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1. Wykaz pojęć i skrótów 

Poniżej przedstawiono najważniejsze skróty:  

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

FS – Fundusz Spójności, 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

GOSiR - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

GUS - Główny Urząd Statystyczny, 

JST - jednostka samorządu terytorialnego,  

KE – Komisja Europejska, 

LPR – Lokalny Program Rewitalizacji, 

MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy, 

POP – Program ochrony powietrza, dokument przygotowany w celu określenia działań zmierzających 

do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym zanotowano przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, 

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne, 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

RPO WO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

SWOT - strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats 

(zagrożenia),  

SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze pojęcia: 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 

środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
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gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 

poprzez programy rewitalizacji. 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 

wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych), jest procesem wieloletnim, 

prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli 

nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy 

z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób 

spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi 

politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi 

z dokumentów strategicznych i planistycznych).  

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw), 

 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu 

środowiska), 

 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 

publicznych), 

 technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które 

wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, 

w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej 

obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, 
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w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 

kryzysowej na każdym z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować 

terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców 

gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, 

takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, 

wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji 

dla danego obszaru rewitalizacji. 

Program rewitalizacji   

a. inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 

zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy rewitalizacji, miejskie programy 

rewitalizacji), 

b. gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.). 
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2. Wprowadzenie 

2.1. Cel oraz zakres raportu 

Zgodnie z zakresem monitorowania wskazanym w dokumencie, ocena stopnia realizacji jego zapisów 

powinna odbywać się: 

 przez pierwsze dwa lata w cyklu półrocznym, 

 po okresie dwóch lat, raz na 2 lata.  

Ocena będzie dokonywana poprzez wykonanie raportów, przy czym zakres przedmiotowego raportu 

w kolejnych latach może ulec zmianie. Podstawą do stworzenia raportu będą zmiany mierzone 

w dedykowanym narzędziu, stanowiącym arkusz kalkulacyjny excel. Analizowane elementy będą 

dobierane zgodnie z zakresem wykonanych prac oraz pojawiającymi się potrzebami.  

Z uwagi na to, że półtora roku (od przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na 

lata 2016-2023  Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r.) 

jest okresem stosunkowo krótkim, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie analizowane w programach 

rewitalizacji oraz zakres zaplanowanych prac, dlatego nie należy spodziewać się wymiernych zmian 

w analizowanych wskaźnikach. Niniejszy raport nie ma więc na celu oceny wyników prowadzonych 

prac ale zestawienia przeprowadzonych działań oraz zaawansowania prac nad przedsięwzięciami.  

2.2. Podsumowanie LPR 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 zwany dalej „LPR”, jest 

dokumentem, który ma za zadanie wspomagać proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego. Sama rewitalizacja powinna być prowadzona poprzez działania całościowe (powiązane 

wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-

funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności 

lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Treść dokumentu oraz sposób jego opracowania był w dużej mierze zależny od Wytycznych Ministra 

Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zwanych dalej 

„Wytycznymi”. Wytyczne wyjaśniają oraz definiują kluczowe pojęcia ale co najważniejsze wskazują, 

które cechy i elementy programów rewitalizacji, obligatoryjnie muszą się w nich znaleźć. Dokument 

został przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. 
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oraz został wpisany na „Listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji” przyjętą przez 

Zarząd Województwa Opolskiego dnia 19 grudnia 2016 r.  

Maksymalny zasięg czasowy, w którym może obowiązywać LPR jest określony przez art. 52 ustawy 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji która do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza realizację 

przedsięwzięć wynikających z programu nie będącego Gminnym Programem Rewitalizacji, 

opracowanym zgodnie z zapisami ustawy.  

W dokumencie przeprowadzono diagnozę w wyniku, której określono zasięgi obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. W tym celu przygotowano szereg wskaźników, które 

odpowiadały za wykazanie obszarów kryzysowych w pięciu sferach tematycznych: społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Poszczególne wskaźniki 

zostały przeanalizowane indywidualnie i przydzielono im skale występowania problemu, w zależności 

od wielkość wskaźnika od 0 do 5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oparto na zsumowaniu 

wyników dla wszystkich wskaźników biorąc pod uwagę spełnienie wytycznych oraz największe 

sumaryczne nagromadzenie problemów. Obszar Gminy Krapkowice analizowano z podziałem na 

poszczególne sołectwa, dodatkowo obszar miasta (z uwagi na gęstość zaludnienia) podzielono na 

sześć podobszarów.  

W wyniku analizy wyznaczono obszar zdegradowany, który stanowi część miasta Krapkowice 

(obejmujący podobszar III, IV i V) w zasięgu ulic: Drzymały, Dworcowa, Fabryczna, Głęboka, Kolejowa, 

Konopnickiej, Krasińskiego, Limanowskiego, Moniuszki, Odrzańska, Opolska, os. Fabryczne, Pocztowa, 

Portowa, Pstrowskiego, Pułaskiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Szkolna, Wodna, 1 Maja, Basztowa, 

Głowackiego, Kozielska, Młyńska, Podgórna, Prudnicka, Przybrzeżna, Rybacka, Rynek, Sądowa, 

Wolności, Zamkowa, Kościelna, 3 Maja, Buczka, Chopina, Dambonia, Damrota, Działkowa, Hotelowa, 

Jagiellońska, Jakuba Kani, Kilińskiego, Kopernika, Ks. Koziołka, Krasickiego, Krótka, Księdza Duszy, 

Leśna, Ligonia, Miarki, Mickiewicza, Ogrodowa, os. Sady, os. XXX-lecia, Piastowska oraz Waryńskiego.  

Obszar wykazuje 50 % odstępstwo od średniej skali nagromadzenia problemów w Gminie 

Krapkowice, która wynosi 102. Kolejny obszar- Borek wykazuje 21 % odstępstwo od średniej. 

Na zidentyfikowanym terenie zdegradowanym występuje najwyższy poziom skali problemu w sferze 

społecznej, tj: alkoholizm, bezradność, bezrobocie OPS, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność oraz "Niebieskie Karty". Ponadto, wśród pozostałych sfer, tj. gospodarczej, 

środowiskowej i technicznej skala problemu jest na poziomie 4 i 5. Wymienione wskaźniki kwalifikują 

ww. obszary do uznania za obszary zdegradowane wymagające interwencji zmierzających do 

przywrócenia utraconych funkcji społeczno-środowiskowo-techniczno- przestrzennych.  
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W wyniku szczegółowej analizy obszaru zdegradowanego, dokonano wyboru obszaru wymagającego 

podjęcia działań rewitalizacyjnych, kierując się przy tym następującymi założeniami: 

 w pierwszej kolejności przede wszystkim zwrócono uwagę o to aby w obszarze rewitalizacji 

znalazły się ulice, na których występowała największa koncentracja problemów w stosunku do 

całości obszaru zdegradowanego – Fabryczna, Opolska, Rybacka, Rynek, Chopina, Kilińskiego, 

Krasickiego, Księdza Duszy, 

 wzięto także pod uwagę potencjał podjęcia działań rewitalizacyjnych i wpływ na duża liczbę 

odbiorców programu, 

 wyłączone obszary niezamieszkałe, które na ten moment nie posiadają potencjału do 

podejmowania działań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców – np. działki 

rolne, 

 przy ostatecznym wyborze obszaru rewitalizacji wzięto również pod uwagę wyniki raportu 

z przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców gminy Krapkowice , którzy w większości ocenili że 

wyznaczony w fazie projektowej jest słuszny i działania podejmowane na tym obszarze wpłyną 

również na poprawę  jakości ich życia. 

Na tej podstawie wytyczono granice obszaru rewitalizacji co prezentuje poniższa mapa. Wyznaczony 

obszar obejmujący teren części Śródmieścia wraz z obszarem Błoni, rejon ulicy Opolskiej 

i Limanowskiego  oraz lewobrzeżnych i prawobrzeżnych tereny Odry, od zachodu ograniczony ulicą  

3 Maja i Bolesława Chrobrego.  

 

Rysunek 1 Obszar rewitalizacji 
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Obszar rewitalizacji zajmuje 6,96% powierzchni Gminy i jest zamieszkiwany przez 21,76% jej 

mieszkańców.  

Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Krapkowice na lata 2016-2023 jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Gminy. 

Zgodnie z wizją LPR, obszar, objęty programem rewitalizacji, poprzez realizację przedsięwzięć oraz 

projektów rewitalizacyjnych stanie się obszarem atrakcyjnym pod względem gospodarczym, 

przestrzenno – funkcjonalnym, kulturowym i społecznym, przy zachowaniu zasad zrównoważonego 

rozwoju.  

W celu realizacji przyjętej wizji w LPR zaprogramowano główne oraz komplementarne względem nich 

pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Od realizacji tych przedsięwzięć w dużej mierze zależy 

sukces zaplanowanej rewitalizacji. 
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3. Aktualizacja dokumentu 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 z dnia 29 września 2016 r. jest aktualny, nie był 

aktualizowany i na chwilę obecną nie wymaga aktualizacji.  
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4. Zrealizowane działania 

Wykaz zrealizowanych i realizowanych działań wraz z opisem przedstawiają tabele: 

1.  Podstawowe projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Krapkowice na lata 2016-2023 oraz  

2. Uzupełniające działania rewitalizacyjne wzmacniające zaplanowane efekty rewitalizacji 

w odniesieniu do terenu całej Gminy  

stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego raportu. 
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5. Podsumowanie 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 jest dokumentem wieloletnim, 

którego sprawne wdrożenie ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej 

zdegradowanego obszaru gminy oraz wpłynąć pozytywnie na wizerunek gminy Krapkowice. 

Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Krapkowice na lata 2016-2023 jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Gminy.  

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, odpowiadających głównym 

sferom procesu rewitalizacji, tj.: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, 

środowiskowej oraz technicznej. 

Rozdział 9 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 zawiera 

harmonogram realizacji konkretnych podstawowych działań rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem 

czasu, miejsca, podmiotu odpowiedzialnego za realizację, szacowanych rezultatów i wskaźników ich 

szacowania, a także możliwych źródeł finansowania planowanych działań, których realizacja 

w efekcie ma przyczynić się do osiągnięcia wyżej wymienionych celów i  urzeczywistnienia zakładanej 

wizji obszaru zdegradowanego. Łączny szacowany koszt planowanych inwestycji podstawowych 

wynosi 27,16 mln złotych. Dodatkowo w LPR zaplanowano działania uzupełniające, które 

są komplementarne do działań podstawowych i mają wzmocnić efekt realizacji działań 

podstawowych, niezbędnych przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Zadania te skupiają się wokół 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów ze wszystkich sfer, jednak szczególny nacisk jest 

kładziony na kwestie rozwiązywania problemów społecznych.  

Wykaz zrealizowanych i realizowanych  działań wraz z opisem przedstawiają tabele: 

1.  Podstawowe projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Krapkowice na lata 2016-2023 oraz  

2. Uzupełniające działania rewitalizacyjne wzmacniające zaplanowane efekty rewitalizacji 

w odniesieniu do terenu całej Gminy  

stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego raportu. 

System zarządzania LPR polega na monitorowaniu, raportowaniu i w razie konieczności aktualizacji 

Programu. W razie zaistniałych okoliczności, takich jak np.: brak realizacji zakładanych rezultatów, 

negatywna ocena interesariuszy LPR lub pojawienie się propozycji zmian wydanych przez Zespół ds. 

Rewitalizacji, dokument może zostać poddany aktualizacji. 
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Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 

2016 r. jest aktualny, nie był aktualizowany i na chwilę obecną nie wymaga aktualizacji.  
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Załącznik nr 1  

Tabela 1 Podstawowe projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość 
(zł brutto) 

Okres 
realizacji 

Podmiot realizujący Lokalizacja Etap realizacji 

1. 

Przebudowa starego mostu 
kolejowego na Odrze z 

dostosowaniem do ruchu 
samochodowego i pieszo-

rowerowego 

9 700 000,00 
2017-
2021 

Gmina Krapkowice 

Odcinek od ul. 
Kilińskiego do ul. 

Kolejowej w 
Krapkowicach 

Projekt w trakcie realizacji. 
Umowa o dofinansowanie 
projektu: Rewitalizacja starego 
mostu kolejowego oraz parku 
miejskiego w Krapkowicach nr 
RPOP.10.02.00-16-0029/17-00 
z dnia 20.12.2017 r. 
Wartość projektu: 
14 854 489,03 zł 
Jako jeden projekt wraz z 
„Przebudową Parku Miejskiego w 
Krapkowicach - Otmęcie” 
 

2. 
Udrożnienie ruchu samochodowego 

na drodze wojewódzkiej 409 
4 400 000,00 

2016-
2020 

Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Opolu oraz Gmina 

Krapkowice 

Droga Wojewódzka  
nr 409: 

a. skrzyżowanie ulic Ks. 
Koziołka, Żeromskiego, 

Piastowskiej, 
b. skrzyżowanie ulic 
Ks. Koziołka, 3 Maja, 
c. skrzyżowanie ulic 

Opolskiej, 
Głowackiego, 1 Maja, 
d. skrzyżowanie ulic 
Prudnickiej, 1 Maja 

w Krapkowicach 

Projekt częściowo zrealizowany 
 

3. 

Zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych dawnych Śląskich 

Zakładów Przemysłu Skórzanego 
„Otmęt” 

1 500 000,00 
2017-
2020 

Gmina Krapkowice oraz 
przedsiębiorcy zlokalizowani 

na terenie Parku 
Przemysłowego „Otmęt” 

Park Przemysłowy 
„Otmęt” ul.Kilińskiego1 

w Krapkowicach 
- 
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LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość 
(zł brutto) 

Okres 
realizacji 

Podmiot realizujący Lokalizacja Etap realizacji 

4. 
Przebudowa dworca PKS 

w Krapkowicach 
1 800 000,00 

2016-
2020 

Gmina Krapkowice 
Rejon ul. Opolskiej, 

Targowej i Podgórnej  
w Krapkowicach 

Przeprowadzono konkurs na 
opracowanie koncepcji 
architektonicznej przedsięwzięcia 
pn. „Zagospodarowanie dworca 
PKS w Krapkowicach na centrum 
przesiadkowe” 

5. 

Rewitalizacja obiektów zabytkowych 
- Wieży Bramy Górnej i murów 

obronnych wraz z otoczeniem w 
celu ochrony i promocji dziedzictwa 

kulturowego oraz naturalnego 
Krapkowic 

1 100 000,00 
2017-
2018 

Gmina Krapkowice 
Rejon ul. Basztowej  

i Wolności  
w Krapkowicach 

Projekt w trakcie realizacji. 
Umowa o dofinansowanie 
projektu nr 
RPOP.05.03.03-16-0005/16-00 
z dnia 22.12.2016 r. 
Wartość projektu: 
1 081 638,09 zł 

6. 
Zagospodarowanie terenów 

nadodrzańskich i nad Osobłogą 
2 000 000,00 

2017-
2020 

Gmina Krapkowice, 
Stowarzyszenie Port 

Jachtowy w Krapkowicach, 
Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu, 

Starostwo Powiatowe w 
Krapkowicach, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Rejon ujścia rzeki 
Osobłogi do Odry, wraz 
z przyległymi Błoniami 

oraz tereny wzdłuż 
rzeki Odry w granicach 

obszaru rewitalizacji 

- 

7. 
Zwalczanie i przeciwdziałanie 

problemom bezrobocia 
3 200 000,00 

2017-
2020 

Gmina Krapkowice oraz 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach za 
pośrednictwem i przy 
współpracy własnych 

jednostek organizacyjnych 

Obszar rewitalizacji  
w Krapkowicach 

1. Podmiot realizujący: 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Krapkowicach 
- Działanie 7.1 RPO WO 2014-
2020 „Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych, w tym 
zwłaszcza znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy w powiecie 
krapkowickim” 
- Działanie 1.1 PO WER 2014-
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LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość 
(zł brutto) 

Okres 
realizacji 

Podmiot realizujący Lokalizacja Etap realizacji 

2020 „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez 
pracy w powiecie 
krapkowickim” 103 os./ 
budżet projektu 1 046 700,45 
zł/ okres trwania: 01.01.2017-
31.12.2017 

2. Podmiot realizujący: 
Stowarzyszenie MKS SUPLES 
- Działanie 8.2 RPO WO 2014-
2020 „KIS w Gminie 
Krapkowice szansą na lepsze 
jutro!” 60 os./1,4 mln zł od 
06.2016 do 11.2017 - nr 
projektu RPOP.08.02.00-16-
0010/15 
- Działanie 7.3 RPO WO 2014-
2020 „Spółdzielnia socjalna 
Twoją szansą 2” dla 756 os./4 
mln zł od 01.01.2016 do 
31.12.2019 - nr projektu 
RPOP.08.03.00-16-0001/15 

8. Aktywizacja gospodarcza obszaru 50 000,00 
2016-
2020 

Gmina Krapkowice oraz 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach za 
pośrednictwem i przy 
współpracy własnych 

jednostek organizacyjnych 

Obszar rewitalizacji  
w Krapkowicach - 

9. 

Zwiększenie udziału mieszkańców 
terenu rewitalizacji w życiu 

społeczno - kulturalnym gminy oraz 
wzrost ich aktywności fizycznej 

300 000,00 
2016-
2020 

Gmina Krapkowice oraz 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach za 
pośrednictwem i przy 
współpracy własnych 

jednostek organizacyjnych, 
organizacje pozarządowe, 

Obszar rewitalizacji  
w Krapkowicach 

1. „Piknik Rodzinny w Porcie” – 
Podmiot realizujący: 
Krapkowicki Dom Kultury i 
Stowarzyszenie Port Jachtowy 
Krapkowice (04.06.2017) 

2. „Dni Krapkowic” – Podmiot 
realizujący: Krapkowicki Dom 



Raport nr 3 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 

18 

LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość 
(zł brutto) 

Okres 
realizacji 

Podmiot realizujący Lokalizacja Etap realizacji 

organizacje pożytku 
publicznego, kluby sportowe 

Kultury (10-11.06.2017) 
 

10. 
Przeciwdziałanie problemom 

dotyczącym dzieci i młodzieży z 
obszaru rewitalizacji 

250 000,00 
2016-
2020 

Gmina Krapkowice oraz 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach za 
pośrednictwem i przy 
współpracy własnych 

jednostek organizacyjnych, 
organizacje pozarządowe, 

organizacje pożytku 
publicznego, kluby sportowe 

Obszar rewitalizacji  
w Krapkowicach 

- 

11. 
Przeciwdziałanie problemowi 

alkoholizmu i narkomanii 
600 000,00 

2016-
2020 

Gmina Krapkowice oraz 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach za 
pośrednictwem i przy 
współpracy własnych 

jednostek organizacyjnych, 
organizacje pozarządowe, 

organizacje pożytku 
publicznego, kluby sportowe 

Obszar rewitalizacji  
w Krapkowicach 

- 

12. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu grup 
społecznych najbardziej na to 

narażonych głównie. osób ubogich, 
starszych, niepełnosprawnych 

2 260 000,00 
2016-
2020 

Gmina Krapkowice oraz 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach za 
pośrednictwem i przy 
współpracy własnych 

jednostek organizacyjnych, 
organizacje pozarządowe, 

organizacje pożytku 
publicznego, kluby sportowe 

Obszar rewitalizacji  
w Krapkowicach 

1. Podmiot realizujący: 
Stowarzyszenie MKS SUPLES 
Działanie 8.1RPO WO 2014-
2020  „Telemedycyna szansą 
osób starszych na lepsze życie” 
dla 1000 os. na kwotę 1,8 mln 
zł od 01.11.2016 do 
28.02.2018 - nr projektu 
RPOP.08.01.00-16-0007/16 

2. Podmiot realizujący: 
- Strzeleckie Centrum Obsługi 
Biznesu „SCOB” 
- Działanie 8.1 RPO WO 2014-
2020 „Zdrowe Serce Seniora” 
realizacja 2017/2019, wartość 
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LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość 
(zł brutto) 

Okres 
realizacji 

Podmiot realizujący Lokalizacja Etap realizacji 

projektu: 1 995 996,00 zł 
- Działanie 8.1 „Jesień życia w 
dobrej kondycji bez bólu”, 
realizacja 2016/2018, wartość 
projektu 1 878 570,00 zł. 
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Załącznik 2 

Tabela 2 Uzupełniające działania rewitalizacyjne wzmacniające zaplanowane efekty rewitalizacji w odniesieniu do terenu całej Gminy 

LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań Etap realizacji 

1. 
Przebudowa stadionu w 

Otmęcie 

- rewitalizacja obiektu poprzez przebudowę kortów 
tenisowych 

- przebudowę płyty stadionu (budowa boiska 
piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej) 

- przebudowa niecek basenowych 
- budowa zaplecza obiektów sportowych 

(przebieralnie, toalety) 
- odnowa widowni 

- 

2. 
Zagospodarowanie terenu 

Błoni 

- utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych z 
wątkiem przewodnim "Ochrona zasobów przyrody w 

gminie" 
- budowa pieszych ciągów komunikacyjnych 

- budowa małej architektury 
(w tym m.in.: ławki, kosze na śmieci) 

- budowa oświetlenia 
- utworzenie miejsc piknikowych 

- budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży 
- budowa ścieżek rowerowych/ łyżworolkowych, 
ułatwiających dostęp do Błoni z centrum Miasta 

- budowa parku linowego 
- budowa platformy widokowej np. do obserwacji 

awifauny 

- 

3. 
Przebudowa Parku 

Miejskiego w Krapkowicach 
- Otmęcie 

- uporządkowanie zieleni, nasadzenia kwiatów i 
krzewów 

- przebudowa ścieżek parkowych 
- budowa ścieżek rowerowych 

- budowa jednolitego systemu małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów), 

- odbudowa fontann, 
- wymiana oświetlenia na energooszczędne 

1. Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenów 
parkowo-rekreacyjnych w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej im. 
Władysława Piechoty w Krapkowicach”. Przedmiotem konkursu było 
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych, 
poprawiających estetykę parku w Krapkowicach-Otmęcie oraz 
pozwalających swobodnie wypoczywać mieszkańcom. Zgłoszone prace, 
w szczególności nagrodzona i wyróżniona, stanowić będą punkt 
wyjściowy do zagospodarowania tego obszaru a zaprezentowane 
rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do uatrakcyjnienia kolejnego 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań Etap realizacji 

miejsca w Krapkowicach. Cele konkursu zostały osiągnięte. 
2. Projekt w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie projektu: 

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w 
Krapkowicach nr RPOP.10.02.00-16-0029/17-00 z dnia 20.12.2017 r. 
Wartość projektu: 14 854 489,03 zł 
Jako jeden projekt wraz z „Przebudową starego mostu kolejowego na 
Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-
rowerowego” 
 

4. 

Renowacja zabytkowej 
wieży zegarowej na terenie 

dawnych zakładów 
papierniczych 

- wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 
- uporządkowanie terenów wokół wieży 

- budowa oświetlenia 
- 

5. 

Zapewnienie dostępu do 
rozrywki i rekreacji dla 

dzieci i młodzieży z rejonu 
ulicy Opolskiej poprzez 
budowę placów zabaw 

- uporządkowanie zieleni, nasadzenia kwiatów i 
krzewów 

- budowa placów zabaw 
- ustawienie tablic 

- 

6. 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 
publicznej 

- ocieplenie stropu, stropodachu, podłóg, ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznej c.o 
- wymiana źródła ciepła , wymiana oświetlenia na 

energooszczędne, 
- zastosowanie OZE 

1. Projekt w trakcie realizacji.  
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.02.02-16-0015/17-00 
z dnia 29.09.2017 r.  
Wartość projektu: 1 935 989,48 zł 
Projekt obejmuje 2 obiekty użyteczności publicznej, w tym: 1 obiekt na 
obszarze rewitalizacji i 1 obiekt poza obszarem rewitalizacji. 

2. W trakcie procedury wyboru partnera prywatnego na realizację 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w formule  PPP  dot.  10 
obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Krapkowice, w tym: 5 
obiektów na obszarze rewitalizacji i 5 obiektów poza obszarem 
rewitalizacji. Projekt partnerski z 6 innymi Gminami (łącznie 32 
obiekty). 

 


