepełnosprawnych,
poprawę układu funkcjonalnego salek
zajęciowych oraz podwyższenie standardu
jakościowego, estetycznego i energetycznego
Przedszkola.
W ramach remontu i przebudowy budynku
przewiduje się nowy układ pomieszczeń
poprzez wyburzenie niektórych ścianek
działowych i postawienie nowych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wykucie nowych
otworów drzwiowych i dostosowanie
istniejących do aktualnych wymagań, wymianę
posadzek, wyburzenie i wykonanie na nowo
wentylacji mechanicznej, ocieplenie ścian i
stropów, zmodernizowanie elewacji oraz zakup
wyposażenia . Całkowitej wymianie podlegają
wszystkie instalacje sanitarne oraz w części
elektrycznej. Ponadto przewiduje się
wykonanie lub naprawę elementów
wykończeniowych oraz zagospodarowanie
działki przyległej na parking.
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55-200 Góra ul.
Piastów 7

2700 tys.

20162020

Wzrost liczby dzieci
uczęszczających do
przedszkola; poprawa
atrakcyjności obszaru
rewitalizowanego jako miejsca
zamieszkania oraz miejsca
pracy; wzrost liczby
zmodernizowanych budynków
znajdujących się
w obszarze rewitalizowanym;
poprawa jakości świadczonych
usług oświatowych.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

12.

Gmina Góra

Termomodernizacja
budynku Zespołu
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
i Przedszkole
w Czerninie

2.2
3.2
3.3

W ramach projektu planuje się
termomodernizację Szkoły. W części
zabytkowej zostaną wymienione okna
i stolarka drzwiowa wraz z ułożeniem elewacji.
W części „nowej” oprócz zakresu
z pierwszej części ściany zewnętrzne zostaną
docieplone styropianem na którym ułożony
zostanie tynk strukturalny.

Czernina

600 tys.

20162020

Zmniejszenie kosztów
utrzymania obiektu poprzez
termomodernizację budynku.
Wprowadzenie systemu
zarządzania energią, w postaci
zaworów termostatycznych
przeszkolenie osób stale
korzystających z budynków
z obsługi urządzeń. Poprawa
estetyki miejscowości, odnowa
elewacji na zabytkowej części
budynku poprawy estetyki,
zachowania dziedzictwa
kulturowego, poprawa
warunków zamieszkania, oraz
włączenie społeczne
mieszkańców Czerniny.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze

19

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

13.

Gmina Góra

Przebudowa dróg
lokalnych
w Czerninie Górnej

3.1
3.2
3.3

Planuje się przebudowę dróg lokalnych poprzez
wymianę starych, niebezpiecznych
nawierzchni na nowe. W części są to drogi
o nawierzchni kamiennej i nawierzchni
asfaltowe. Ich łączna długość to ok. 1 km.

Miejscowość
Czernina Górna

400 tys.

20162020

Rezultatem działań
rewitalizacyjnych
w tym obszarze będzie
włączenie społeczne, poprawa
bezpieczeństwa, poprawa
estetyki.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

14.

Parafia
RzymskoKatolicka P.W.
Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Górze ul. Ks.
Piotra
Ściegiennego 29
56-200 Góra, Ks.
Henryk
Wachowiak
–Proboszcz

Góra, Kościół p.w
Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
(XV/XVIw.)-remont
muru wokół Kościoła

3.2
3.3

1. Oczyszczenie i usuniecie tynków
cementowych z muru
2.Uzupełnienie ubytków w cegłach i fugach
3. Wykonanie tynków renowacyjnych
4. Wykonanie tynków na bazie wapna
5. Malowanie farbą krzemianową
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Ul. Ks. P.
Ściegiennego 56200 Góra

68 tys.

20162020

Zadanie jest kolejnym etapem
rewitalizacji terenu przy
Kościele Parafialnym (wcześniej
wykonano: remont elewacji
Kościoła, remont nawierzchni
placu przy Kościele, remont
stalowego fragmentu
ogrodzenia , remont bramy
i furtki wejściowej na plac).
Prace przy murze wzmocnią
jego konstrukcję i poprawią
jego estetykę.

L.p.

15.

Podmiot
zgłaszający
Parafii, tel.
601 843 292

Tytuł projektu

Biblioteka
Miejska
w Górze
ul. A.
Mickiewicza 1A
56-200 Góra

Przebudowa
budynku po byłym
Domu Kultury
z przeznaczeniem na
Filię Biblioteczną
w Czerninie.

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji

Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.
2.1
2.2
3.2
3.3

W zakresie przebudowy budynku po byłym
Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię
Biblioteczną zostaną ujęte prace
ogólnobudowlane podnoszące atrakcyjność
budynku i bezpieczeństwo osób korzystających.
Zostanie wymieniona stolarka okienna i
drzwiowa, instalacja elektryczna, wod.-kan.,
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Czernina, ul.
Rynek 8, działka
nr 170/1

2666,6 tys.

20162020

Zadanie ma na celu
wzmocnienie funkcji jaką pełni
filia dla mieszkańców regionu
Czerniny (7 miejscowości
– około 2000 mieszkańców)
oraz jej rozwój. Fundusze
pozyskane dzięki projektowi

L.p.

16.

Podmiot
zgłaszający

Gmina Góra

Tytuł projektu

Rewitalizacja
podwórka przy ul.
Piłsudskiego 48/50
w Górze

Cele

3.2
3.3

Przedmiot projektu

Lokalizacja

C.O. Zostanie założona sieć internetowa,
telefoniczna, alarmowa i p.poż. Wykonane
zostaną nowe izolacje przeciwwilgociowe,
które zabezpieczą budynek przed wilgocią
wynikającą z minionego okresu. Dla
poprawienia wyglądu zostaną wykonane nowe
tynki wewnętrzne
i zewnętrzne wraz z malowaniem oraz nowe
posadzki. W ramach zadania zostanie
wymienione poszycie więźby dachowej
i zostaną założone nowe obróbki blacharskie,
tj. rynny i rury spustowe. Zostanie
uporządkowany teren wokół budynku. Zostanie
zakupione nowe wyposażenie.
Utworzenie miejsc parkingowych oraz
uporządkowanie i zagospodarowanie terenu
podwórka przy ulicy Piłsudskiego 48/50
w Górze.

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
pozwoliłyby przekształcić Filię
Biblioteczną w Czerninie
w nowoczesne centrum
wiedzy, kultury oraz ośrodek
życia społecznego.

Góra, ul.
Piłsudskiego
48/50

100 tys.

20162020

Poprawa funkcjonalności
przestrzeni, poprawa estetyki
i uporządkowanie przestrzeni
publicznej.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

17.

Gmina Góra

Wymiana
nawierzchni drogi
i chodników
ul. Piastów w Górze

3.1
3.2
3.3

Wymiana nawierzchni drogi i chodników,
wykonanie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych, nasadzenie drzew, budowa
oświetlenia.

Góra, ul. Piastów

350 tys.

20162020

Poprawa estetyki przestrzeni
miejskiej, polepszenie jakości
życia mieszkańców. Stworzenie
miejsca atrakcyjniejszego do
zamieszkania i spędzania
wolnego czasu oraz
prowadzenia działalności
gospodarczej.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie

24

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

18.

Szkoła
Podstawowa
Nr 3 im.
Władysława
Broniewskiego
w Górze,
Dyrektor Szkoły
Bożena
Domańska

Modernizacja
i rozbudowa placu
rekreacyjnego

2.2
3.2
3.3

Ułożenie nawierzchni boiska z odwodnieniem
ze sztucznej trawy o powierzchni 580 m2.
Wykonanie ogrodzenia panelowego
o wysokości 4 m i długości 50 m.
Doposażenie istniejącego placu zabaw (bujaki
na sprężynie, wieże zabaw ze zjeżdżalnią,
huśtawki ważki) oraz wykonanie bezpiecznej
nawierzchni PE o powierzchni 860m2.

Góra, ul. Podwale
20 (plac przy
szkole)

170 tys.

Poprawa infrastruktury
technicznej. Bezpieczeństwo
uczniów podczas zajęć.
Różnorodność form spędzania
czasu uczniów. Kontynuacja
zrealizowanego projektu
w ramach programu
rewitalizacji, realizowanego dla
perspektywy 2007-2013, pn.
„Przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3
w Górze, przy
ul. Podwale 20”.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

19.

Wspólnota
Mieszkaniowa
„Pod Bramą”

Remont elewacji.

3.2
3.3

Remont elewacji, remont płyt balkonowych.

Góra, ul.
Piłsudskiego 15

80 tys.

20162020

Wzrost estetyki i wstrzymanie
degradacji obiektu.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

20.

Wspólnota
Mieszkaniowa
„Ryneczek”

Remont elewacji.

3.2
3.3

Remont elewacji, malowanie

Góra, ul.
Chrobrego 29

40 tys.

20162020

Wzrost estetyki obiektu.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
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L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

21.

Wspólnota
Mieszkaniowa

Remont elewacji
i wzmocnienie ścian.

3.2
3.3

Remont elewacji, wzmocnienie ścian.

Góra, ul. Armii
Krajowej 29

120 tys.

20162020

Wstrzymanie degradacji
obiektu.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału

28

L.p.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji
społecznego.

22.

23.

Wspólnota
Mieszkaniowa
Piłsudskiego 6,
Góra

Remont
termomodernizacyjn
y, remont schodów,
wzmocnienie ścian.

3.2
3.3

Administracja
Lokali
Komunalnych,

Wymiana pokrycia
dachowego,
wykonanie elewacji.

3.2
3.3

Remont termomodernizacyjny, remont
schodów, wzmocnienie ścian.

Góra, ul.
Piłsudskiego 6

80 tys.

20162020

Wstrzymanie degradacji
i wzrost estetyki budynku.
Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.

Wykonanie, pomalowanie elewacji oraz
wymiana pokrycia dachowego.
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Góra, ul. Tylna 10

46 tys.

20162020

Poprawa estetyki,
minimalizacja kosztów
utrzymania obiektu.

L.p.

Podmiot
zgłaszający
ul. Starogórska
15, Góra

Tytuł projektu

Cele

Przedmiot projektu

Lokalizacja

Planowane
nakłady (zł)

Termin
realizacji

Planowany efekt rewitalizacji

Projekt wnosić będzie wkład
w poprawę jakości przestrzeni
publicznej na obszarze
rewitalizacji, przyczyniając się
łącznie z innymi
przedsięwzięciami do
komplementarnej przemiany
tego obszaru – jako miejsca
atrakcyjnego do zamieszkania
oraz inwestowania (rozwój
głównie usług). Kształtowanie
atrakcyjności zamieszkania
pozytywnie przekładać się
będzie na szereg aspektów
społecznych, w tym budowanie
lokalnej tożsamości (w tym
dumy
z pozytywnych przemian).
Kształtowanie tożsamości
lokalnej jest zaś istotnym
elementem integracji
społecznej, wpływając
pośrednio także na procesy
włączenia społecznego oraz
budowania kapitału
społecznego.
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9. Indykatywne ramy finansowe
Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią
przede wszystkim środki budŜetowe gminy. JednakŜe środki własne gminy wspomagane będą
środkami zewnętrznymi pochodzącymi m. in. ze środków Unii Europejskiej.
Podstawowe źródła pozabudŜetowe wykorzystywane do realizacji strategii obejmują:
• środki Unii Europejskiej – m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności,
Instrument Łącząc Europę, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
•

środki budŜetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako
niezaleŜne źródło finansowania,

•

środki budŜetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie
projektów lub jako niezaleŜne źródło finansowania,

•

inne środki publiczne – np. fundusze celowe,

•

środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych,

•

kredyty, poŜyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do JST.

Tabela 98. Indykatywne ramy finansowe związane z realizacją Programu Rewitalizacji

LISTA A
L.p.

Nazwa projektu

Nazwa wnioskodawcy

1.

Przebudowa budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki w Górze w
celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra.
Przebudowa nawierzchni drogi Pl. Bolesława Chrobrego w m. Góra.
Wymiana nawierzchni dróg i chodników – Piłsudskiego, Żeromskiego.
Rewitalizacja Komendy Powiatowej Policji w Górze drogą do
podniesienia zdrowia i bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz
estetyki ul. Podwale.
Poprawa jakości infrastruktury drogowej i pieszej w m. Czernina
Remont elewacji, wzmocnienie fundamentów.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Remont konserwatorski zabytkowych elewacji i dachów przy ulicy
Podwale 9 oraz remont klatki schodowej i schodów.
Remont konserwatorski zabytkowych elewacji i dachów kamienicy przy
ulicy Wolności 7, remont kominów, klatki schodowej i schodów.
Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji.
Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra
RAZEM

Gmina Góra

Szacowana wartość
projektu (zł)
480 tys.

2016-2020

Gmina Góra
Gmina Góra
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

999,9 tys.
450 tys.
1480 tys.

2016-2020
2016-2020
2016-2020

UE, Gmina
UE, Gmina
UE, inne środki
publiczne

Gmina Góra
Wspólnota Mieszkaniowa MAK

1,0 mln
140 tys.

2016-2020
2016-2020

Wspólnota Mieszkaniowa „PODWALE 9”

252 tys.

2016-2020

Wspólnota Mieszkaniowa „Wolności 7”

215 tys.

2016-2020

Administracja Lokali Komunalnych, ul.
Starogórska 15, Góra
Gmina Góra

100 tys.

2016-2020

541,7 tys.
5658,6 tys.

2016-2020

UE, Gmina
UE, środki
prywatne
UE, środki
prywatne
UE, środki
prywatne
UE, środki
prywatne
UE, Gmina
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Termin realizacji

Źródła
finansowania
UE, Gmina

Lista B
L.p.

Nazwa projektu

Nazwa wnioskodawcy

1.
2.
3.

Przebudowa budynku byłego Internatu
Wymiana nawierzchni dróg: ul. Mała, ul. Dąbrowskiego
Wymiana nawierzchni dróg i chodników: ul. Staromiejska, Reymonta,
Sikorskiego, Mickiewicza, Szkolna w miejscowości Góra
Przebudowa Wieży Ciśnień (Wieża ciśnień dla mieszkańców)
Rewitalizacja Wieży Głogowskiej
Wymiana elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze
Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w Górze
Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy
ul. Armii Polskiej w Górze – etap II
Zagospodarowanie terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku
Kultury Fizycznej w Górze
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16.
17.
18.

Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ulicy Piastów 7
w Górze
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
i Przedszkole w Czerninie
Przebudowa dróg lokalnych w Czerninie Górnej
Góra, Kościół p.w Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XV/XVIw.)-remont
muru wokół Kościoła
Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię
Biblioteczną w Czerninie.
Rewitalizacja podwórka przy ul. Piłsudskiego 48/50 w Górze
Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w Górze
Modernizacja i rozbudowa placu rekreacyjnego

19.
20.

12.
13.
14.
15.

Gmina Góra
Gmina Góra
Gmina Góra

Szacowana wartość
projektu (zł)
2520 tys.
285,4 tys.
1000 tys.

2016-2020
2016-2020
2016-2020

Źródła
finansowania
UE, Gmina
UE, Gmina
UE, Gmina

Gmina Góra
Gmina Góra
Gmina Góra
Gmina Góra
Gmina Góra

780 tys.
778,8 tys.
300 tys.
50 tys.
592 tys.

2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020

UE, Gmina
UE, Gmina
UE, Gmina
UE, Gmina
UE, Gmina

Gmina Góra

500 tys.

2016-2020

UE, Gmina

Komenda Powiatowa Policji w Górze

130 tys.

2016-2020

Przedszkole publiczne nr 3 im. Jasia i
Małgosi w Górze
Gmina Góra

2700 tys.

2016-2020

UE, inne środki
publiczne
UE, Gmina

600 tys.

2016-2020

UE, Gmina

400 tys.
68 tys.

2016-2020
2016-2020

2666,6 tys.

2016-2020

UE, Gmina
UE, środki
prywatne
UE, Gmina

Gmina Góra
Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze
Biblioteka Miejska w Górze

Termin realizacji

100 tys.
350 tys.
170 tys.

2016-2020
2016-2020
2016-2020

UE, Gmina
UE, Gmina
UE, Gmina

Remont elewacji.

Gmina Góra
Gmina Góra
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego w Górze
Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Bramą”

80 tys.

2016-2020

Remont elewacji.

Wspólnota Mieszkaniowa „Ryneczek”

40 tys.

2016-2020

UE, środki
prywatne
UE, środki

21.

Remont elewacji i wzmocnienie ścian.

Wspólnota Mieszkaniowa

120 tys.

2016-2020

22.

Remont termomodernizacyjny, remont schodów, wzmocnienie ścian.

80 tys.

2016-2020

23.

Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji.

Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 6,
Góra
Administracja Lokali Komunalnych, ul.
Starogórska 15, Góra

46 tys.

2016 - 2020

RAZEM

14356,8 tys.

prywatne
UE, środki
prywatne
UE, środki
prywatne
UE, środki
prywatne

