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Wprowadzenie
Celem opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji jest zgodnie z ustawą z dn.
09.10.2015r. proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaró w zdegradowanych.
Lokalny Plan Rewitalizacji ma charakter kompleksowy i dotyczy zaró wno sfery
przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Z kolei działania rewitalizacyjne powinny mieć
charakter zintegrowany i wielopłaszczyznowy, a w tworzenie opracowania powinna być
włączona społeczność lokalna np. mieszkań cy, czy lokalni przedsiębiorcy.
Lokalny Plan Rewitalizacji dla Gminy Braniewo na lata 2017-2022 został opracowany
zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014 – 2020 z dnia 3 lipca 2015r. Zgodnie z Wytycznymi proces rewitalizacji rozumiany
jest, jako „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaró w
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 gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposó b
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada
optymalne

wykorzystanie

specyficznych

uwarunkowań

danego

obszaru

oraz

wzmacnianie jego lokalnych potencjałó w (w tym także kulturowych) i jest procesem
wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorcó w, organizacje
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu,
w tym przede wszystkim we wspó łpracy z lokalną społecznością. Działania służące
wspieraniu procesó w rewitalizacji prowadzone są w sposó b spó jny: wewnętrznie
(poszczegó lne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami
sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z
dokumentó w strategicznych i planistycznych).”
Podczas opracowywania Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Braniewo na lata 20172022 zastosowano następujący proces planowania strategicznego:
•

Przeprowadzono diagnozę sytuacji w Gminie Braniewo w celu zidentyfikowania

problemó w społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych i środowiskowych (w tym

technicznych). Analizę stanu aktualnego w oparciu o dane statystyczne na poziomie
lokalnym, dokumenty i opracowania gminne oraz inne dostępne informacje.
•

Przeprowadzono

ankietę

internetową

z

mieszkań cami,

urzędnikami,

przedsiębiorcami w dniach 9.02.2017 r. do 3.03.2017 r..
•

Przeprowadzono konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne obejmowały dwie

sesje konsultacyjne dla interesariuszy Lokalnego Planu Rewitalizacji. Spotkania miały
charakter otwarty, z podziałem na dwie zró żnicowane grupy interesariuszy:
- pracownicy samorządu związani z problemem rewitalizacji (zaró wno w obszarze
przestrzennym, jak i społecznym),
- mieszkań cy zainteresowani problematyką rewitalizacji, ( 24.02.2017r.)
- przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe realizujące działania związane z problemem
rewitalizacji, Stowarzyszenia „Ostoja warmiń ska”, (02.03.2017r.)
Opracowanie określa obszary zdegradowane na terenie Gminy Braniewo wyodrębnione
na podstawie analizy zgodnej z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015r., założeniami Narodowego Planu
Rewitalizacji oraz Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.
Dokument przedstawia aktualną sytuację w Gminie w obszarach zagospodarowania
przestrzennego, sytuacji gospodarczej i społecznej. Dopełnieniem diagnozy jest analiza
SWOT, na podstawie, któ rej scharakteryzowane i wyodrębnione zostały czynniki i
zjawiska kryzysowe oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Zebrane i
opracowane dane zweryfikowano i uzupełniono o informacje i wnioski wypracowane
podczas badania ankietowego, warsztatu strategicznego oraz konsultacji społecznych w
Gminie.
W obrębie granic zdegradowanych zostały wyodrębnione poszczegó lne obszary
kompleksowej i zintegrowanej rewitalizacji obejmujące obszar przestrzenny, społeczny
i gospodarczy Gminy Braniewo.
Strategiczna część opracowania stanowi założenia programowe rewitalizacji oraz jej
celó w. Określona została wizja, czyli stan pożądany po wyprowadzeniu wyznaczonych
obszaró w ze stanu kryzysowego, kierunki interwencji, cel strategiczny oraz
odpowiednie działania rewitalizacyjne. W celu spełnienia wizji oraz celu strategicznego
opracowany

został

wykaz

projektó w

rewitalizacyjnych

dotyczących

zdegradowanego ujętych w horyzoncie czasowym w okresie 2017-2022.

obszaru

1 Diagnoza obecnej sytuacji w Gminie Braniewo
1.1 Strefa przestrzenna
Charakterystyka
zagospodarowania
historyczne rozwoju gminy.

przestrzennego

i

uwarunkowania

Gmina Braniewo położona jest w pó łnocno-wschodniej części kraju. Jest to
gmina wiejska położona

w wojewó dztwie

warmiń sko-mazurskim,

w powiecie

braniewskim. Jest to region typowo rolniczy o korzystnym położeniu, oraz posiadający
walory przyrodnicze do rozwoju turystyki i agroturystyki. Władzę w gminie sprawuje
wó jt Tomasz Sielicki1.
Powierzchnia gminy wynosi ok. 306,6 km

2 2.

Stanowi to blisko 25,4 % powierzchni

powiatu Braniewskiego i 1,26% wojewó dztwa warmiń sko mazurskiego. Znaczącą część
powierzchni Gminy Braniewo stanowią użytki rolne: 58,9 % 3.
W 1954 r. na mocy Ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału
administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych4 na terenie obecnej
gminy wiejskiej Braniewo utworzono 3 gromady: Braniewo, Rogity i Szyleny.
W 1958 r. zlikwidowano gromadę Rogity, przyłączając jej teren do gromady
Braniewo. Obejmowała ona wó wczas 9 sołectw i 29 miejscowości:
Gronowo (Strzyżewo, Karbkowo, Kalina), Klejnowo (Klejnó wko, Ułowo, Ró żaniec), Now
a

Pasłęka (Stara

Pasłęka), Podgó rz (Biała

Gó ra, Cielętnik, Jó zefowo), Rodowo (Młoteczno),Rogity(Rogitki), Rosiny (Zgoda, Siedlisk
o), Stępień (Prętki, Działy, Wikielec, Garbina), Ś więtochowo (Dąbrowa, Nowa Dąbrowa).
5. W 1965 r. z
W 1959 r. do gromady Braniewo włączono obszar gromady Szyleny

terenu gromady Braniewo wyłączono część obszaró w wsi Rogity, PGR Jó zefowo,
http://bip.warmia.mazury.pl/braniewo_gmina_wiejska/25/Wojt/
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminskomazurskie/portrety_gmin/braniewski/w.braniewo.pdf
3 http://www./vademecum/vademecum_warminskomazurskie/portrety_gmin/braniewski/w.braniewo.pdf
4 Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi
i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl
1
2

PGR Elżbiecin, kolonię Braniewa i włączono je do miasta Braniewa, natomiast w 1968 r.
gromada powiększyła się o wieś Kiersy, Mikołajewo, Wolę Lipowską, Zakrzewiec,
PGR Goleszewo, Gronó wko, Lipowinę i Strubiny6.
W 1972 r. na podstawie Ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i
zmianie ustawy o radach narodowych 7 zmienił się w Polsce podział administracji
terytorialnej. W wyniku wprowadzenia w życie Ustawy w dniu 1 stycznia 1973 r.
istniejące dotychczas w powiatach gromady zostały przekształcone w gminy.
Zlikwidowano istniejącą gromadę Braniewo i na mocy uchwały Wojewó dzkiej Rady
Narodowej z dnia 6 grudnia 1972 r. 8 powołano gminę Braniewo z siedzibą w Braniewie.
W

skład

nowo

utworzonej

Gronowo, Grzechotki, Jarocin,

gminy

wchodziły

Klejnowo, Krasnolipie,

obszary

sołectw: Bobrowiec,

Krzewno, Mikołajewo,

Nowa

Pasłęka, Pęciszewo, Podgó rze, Rodowo, Rogity, Rusy, Stępień , Ś więtochowo, Szyleny,
Wola Lipowska, Zakrzewiec, Zawierz, Ż elazna Gó ra.
1

czerwca

1975

r.

na

podstawie

Ustawy

o

dwustopniowym

podziale

administracyjnym pań stwa przestał istnieć powiat braniewski9. Gmina Braniewo stała
się bezpośrednio częścią wojewó dztwa elbląskiego.
Ponowne zmiany podziału administracyjnego pań stwa umiejscowiły gminę
Braniewo w powołanym 1 stycznia 1999 r. wojewó dztwie warmiń sko-mazurskim, w
powiecie braniewskim.

5 H.Tyszkiewicz,
6

F.Chruściel, Z dziejó w gminy Braniewo, Braniewo 2000.
Braniewo. Z dziejó w miasta i powiatu, Olsztyn 1973.
7 Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o
radach narodowych.isap.sejm.gov.pl
8 Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewó dzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie
utworzenia gmin w wojewó dztwie olsztyń skim.
9 Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym
Pań stwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl

Podział administracyjny Gminy

Obraz 1. Podział administracyjny Powiatu
Ź ró dło: Grafika Google

Obraz 1 przedstawia Powiat Braniewski w podziale na gminy. Można zauważyć, że
analizowana gmina graniczy:


od zachodu z gm. Frombork,



od południa gm. Płoskinia,



od wschodu z gm. Lelkowo



od południowego wschodu z gm. Pieniężno.

Obraz 2 Położenie Gminy Braniewo
Ź ró dło: http://naszawarmia.pl/gmina/142/Braniewo

Ważnym aspektem jest także to, że gmina Braniewo od pó łnocy graniczy z Rosją
(Obwodem Kaliningradzkim). Od pó łnocnego zachodu naturalną granicą gminy jest

Zalew Wiślany. Na terenie Gminy zlokalizowane są 2 przejścia Graniczne z Rosją: w
Gronowie oraz w Grzechotkach.
W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Bobrowiec, Garbina, Gronowo, Grzechotki,
Jarocin, Klejnowo, Krasnolipie, Krzewno, Mikołajewo, Nowa Pasłęka, Pęciszewo,
Podgó rze, Rodowo, Rogity, Rusy, Stępień , Szyleny, Ś więtochowo, Wola Lipowska,
Zakrzewiec, Zawierz, Ż elazna Gó ra i samodzielne osiedle Lipowina10.
Zasoby Środowiska Naturalnego

Obszar gminy Braniewo cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Teren
ten przynależy do tzw. „Zielonych Płuc Polski" - pó łnocno-wschodniego fragmentu kraju
o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym środowisku naturalnym 11. Szata roślinna na
terenie gminy jest zró żnicowana. Wiele jest tu rzadkich roślin borealnych i reliktó w
polodowcowych, występują tu też rośliny gó rskie. Duża naturalność środowiska
przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się ró żnorodnego pod względem
gatunkowym świata zwierzęcego 12.
Jak wspomniano wcześniej gmina Braniewo charakteryzuje się dużym
bogactwem i wysoką ró żnorodnością przyrodniczą. Wynika to z bogatej rzeźby terenu,
zró żnicowanych warunkó w wodnych i mikroklimatycznych, mało intensywnej
gospodarki rolnej, niskiego stopnia chemizacji środowiska, i ograniczonej w wielu
rejonach bezpośredniej presji człowieka. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa
występujących tu gatunkó w roślin, zwierząt i grzybó w mają obszary objęte ró żnymi
formami ochrony przyrody 13.
Gmina Braniewo położona jest w pó łnocno-zachodniej części woj. warmiń skomazurskiego, u ujścia dwó ch rzek: Pasłęki i częściowo Baudy. Jest to gmina
przygraniczna leżąca nad Zalewem Wiślanym14.
Według podziału fizyczno geograficznego gmina Braniewo leży na Wybrzeżu
Staropruskim, Ró wninie Warmiń skiej i skraju Wzniesień Gó rowskich, wzdłuż rzeki
Pasłęki i jej dopływó w.

10

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Braniewo
http://www.emazury.com/index.php?LIS=glowna&MENU=rejony&GL=zielone_pluca_polski
12
Program ochrony środowiska dla gminy Braniewo na lata 2011-2012 uwzględnieniem perspektywy na
lata 2013-2016.
13
Ibidem
14
http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/o-gminie
11

Obszar gminy cechuje się krajobrazem charakterystycznym dla terenó w
młodoglacjalnych:

urozmaiconą

rzeźbą

terenu

i

dużą

ró żnorodnością

form

morfologicznych.
Powierzchnia terenu została uformowana pod wpływem kilkakrotnych nasunięć i
zanikania
skandynawskiej czaszy lodowcowej, a w szczegó lności pod wpływem fazy pomorskiej
zlodowacenia

pó łnocnopolskiego.

Na

powierzchni

terenu

zalegają

utwory

czwartorzędowe 15.
Ró wnina Warmiń ska położona jest nad Baudą i dolną Pasłęką pomiędzy
wzniesieniami Elbląskimi i wzniesieniami Gó rowskimi na poziomie od 20 do 70 m
n.p.m. z przecięciami obszaru głębokimi dolinami rzek Pasłęki i Baudy. Powstała ona w
ostatniej fazie zlodowacenia i jest pochodzenia zastoiskowego, o czym świadczą
występujące tutaj iły wstęgowe. Jest to obszar płaski lub łagodnie pofałdowany o
ró żnicy wzniesień od 50m. Po okresie lodowcowym na tym terenie pozostały gliny
morenowe i zastoiskowe iły. Płytkie zbiorniki wodne zarastały tworząc rozległe
torfowiska16.
Wybrzeże Staropruskie jest wąską, nisko położoną ró wniną napływowową,
ciągnącą się wzdłuż południowo - wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego od ujścia
Baudy po ujście Pregoły w Rosji. W granicach Polski znajduje się południowo zachodnia część o powierzchni 273 km 2. 17
Wierzchnie partie tego terenu zbudowane są z utworó w czwartorzędowych, a
najmłodsze z mas tzw. osady helioceń skie wypełniają liczne obniżenia terenu oraz
doliny rzek i strumieni. Stan ten przesądza o urodzajności gruntó w oraz malowniczym
urozmaiceniu krajobrazu 18.
Wzniesienia Gó rowskie to wysoczyzna morenowa utworzona z kilku pasm
moren czołowych. Bardzo mało jest na tym terenie jezior. Większość rzek płynie
głęboko wciętymi jarami19.
Obszar gminy jest bardzo urozmaicony pod względem geomorfologicznym.
Wyodrębnić można trzy zasadnicze formy ukształtowania terenu: pagó rkowatą
wysoczyznę morenową z licznymi formami wytopiskowymi, poziom sandrowy,
15

Program ochrony środowiska dla gminy Braniewo na lata 2011-2012 uwzględnieniem perspektywy na
lata 2013-2016.
16
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Warminska-Rownina;3994006.html
17
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybrze%C5%BCe_Staropruskie
18
Program ochrony środowiska dla gminy Braniewo na lata 2011-2012 uwzględnieniem perspektywy na
lata 2013-2016.
19
https://mazury.travel/Poznawaj_i_odkrywaj-Region-Krainy_geograficzneNizina_Staropruska/a,691/Wzniesienia_Gorowskie

pagó rkowatą wysoczyznę morenową z wykształconymi pojedynczymi formami moren
czołowych. W zachodniej i południowej części występują charakterystyczne zagłębienia
wytopiskowe, obecnie wypełnione torfem i osadami torfiastymi ze stagnującą wodą. Na
całym obszarze gminy występują utwory neopleistoceń skie zlodowacenia bałtyckiego.
Wykształciły się one w postaci glin zwałowych oraz utworó w fluwioglacjalnych –
piaskó w, piaskó w ze żwirem i żwiró w 20.

Analiza zasobu mieszkaniowego gminy

Aktywność mieszkań có w Gminy Braniewo koncentruje się wokó ł działalności
ró żnych stowarzyszeń , kó ł lokalnych czy też przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem
tych instytucji jest przede wszystkim dbanie o rozwó j Gminy, ochrona dorobku kultury i
tożsamości oraz organizacja życia społecznego.
Opró cz możliwości aktywnego udzielania się w gminnych organizacjach, jednym
z podstawowych i ważnych elementó w dla społeczeń stwa jest miejsce i jakość
zamieszkania. Ma to istotny wpływ na komfort życia mieszkań có w. Zabudowa
mieszkaniowa na terenie Gminy Braniewo w dużej mierze nawiązuje do budownictwa
charakterystycznego dla osadnictwa wiejskiego (rolniczego) zaró wno pod względem
formy, jak i funkcji.
Według danych GUS, na terenie gminy w 2015 roku było 1825 mieszkań , co
stanowiło niewielki wzrost względem roku 2014. W nieznaczącym stopniu zwiększyła się
ró wnież powierzchnia użytkowa jednego mieszkania. W 2015 roku wyniosła ona 69.8 m2.

Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe gminy Braniewo
Zasoby mieszkaniowe

Mieszkania
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1
mieszkania w m2
Liczba lokali socjalnych

2014

2015

1 819

1 825

69,6

69,8

13

14

Ź ró dło: Statystyczne Vademecum Samorządowca:
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/braniewski/w.braniewo.pdf

20

Program ochrony środowiska dla gminy Braniewo na lata 2011-2012 uwzględnieniem perspektywy na
lata 2013-2016.

Publiczny zasó b mieszkaniowy to lokale wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu
terytorialnego, samorządowych osó b prawnych tych jednostek, Skarbu Pań stwa lub
pań stwowych osó b prawnych. Tabele 1 i 2 obrazują stan lokali stanowiących publiczny
zasó b mieszkaniowy Gminy Braniewo.

Tabela 2. Analiza liczbowa lokali stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy
gminy

Położenie,
Miejscowość
Bemowizna

Brzeszczyny

Cielętnik
Cielętnik
Goleszewo

Gronówko
Grzędowo
Glinka

Jarocin
Klejnowo
Krzewno

Nr budynku

1
6
9
25
18
2
3
7
8
9
15
25
26
5
7
1
3
4
11
12b
13-sty
1
27
28
29
30
31
32
5
10
7
54a

Liczba lokali
będących
własnością
gminy
1
1
1
1
12
1
2
1
1
3+1 socjalny
3
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Własność budynku

wspólnota z udz.gm.
współwłasność
współwłasność
współwłasność
Budynek socjalny
Gmina
Gmina
współwłasność
współwłasność
współwłasność
wspólnota z udz.gm.
Gmina
Gmina
współwłasność
współwłasność
Gmina
Gmina
współwłasność
współwłasność
współwłasność
współwłasność
współwłasność
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
Gmina
wspólnota z udz.gm.
Gmina
wspólnota z udz.gm.

Powierzchnia
użytkowa lokali
będących
własnością gminy
(m2)
17
49,36
49,36
47,9
388,51
67,35
112,56
39,94
53,8
170,05
169,71
87,2
84
33,12
69,22
225,6
62,3
233,2
50,5
68
57,8
60,48
55,5
55,5
55,5
51,1
62,9
62,9
88,4
217,3
64,3
46,3

Lipowina

Marcinkowo
Maciejewo
Młoteczno

Podleśne

Strubiny

Rogity
Rudłowo

Rusy
Szyleny
Stępień
Ułowo
Zgoda
Żelazna Góra

6
8
9
13
15
16
17
18
21
24
25
7
1
8
1
2
3
5a
11b
6
8
10
12
4b
5a
5b
52
5
6
7
8
9
3AB
1
11
1
11
1
11A
42

1
2
1
3
1
1
1
2
2
1
2
2
1
4
5
4
2
1
1
8
1
2
3
1
1
1
3
2
4
4
5
3
2
1
1
3
2
1
1
1

współwłasność
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
Gmina
współwłasność
Gmina
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
Gmina
Gmina
Gmina
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
współwłasność
Gmina
Gmina
Gmina
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
wspólnota z udz.gm.
Gmina
współwłasność
współwłasność
Gmina
współwłasność
wspólnota z udz.gm.
współwłasność
współwłasność

30,3
89,94
28,95
100,5
28,22
28,22
44,06
72,28
56,54
55,08
118,68
109,28
60,46
228,3
183,3
214,75
90,65
64,58
57,08
1061,82
76,4
99,8
100,5
69,8
69,8
69,8
132,76
67,74
152,46
167,2
221,3
72,4
142,9
93,6
43,25
105,11
119,59
58,86
49,11
55,92

Zrodło: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Braniewo na lata 20142018

Tabela 3. Publiczne zasoby mieszkaniowe gm. Braniewo
L.p.
1.

Zasób
Budynki stanowiące w całości własność Gminy
Braniewo w tym:

Wielkość
18

Uwagi

- ilosc lokali socjalnych
Powierzchnia uzytkowa
- il- ilosc lokali mieszkalnych
Powierzchnia uzytkow
- ilosc lokali uzytkowych
- powierzchnia uzytkowa
Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem
2.
Gminy Braniewo
- ilosc lokali socjalnych
- ilosc innych lokali mieszkalnych
Razem powierzchnia użytkowa lokali

12
388,51m
2

36
2707,88 m2
3
164,42 m2
52
1
120
4597,94m2

Zrodło: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Braniewo na lata 20142018.

Infrastruktura drogowa

Obecną infrastrukturę komunikacyjną gminy Braniewo stanowi sieć dró g
transportu kołowego, nie ma żadnej linii kolejowej. Co więcej, przez teren gminy nie
przebiegają trasy komunikacyjne o randze międzynarodowej, krajowej, wojewó dzkiej.
Połączenia komunikacyjne zapewniają przede wszystkim drogi powiatowe (łączące ze
sobą poszczegó lne jednostki osadnicze, oraz prowadzące do centralnych miast
regionó w sąsiednich) oraz gminne.

Drogi w gm. Braniewo zaliczane są do najniższej kategorii dró g publicznych - D.
Do tej kategorii, zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii,
a stanowiące uzupełniającą sieć dró g służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem
dró g wewnętrznych. W tym przypadku zaliczenie następuje na mocy uchwały rady

gminy po

zasięgnięciu

opinii

właściwego

zarządu

powiat.

Wykaz

dró g

gminnych przebiegających przez teren gminy Braniewo przedstawia Tabela nr.3. oraz
mapa.
Tabela 4 Wykaz dróg gminnych
Nr drogi

Oznaczenie drogi

klasa

110001N

Stępień -Garbina-gr. Gminy

D

110002N

Od dr. 504-Garbina

D

110003N

Braniewo-Podgó rze

D

110004N
110005N
110006N
110007N

Rogity-Młoteczno-Zgoda
(do dr.pow.1312N)
Zawierz-BemowiznaSzyleny
Szyleny-Bobrowiec
Ś więtochowo-ZakrzeZakrzewiec-Kiersy

D
D
D
D

110008N

Pęciszewo- gr. Pań stwa

D

110009N

Grzędowo-Krasnolipie

D

110010N

Wola Lipowska-Mikołajewo

D

Ź ró dło: Dane z Urzędu Gminy

Infrastruktura kultury i sportu oraz ochrona zabytków

Wśró d Instytucji zajmującymi się pracą na rzecz kultury na terenie gminy
Braniewo należy wymienić przede wszystkim Bibliotekę Publiczną Gminy Braniewo im.
Marii Zientary-Malewskiej w Braniewie z filia w Lipowinie oraz świetlicę w Ż elaznej
Gó rze.
Gmina Braniewo znana jest ze swego rolniczego charakteru oraz kultywowania
tradycyjnych wartości. Nawiązując do tych jakże chlubnych i ważnych ideałó w
corocznie obchodzone są w tej Gminie Dożynki, inaczej nazywane Ś więtem Plonó w.
Ś więto plonó w to jedno z najważniejszych wydarzeń dla każdej gminy wiejskiej.
Organizowane zwyczajowo na przełomie sierpnia i września obchody to pokłon w
kierunku wszystkich rolnikó w, okazja do podziękowania za ich codzienny trud i ciężką
pracę.

Obraz 3. Dożynki gminne 2016
Ź ró dło: Strona internetowa gminy Braniewo

Obraz 4. Dożynki gminne 2016
Ź ró dło: Strona internetowa gminy Braniewo

Mó wiąc o kulturze Gminy Braniewo, nie sposó b pominąć osó b związanych z nim przez
fakt urodzenia, pracy, bądź zamieszkiwania tam. A są to m.in.:


Andrzej

Urbanowicz –

malarz-amator,

rzeźbiarz

związany

ze

środowiskiem twó rczym Braniewa; mieszka i pracuje w Lipowinie


Anna Kowalczyk – projektantka mody, malarka, ilustratorka; mieszka i
pracuje w Bemowiźnie



Halina Bakan – hafciarka mieszkająca w Klejnó wku



Bogumiła Buchwak – hafciarka mieszkająca w Bemowiźnie



Małgorzata Hawro – hafciarka mieszkająca w Rudłowie



Danuta Hrycyna – hafciarka mieszkająca w Pęciszewie



Roman Hyczko – zajmuje się malarstwem olejnym, metaloplastyką;
mieszka i pracuje w Szylenach



Janina Kowzan Janina – hafciarka mieszkająca w Bemowiźnie



Teresa Krakowska – poetka, animatorka kultury, autorka scenariuszy
teatralnych dla dzieci i założycielka zespołu dziecięcego "Leśne Słowiczki"
przy punkcie bibliotecznym w Glince



Irena Właszyn – hafciarka mieszkająca w Pęciszewie

Do najcenniejszych zabytkó w znajdujących się na terenie gminy wiejskiej
Braniewo należą21:


kośció ł pw. Najświętszej Maryi Panny Kró lowej Polski w Lipowinie



Kośció ł pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce



Kośció ł pw. Ś więtej Rodziny w Ż elaznej Gó rze wraz z przykościelnym
cmentarzem

21

http://www.nid.pl/pl/



pałac w Lipowinie – ruiny pałacu wzniesionego w pierwszej poł. XVIII w.



pałac w Rudłowie – ruiny pałacu wzniesionego w pierwszej poł. XVIII w.



Pałac w Podleśnem – dwó r z 1890 r.

Przez obszar Gminy Braniewo prowadzą następujące, znakowane szlaki
turystyczne:


Szlak Kopernikowski – pieszy szlak turystyczny biegnący głó wnie przez
miejsca związane z pobytem i pracą Mikołaja Kopernika



Transgraniczny Szlak Rowerowy R64 – szlak, któ rego część przebiega
przez Frombork, Ró żaniec, Nową Pasłękę, Ułowo i Braniewo

Do atrakcji turystycznych tego regionu należy zaliczyć: rezerwaty, obszary chronionego
krajobrazu i liczne pomniki przyrody, wśró d nich okazy dębó w, lip i bukó w, port rybacki
i przystań jachtowa w Nowej Pasłęce, rejsy statkiem po Zalewie Wiślanym oraz tzw.
plaża muszelkowa w Ró żań cu. Na terenie gminy znajdują się obszary objęte ró żnymi
formami ochrony przyrody. Należą do nich 22:
Rezerwaty przyrody:

22

Program ochrony środowiska dla gminy Braniewo na lata 2011-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2013-2016, 2011.



Rezerwat torfowiskowy Cielętnik – rezerwat o powierzchni 3,38 ha leżący
w odległości 5 km na zachó d od Braniewa, między wsiami Cielętnik,
Podgó rze i Czarna Grabla



Ostoja bobró w na rzece Pasłęce – ochroną objęta jest cała rzeka, od źró deł
do

granic

Braniewa,

wraz

z

jeziorami Sarąg, Sąg oraz Zalewem

Pierzchalskim; rezerwat zajmuje powierzchnię 4258,79 ha, utworzony
został w celu zachowania stanowisk bobra.
Obszary chronionego krajobrazu:


Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy (5488 ha)



Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Pasłęki (15579 ha)



Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego (4378 ha)



Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banó wki (4828 ha)

Obszary chronione Natura 2000:


Obszar Specjalnej Ochrony ptakó w - Zalew Wiślany (32224,1 ha)



Obszar Specjalnej Ochrony ptakó w - Dolina Pasłęki (20669,9 ha)



Ostoja Warmiń ska (145342 ha)

Z pozostałych form ochrony przyrody na terenie gminy Braniewo znajduje się 39
pomnikó w przyrody (ożywionej i nieożywionej). Ochroną objęto przede wszystkim
wiekowe okazy dębó w i bukó w, ale są tam ró wnież i głazy narzutowe, jak np. "Diabelski
Kamień " koło Sarnik.

1.2 Strefa gospodarcza
Struktura działalności gospodarczej

Tabela nr 5. Analiza struktury podmiotó w prowadzących działalność gospodarczą w
podziale na wybrane formy prawne wykazuje na przestrzeni ostatnich 5 lat (20102015) ma tendencję wzrostową.
Lata

2015
2014
2013
2012

Ogó łem

Sp. z o.o.

Sp.
osobowe

Sp.
cywilne

Fundacje

Stowarzyszenia
i org. społeczne

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gosp.

292
289
288
284

28
26
27
25

1
2
2
2

9
8
9
9

1
1
0
0

9
9
8
8

228
226
226
217

Inne

16
17
16
23

2011
266
21
1
9
0
2010
264
19
1
8
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Wykres nr 1. Liczba podmiotów gospodarczych na przestrzeni 5lat.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykres nr 2. Liczba podmiotó w gospodarczych w podziale na wybrane branże.
Rolnictwo

Przemysł

Budowanictwo

Handel

Transport

Obsługa rynku nieruchom.

Edukacja

opieka zdrowotna i pomoc społeczna
20
22
23
7
6
7
3
5
4
9
9
10
20
16
19

38 Inne

34

31

8
7
14
17

7
6
16

10
4
15
18

18

65
64

56

63

46

37

41

42

46

46

59

61

65

64

2010

2011

2012

2013

37
38

67

70

45

43

51

50

51

52

2014

2015

25
25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu, najwięcej podmiotó w gospodarczych, działa w
sektorze handlu (70 podmiotó w), co stanowi prawie 24% wszystkich rodzajó w
działalności.
Ró wnie
istotnym
sektorem
działalności
gospodarczej
jest
rolnictwo/rybołó wstwo, i mino zmniejszenia się na przestrzeni 5 lat ilości podmiotó w
tej branży nadal dział 52 podmioty. Obie te branże stanowią ponad 40% wszystkich
rodzajó w działalności gospodarczej, funkcjonujących na terenie gminy. Znaczącym
rodzajem działalności jest przemysł (50 podmiotó w) oraz budownictwo (43 podmioty)
oraz transport (20 podmiotó w). Pozostałe podmioty funkcjonują w Gminie Braniewo, w
ilości mniejszej niż 8 firm dla innej branży. Jedną z większych firm na terenie gminy jest
należący do Kulczyk Holding S.A. Logistic Port Braniewo Chemikals zajmujący się
przeładunkiem towaró w, konfekcjonowaniem i magazynowania towaró w, spedycją i
obsługą logistyczną.
Gmina wiejska Braniewo to gmina typowo rolnicza. Na jej obszarze funkcjonuje ok. 0,5
tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Ich średnia wielkość wynosi ok. 10 ha. W
2010 r. na terenie gminy było 111 gospodarstw o powierzchni od 1 do 2 ha, 211 o
powierzchni od 2-10 ha i 143 gospodarstwa o średniej powierzchni od 10-15, a o
powierzchni od 15-50 ha i powyżej 50 ha – 169 gospodarstw . Liczne grunty orne, któ re
zajmują 76,7% powierzchni użytkó w rolnych, wykorzystywane są głó wnie pod uprawy
zbó ż.
Istnienie wielu waloró w krajoznawczo-przyrodniczych, takich jak rezerwaty przyrody i
obszary chronionego krajobrazu, położenie na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski oraz
dostęp do Zalewu Wiślanego stwarzają gminie wiejskiej Braniewo możliwość rozwoju
turystyki, w tym agroturystyki. Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się w
miejscowościach: Podgó rze, Szyleny, Rosiny, Rusy.

Identyfikacja problemów w obszarze gospodarczym








Niska przedsiębiorczość mieszkań có w
Zły stan dró g i niewystarczająca infrastruktura drogowa
Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkań có w
Nieopłacalność rolnictwa niskotowarowego;
Brak terenó w inwestycyjnych;
Niewystarczająca infrastruktura turystyczna;

1.3 Strefa społeczna
Struktura demograficzna

Liczba mieszkań có w Gminy Braniewo na koniec 2015 roku wynosiła 6214.
Struktura płci społeczeń stwa gminy rozkładała się niemalże po ró wno. Kobiety
stanowiły 48,5%, a mężczyźni 51,5%.
Wykres 3. Podział ludności ze względu na płeć
Mężczyźni

Kobiety

49%
51%

Ź ró dło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Na poniższym Wykresie 2 można zaobserwować jak zmieniał się poziom
ludności gminy Braniewo w ciągu ostatnich pięciu lat. W latach 2011-2015 liczba
mieszkań có w zmalała o 2,0%23.
Wykres 4. Liczba mieszkań có w w gminie Braniewo w latach 2011-2015
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Ź ró dło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Data publikacji 04.11.2016 r.

2015

Gęstość zaludnienia w 2015 roku w gminie wiejskiej Braniewo wynosiła 20
osó b/km2. W poró wnaniu z innymi jednostkami administracyjnymi powiatu
braniewskiego gęstość zaludnienia na omawianym terenie była jedną z niższych
wartości.
Na Obrazie 5 ukazana jest Struktura ludności w gminie Braniewo, pod względem płci
i wieku . Łatwo zauważyć dysproporcję w niektó rych latach pomiędzy ilością kobiet i
mężczyzn, jednak nie są to ró żnice znaczące.

Wykres 5. Struktura ludności pod względem wieku i płci

Ź ró dło: Polska w Liczbach na podstawie BDL GUS

Mieszkań cy gminy Braniewo zawarli w 2015 roku 26 małżeń stw, co
odpowiada 4,2 małżeń stwom na 1000 mieszkań có w. Jest to znacznie mniej od wartości
dla wojewó dztwa warmiń sko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.
W

tym

samym

okresie

odnotowano 1,4 rozwodó w

przypadających

na

1000

mieszkań có w. 30,3% mieszkań có w gminy Braniewo jest stanu wolnego, 52,3% żyje w
małżeń stwie, 5,4% mieszkań có w jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.
W 2015 roku w gminie Braniewo przyrost naturalny wynió sł 0. W ciągu
ostatnich kilku lat wartość przyrostu naturalnego spada, co obrazuje Wykres nr 7.

Wykres 6. Narodziny i zgony w gminie Braniewo [2010-2015]
Narodziny

Zgony
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Ź ró dło: opracowanie własne na podstawie dany GUS.

Wykres 7. Przyrost naturalny w latach [2010-2015]
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Ź ró dło: opracowanie własne na podstawie dany GUS.

Poniżej przedstawiono ró wnież strukturę narodzin w 2015 roku. Jak widać w
analizowanym

roku

na

świat

przyszło

54 dzieci,

w

tym 68,5% dziewczynek

i 31,5% chłopcó w.
Wykres nr 8. Struktura narodzin w 2015 roku

32%

Chłopcy
Dziewczynki
68%

Ź ró dło: opracowanie własne na podstawie dany GUS.

Stopa bezrobocia rejestrowego

Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w ró żny sposó b. Najczęściej
definiuje

się

stopę

bezrobocia

rejestrowanego,

jako

stosunek

liczby

zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu
siły roboczej danej populacji). Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w
oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz poró wnanie stosunku
liczby bezrobotnych do ogó łu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie .
Bezrobocie rejestrowane w gminie Braniewo wynosiło w 2015 roku 33,7%
(38,4% wśró d kobiet i 30,0% wśró d mężczyzn). W ciągu ostatnich pięciu lat
bezrobocie rejestrowane ulegało niewielkim wahaniom, jednak wciąż pozostaje na
podobnym poziomie w stosunku do roku 2010.
Wykres nr 9. Bezrobocie rejestrowane w gminie Braniewo na przestrzeni 5 lat
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Wskaźniki te nie odzwierciedla jednak faktycznego stanu bezrobocia w gminie,
ponieważ z uwagi na rolniczy charakter obszaru występuje tu zjawisko bezrobocia
ukrytego. Większość mieszkań có w gminy pracuje w gospodarstwach rolnych.
Negatywnym zjawiskiem o charakterze stałym jest wysoki odsetek osó b długotrwale
bezrobotnych (powyżej 24 – miesięcy) oraz osó b o wykształceniu zasadniczym
zawodowym i podstawowym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Braniewo na koniec roku
2015 wynosiło 3 241,42 PLN, co odpowiada 78.10% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w Polsce.
Wśró d aktywnych zawodowo mieszkań có w gminy Braniewo 414 osó b wyjeżdża
do pracy do innych gmin, a 91 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak
więc saldo przyjazdó w i wyjazdó w do pracy wynosi -323.
34,5% aktywnych zawodowo mieszkań có w gminy Braniewo pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,7% w przemyśle i
budownictwie, a 24,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdó w,
transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz
24,8%pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
obsługa rynku nieruchomości)24.

Bezpieczeństwo publiczne

Za bezpieczeń stwo publiczne w regionie omawianej jednostki osadniczej odpowiada
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie. Na terenie Gminy nie został zlokalizowany
żaden posterunek policji.
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie jest jednostką organizacyjną Policji
stanowiącą Urząd, któ ry realizuje zadania Policji, określone w ustawach i
przepisach

wykonawczych wydanych na ich podstawie, w zakresie ochrony

bezpieczeń stwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeń stwa i porządku publicznego na
obszarze powiatu braniewskiego 25.
O bezpieczeń stwo mieszkań có w Gminy Braniewo dba także Komenda Powiatowa
Pań stwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Ich
działalność ma na celu zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych w czasie zagrożeń .
OSP wspó łpracują w tym zakresie z Komendą Miejską Pań stwowej Straży Pożarnej
w Elblągu, Urzędem Gminy w Markusach oraz innymi podmiotami. Ochotnicze Straże
Pożarne znajdują się w Ż elaznej Gó rze, Lipowinie, Zwierznie, i Gronowie. OSP włączone
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, któ rego celem jest ujednolicenie
działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez PSP i inne podmioty
ratownicze (głó wnie OSP).
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Ochrona zdrowia
System ochrony zdrowia, to system zabezpieczający zdrowie przed negatywnymi
skutkami jednostek chorobowych lub ograniczający ich szkodliwy wpływ. Opieka
zdrowotna na terenie gminy Braniewo, jest świadczona przez Poradnię "NASZ LEKARZ"
w Lipowinie. Mieszkań cy gminy mają dostęp do usług świadczonych przez lekarza
rodzinnego.
W gminie Braniewo funkcjonuje także od niedawna Środowiskowy Dom
Samopomocy w Ż elaznej Gó rze. Jest to ośrodek wsparcia dla osó b przewlekle
psychicznie chorych, osó b upośledzonych umysłowo oraz osó b wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Głó wnym celem funkcjonowania
Ś rodowiskowego Domu Samopomocy jest aktywizacja życiowa, społeczna, zawodowa
oraz usamodzielnienie jego uczestnikó w w oparciu o wspó łpracę z najbliższym
środowiskiem rodzinnym oraz lokalnym.
Ś rodowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w formie zajęć zespołowych,
indywidualnych oraz terapii zajęciowej.
W ramach terapii zajęciowej działają następujące pracownie:


pracownia terapii ruchowej,



pracownia informatyczno – multimedialna,



pracownia arteterapii,



pracownia gospodarstwa domowego,



pracownia ogrodnicza,



pracownia muzyczna,



pracownia stolarska.

Na terenie gminy Braniewo słabo rozwinięta jest infrastruktura w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego. Brak jest ośrodkó w wsparcia dziennego, mieszkań chronionych,
ograniczona dostępność do lekarzy psychiatró w (około 2 miesięczny okres oczekiwania
na wizytę), brak psychiatrycznej i psychologicznej opieki środowiskowej.
Ś rodowiskowy Dom Samopomocy w Ż elaznej Gó rze jest samodzielną jednostką
organizacyjną Gminy Braniewo, realizującą zadania ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w ramach zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
Ośrodek kieruje wsparcie terapeutyczne dla 30 osó b legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności z dysfunkcjami: przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych
umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych lub
ww. dysfunkcjami występującymi jednocześnie. Ś rodowiskowy Dom Samopomocy jest

placó wką typu A B C i codzienną pomocą obejmuje osoby upośledzone umysłowo,
przewlekle psychicznie chore oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych 26.

Pomoc społeczna

Politykę społeczną Gminy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Braniewie oraz Urząd Gminy w Braniewie. Należy zwró cić uwagę na fakt realizacji
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez Urząd Gminy w Braniewie, natomiast
świadczenia wychowawczego (500+) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Braniewie.
Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
któ rych nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego

usamodzielnienia

osó b

i

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W celu realizacji zadań Ośrodek
wspó łpracuje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W
zakresie realizacji zadań

Ośrodek wspó łpracuje z samorządem na szczeblu

wojewó dzkim i powiatowym oraz z administracją rządową w wojewó dztwie.
Na terenie Gminy Braniewo zostało powołane Stowarzyszenie „Ostoja Warmiń ska”,
któ re działa od 27.04.2016 roku z siedzibą w Ż elaznej Gó rze 14-500 Braniewo. Swoją
działalność opiera na pracy społecznej swoich członkó w oraz poprzez zatrudnienie
pracownikó w do określonych zadań .
Głó wnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osó b potrzebujących, zaró wno
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin, któ ra w szczegó lności ma na celu:
organizowanie i prowadzenie stacjonarnych form wsparcia; stwarzanie osobom
potrzebującym możliwości rozwoju, poprzez prowadzenie działalności sportowej,
rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej i społecznej; edukację i wychowanie; pomoc
społeczną; pracę na rzecz budowania społeczeń stwa obywatelskiego; działalność
26

http://gminabraniewo.pl/cms/index.php/537-dom-samopomocy-w-zelaznej-gorze

charytatywną; aktywizację zawodową, oraz szereg innych wymienionych w statucie
stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie
środowiskowego domu samopomocy, ale także przez szereg innych działań
wymienionych w statucie mających związek z szeroko rozumianą aktywizacją osó b
wykluczonych, działalnością społeczną, kulturalną i sportową. Pracę na rzecz dzieci,
młodzieży, osó b starszych, a także wspó łpracę z innymi instytucjami i podmiotami
któ rych cele zbiegają się z działalnością stowarzyszenia.

2 Powiązanie programu z dokumentami
strategicznymi i planistycznymi dotyczącymi
gminy
Założenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Braniewo 2017-2022 są zgodne z
założeniami dokumentó w, któ re dotyczą rozwoju w sferach: społecznej, gospodarczej i
przestrzennej na poziomie regionu, jak ró wnież gminy.
Europa 2020
Europa 2020 to unijna Strategia na rzecz inteligentnego i zró wnoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Nadając kierunek rozwoju dla krajó w UE
określono pięć celó w, któ re przekładają się na cele krajowe pań stw członkowskich.
Działania określone ró wnolegle na poziomie unijnym oraz krajowym wzmacniają
realizację Strategii. W dokumencie uwzględniono przede wszystkim takie elementy jak:
zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energię, edukację oraz walkę z
ubó stwem. Strategia Europa 2020 określana jest wizją Europy XXI wieku. Obejmuje trzy
wzajemnie przenikające się priorytety:




rozwó j inteligentny – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji;
rozwó j zró wnoważony – gospodarka efektywnie korzystająca z zasobó w,
przyjazna środowisku i konkurencyjna;
rozwó j sprzyjający włączeniu społecznemu – gospodarka o wysokim stopniu
zatrudnialności, zapewniająca spó jność społeczną i terytorialną.

W ramach wspomnianych priorytetó w zaproponowano projekty przewodnie, w któ rych
realizację zaangażowane będą pań stwa członkowskie Unii Europejskiej.
Określone priorytety w bardzo dużym stopniu wpisują się w założenia procesu
rewitalizacji, w szczegó lności priorytet trzeci, ponieważ zakłada się, że realizacja
działań /zaplanowanych projektó w wpłynie na poprawę warunkó w życia ludzi.
Inteligentny i zró wnoważony rozwó j uwzględniający włączenie społeczne zakłada
przede wszystkim podniesienie poziomu zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i kluczowych kompetencji, walkę z ubó stwem czy podnoszenie aktywności
zawodowej. Problemy społeczne na określonym obszarze w dużym stopniu zakłó cają
prawidłowy rozwó j innych sfer tj. gospodarczej czy przestrzennej. Dlatego tak ważne
jest nastawienie na trwały i zró wnoważony rozwó j, obejmujący wszystkie obszary życia,
uwzględniając przy tym także środowisko naturalne oraz zachowanie ró wnowagi.
Programy Krajowe
Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju –
dokument określający głó wne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w
perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministró w w dniu 5 lutego 2013 r.

Głó wnym celem dokumentu jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku
poprawie, jakości życia Polakó w i rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem
strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkró tszym czasie oraz
wzrost gospodarczy kraju.
Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Braniewo jest zgodny z następującymi celami w
obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:






Cel 3 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz
podniesienie konkurencyjności nauki;
Cel 6 Rozwó j kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie
„workfare state” Kapitał Ludzki;
Cel 8 Wzmocnienie mechanizmó w terytorialnego ró wnoważenia rozwoju dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałó w regionalnych, Obszar
Ró wnoważenia potencjału rozwojowego regionó w Polski: Rozwó j regionalny;
Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju, Obszar Efektywności i sprawności
pań stwa: Kapitał społeczny.

Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Dokument wyznacza najważniejsze zadania pań stwa, któ rych realizacja przyczyni się do
szybszego i bardziej zró wnoważonego rozwoju kraju i poprawy, jakości życia ludności
poprzez wzmocnienie potencjałó w gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych.
Głó wne działania obejmują trzy obszary: sprawne i efektywne pań stwo, konkurencyjną
gospodarkę oraz spó jność społeczną i gospodarczą.






Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne pań stwo, Cel 3 Wzmocnienie
warunkó w sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywateli, kierunek: rozwó j kapitału społecznego.
Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwó j kapitału
ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności zawodowej oraz
poprawa jakości kapitału ludzkiego.
Obszar strategiczny: Spó jność społeczna i terytorialna, Cel 1 Integracja
społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osó b wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie ubó stwa w grupach
najbardziej zagrożonych.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie.
Kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia
polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewó dzkim.




Cel głó wny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych
terytorialnych potencjałó w rozwojowych dla osiągania celó w rozwoju kraju –
wzrostu, zatrudnienia i spó jności w horyzoncie długookresowym.
Cel 2. Budowanie spó jności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji
obszaró w problemowych („spó jność”).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Dokument określający zasady ładu przestrzennego w Polsce. Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym w kwestii
zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia
efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunki działań
służące takiemu planowaniu przestrzennemu, któ ry pozwoli na wzrost społecznogospodarczy pań stwa. Cele określone w dokumencie to:










Podwyższenie konkurencyjności głó wnych ośrodkó w miejskich Polski w
przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającego spó jności.
Poprawa spó jności wewnętrznej i terytorialne ró wnoważenie rozwoju kraju
poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunkó w dla
rozprzestrzeniania się czynnikó w rozwoju, wielofunkcyjny rozwó j obszaró w
wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich
terytorió w.
Poprawa dostępności terytorialnej kraju w ró żnych skalach przestrzennych
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i waloró w krajobrazowych Polski.
Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i
utraty bezpieczeń stwa energetycznego oraz kształtowanie struktur
przestrzennych wspierających zdolności obronne pań stwa.
Przywró cenie i utrwalanie ładu przestrzennego.

Programy Regionalne i Subregionalne
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego wojewó dztwa warmiń sko-mazurskiego do
roku 2025 jest wynikiem aktualizacji Strategii z 2005 roku. Wizja wojewó dztwa została
zawarta w haśle: „Warmia i Mazury regionem, w któ rym warto żyć…”, któ re jest
odzwierciedleniem aspiracji władz samorządowych i mieszkań có w wojewó dztwa.
Polityka wojewó dztwa opiera się na trzech priorytetach strategicznych: konkurencyjna
gospodarka, otwarte społeczeń stwo oraz nowoczesne sieci. Polityka ta jest prowadzona
z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Głó wnym celem z kolei jest: „spó jność
ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”.
Wyszczegó lnionym priorytetom rozwojowym przyporządkowane zostały cele
strategiczne i operacyjne. Założenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Braniewo
2017-2022 wykazują spó jność z następującymi celami:
Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
1.3. Wzrost liczby miejsc pracy
Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej

2.1. Rozwó j kapitału społecznego
2.2. Wzrost dostępności i jakości usług publicznych
Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych
3.1. Doskonalenia administracji
Cel strategiczny 4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju
4.1. Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spó jności
4.2. Dostosowanie do potrzeb sieć nośnikó w energii
4.3. Poprawa jakości i ochrona środowiska
Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego powstała w wyniku
porozumienia Gminy Miasto Elbląg z powiatem Elbląskim i Braniewskim oraz gminami
wchodzącymi w skład wskazanych powiató w, a także instytucjami i organizacjami
działającymi w Elblągu i jego otoczeniu. Przeprowadzona diagnoza społecznogospodarcza oraz przestrzenna EOF pozwoliła na wyodrębnienie 5 celó w
strategicznych, któ re wynikają przede wszystkim z rozpoznanych potrzeb rozwojowych.
Założenia LPR Gminy Braniewo są spó jne przede wszystkim z priorytetem 5.3.
Rewitalizacja i uporządkowanie przestrzeni publicznej w ramach celu strategicznego 5.
Budowa wspó lnego wizerunku EOF. Ponadto założenia procesu rewitalizacji nawiązują
do następujących celó w i priorytetó w:
Cel strategiczny 1. Stworzenie wysokiej jakości systemu transportu i komunikacji
1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacji drogowej, szynowej, lotniczej
i wodnej
1.2. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu i podnoszenie kompetencji
cyfrowych
1.4. Stworzenie systemu ścieżek i szlakó w rowerowych
Cel strategiczny 2. Wzrost jakości infrastruktury ochrony środowiska i wiedzy na temat
zagrożeń
2.3. Wdrażanie nowoczesnych technologii w energetyce
2.5. Edukacja proekologiczna
Cel strategiczny 3. Wzrost dobrobytu poprzez wykorzystanie wiedzy i nowoczesnych
technologii
3.1. Rozwó j nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym i usługach dla
przedsiębiorcó w
Cel strategiczny 4. Wzrost aktywności i integracji społecznej

4.1. Tworzenie warunkó w dla wysokiej aktywności społecznej
4.2. wzrost jakości usług edukacyjnych, szkoleniowych i medycznych
4.3. Podniesienie bezpieczeń stwa publicznego
4.4. Integracja społeczna i rozwó j przez sport i kulturę
Cel strategiczny 5. Budowa wspó lnego wizerunku EOF
5.2. Przygotowanie terenó w inwestycyjnych i promocja gospodarcza
5.3. Rewitalizacja i uporządkowanie przestrzeni publicznej
Ponadto przedsięwzięcia realizowane w formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląg muszą przyczynić się do
osiągnięcia rezultató w wyszczegó lnionych w Strategii wojewó dztwa warmiń skomazurskiego dla OSI Ośrodki Subregionalne.
Strategia Gminy Braniewo
Strategia Rozwoju Gminy to długofalowy proces wytyczania i osiągania celó w
wspó lnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety
rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia
wdrożeniowe. Zapisy Strategii stanowią determinantę decyzji merytorycznych,
organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe.
Strategia Rozwoju Gminy Braniewo zawiera merytorycznie istotne elementy łączące ją z
Lokalnym Planem Rewitalizacji i wpisuje się w jej cele:
Cel strategiczny nr 2- Handel
Ten cel wspierany jest przez następujące mocne strony:
 Przygraniczne położenie,
 Wolna inwestycyjna przestrzeń gospodarcza,
 Pozytywne rezultaty działań gospodarczych opartych na lokalnych
surowcach, możliwość rozwoju rolnictwa, przemysłu i przetwó rstwa w
gminie,
 Zainteresowanie produkcją dla wytworzenia energii odnawialnej m.in.
fotowoltaika,
 Ró żnorodność narodowa i etniczna,
 Dostęp do Morza Bałtyckiego.
W wyniku ustaleń niezbędne będzie podjęcie przez ten ośrodek:
 Formułowanie wnioskó w i projektó w dla pozyskania przez gminę funduszy
strukturalnych,
 Kreowanie administratoró w ośrodkó w handlu i wymiany towarowej w obszarze
gminy,
 Rozstrzyganie o sposobie realizacji inwestycji infrastrukturalnych dla obsługi
handlu
 Wskazanie zadań dla lokalnych rolniczych grup kapitałowych do wspó łdziałania
z ośrodkami handlu lokalnego i zewnętrznego,




Opracowanie sposobu wykorzystania akwenó w wodnych do hodowli
Zagospodarowania portów nad Zalewem Wiślanym i przystani rzecznych,

Cel strategiczny nr 3 - Edukacja i kultura
Kultura i sport w aktywnej gminie nie tylko jest elementem wychowania i promocji, ale
w aspekcie zorganizowanych przedsięwzięć turystycznych staje się niezbędnym
elementem komercyjnym. Takie działanie wymaga stosownego programu, któ ry w
ramach gminy Braniewo - wraz z programami edukacyjnymi - należałoby zaadresować
do gminnych ośrodkó w dydaktycznych. Będą one obciążone ponad realny program
wynikający z profilu szkolnego, jednak rezultaty nie tylko przyczynią się do
podniesienia ich rangi, ale mogą jeszcze spowodować wypełnienie luki kulturalnej w
gminie Braniewo. Taką luką jest brak samorządowej gazety informującej o własnych
sprawach, żywotnych dla gminy i jej mieszkań có w
Cel strategiczny nr 4 - Turystyka
Walorami gminy w tym zakresie są: przygraniczne położenie, korzystne warunki
krajoznawcze, przyrodnicze i historyczne, ró żnorodność narodowa i etniczna, korzystny
stan powietrza atmosferycznego i brak uciążliwości spowodowanej hałasem, wolna
przestrzeń inwestycyjna, aktywizacja gospodarcza gminy, występowanie wó d
termalnych na głębokości ok. 800 m. .
Możliwość osiągnięcia efektywnego rezultatu związanego z wykorzystaniem w/w
atutó w poprzez:
 podjęcie edukacji organizatoró w ruchu turystycznego w gminie (gospodarstwa
agroturystyczne, rolnicy skłonni do przekwalifikowania do obsługi ruchu
turystycznego,
 rezerwy siły roboczej posiadające zamiar zaangażowania się do realizacji zadań
w-agroturystyce i innych segmentach rynku turystycznego, młodzieży szkolnej
doskonalącej wiedzę i in.),
 opracowanie ofert inwestycyjnych dla lokalnej bazy turystycznej i recepcyjnej,

Cel strategiczny nr 5 - Infrastruktura komunalna
Aktualnie występująca możliwość pozyskania funduszy strukturalnych oraz funduszu
rolnego dla wykonania zadań niezbędnych w zakresie infrastruktury komunalnej gminy
może stać się mocną stroną, gdy zostaną zawarte umowy i zapewnione udziały własne
w zakresie finansowania drogich przedsięwzięć. Ponieważ infrastruktura komunalna
warunkuje osiągnięcie celó w strategicznych, to wysiłek pozyskania funduszy
strukturalnych oraz funduszu rolnego jest niezbędny dla zapewnienia:
 gospodarki odpadami,
 modernizacji dró g,
 rozbudowy i remontu wodociągó w,
 uporządkowania i rozbudowy urządzeń kanalizacji sanitarnej,
 gospodarki energetycznej sprzyjającej środowisku oraz wszelkie działania
zmierzające do ograniczenia CO2,
 tworzenia centró w miejscowości oraz ich rewitalizacja.

Projekty z tego zakresu winny wykazywać możliwość realizacji zadań w nich zawartych
poprzez opracowanie i w miarę potrzeby załączenie studium wykonalności do
wnioskó w o fundusze. Studium wykonalności przedstawia realną możliwość wykonania
zadań , gdy: gmina będzie dysponowała potencjałem wykonawczym (najlepiej własnym)
o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami, któ re stawiają nowoczesne technologie
europejskie, zaopatrzenie i organizacja obsługi będzie realizowane w założonych
terminach przy udziale własnego potencjału beneficjenta (np. Przedsiębiorstwo
Eksploatacji, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego), respektowana będzie procedura
przez wykwalifikowane kadry obsługujące realizację projektó w.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Braniewo
Opracowana Strategia długoterminowa realizowana będzie poprzez kształtowanie
polityki władz Gminy Braniewo, uwzględniającej cele i zobowiązania Planu gospodarki
niskoemisyjnej, poprzez podejmowanie działań :
 inwestycyjnych mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy,
 aktywizujących mieszkań có w, przedsiębiorcó w i inne jednostki publiczne, do
włączenia się w proces poprawy jakości powietrza,
 promocyjnych mających na celu propagowanie postaw proekologicznych,
 planistycznych i strategicznych mających na celu ograniczanie niskiej emisji.
Wyrazem strategii długoterminowej jest cel głó wny, zawierający zobowiązania Gminy
Braniewo w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz przypisane mu celó w
szczegó łowych, wdrażających założenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii
Europejskiej w zakresie”
 redukcji emisji gazó w cieplarnianych o 20%,
 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źró deł odnawialnych (OZE) , dla
Polski 15%,
 redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności
energetycznej o 20%.
Cel główny
Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy
Braniewo do 2020 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię
pierwotną i finalną.
Cele szczegółowe
Cel 1: Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji pyłó w zawieszonych z emiteró w punktowych
i liniowych.
Cel 2: Podniesienie efektywności energetycznej budynkó w i obiektó w na terenie Gminy
Braniewo
Cel 3: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źró deł odnawialnych w
budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.
Cel 4: Wzrost wykorzystania energooszczędnego oświetlenia
Cel 5: Wdrożenie zró wnoważonego energetycznie planowania przestrzennego i
zarządzania rozwojem Gminy Braniewo.

Cel 6: Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią i ograniczania niskiej emisji.

3 Partycypacja społeczna i wyniki badań
ankietowych
3.1 Podsumowanie i wyniki badań
Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji zdegradowanych
obszaró w Gminy Braniewo i jako fundament działań na ró żnych jego etapach, tj.
identyfikacja, planowanie, realizacja, monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na
celu podniesienie skuteczności i trwałości projektó w rewitalizacyjnych oraz gotowości i
świadomości mieszkań có w o partycypacyjnym wspó łdecydowaniu o obszarze objętym
programem rewitalizacji. Ponadto, realizuje zasadę partnerstwa wynikającą z art. 5
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, polegającą na
łączeniu szerokiego grona partneró w (w szczegó lności lokalnych społeczności i
przedsiębiorcó w) w procesy programowania i realizacji projektó w rewitalizacyjnych w
ramach programó w operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu, a
także z tymi podmiotami i grupami, któ rych rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. Opiera
się ona na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem
tworzenia dokumentu, któ ry ma stanowić narzędzie do projektowania konkretnych
zadań , podejmowanych w celu rozwiązywania problemó w i eliminacji niepożądanych
zjawisk, a tym samym podnoszących, jakość życia mieszkań có w terenó w
zdegradowanych.
Podczas opracowywania Lokalnego Planu Rewitalizacji towarzyszyły szerokie
konsultacje społeczne, zostały przeprowadzone badania ankietowe pośró d
mieszkań có w Gminy Braniewo oraz lokalnych przedsiębiorcó w.
Przedmiotowe
konsultacje zostały przeprowadzone w dwukrotnie:
Konsultacje I odbyły się 24.02.2017r - spotkanie zostało przeprowadzone po sesji Rady
Gminy –uczestniczyli w nich Radni (14 osó b), i sołtysi gminnych sołectw(20 osó b) –
podczas spotkania wskazano problemy i oczekiwania mieszkań có w, uczestnicy zostali
poproszeni o wypłynie ankiet - łącznie w konsultacjach wzięło udział 34 osoby.
II konsultacje odbyły się 02.03.2017 – na konsultacje zostali zaproszenie lokalni
przedsiębiorcy oraz rolnicy. Podczas spotkania dyskutowano o problemach i
diagnozowano obszary, któ re wymagają ożywania w sferze gospodarczej. W spotkaniu
wzięło udział 8 przedstawicieli lokalnego biznesu i rolnictwa.
Ponad to na stronie Gminy Braniewo została zmieszczona do pobrania w formie
elektronicznej ankieta do gminy w formie papierowej wpłynęło 42 ankiety.
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Łącznie w badaniach ankietowych wzięło udział 76 osó b.

Analiza poszczegó lnych pytań , zawartych w ankiecie, wygląda następująco:

1.

Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Braniewo wymaga programu ożywienia
społeczno-gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego?
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2.

Najpoważniejsze problemy społeczne w Gminie Braniewo.
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Ankietowany wybierał 4 z 11 wskazanych problemów – przedstawiono 4 najczęściej
powtarzające się odpowiedzi.

3.

Najpoważniejsze problemy związane ze środowiskiem naturalnym,
zagospodarowaniem przestrzennym oraz stanem infrastruktury technicznej
w Gminie Braniewo
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Ankietowany wybierał 4 z 10 wskazanych problemów – przedstawiono 4 najczęściej
powtarzające się odpowiedzi.

4.

Najpoważniejsze problemy gospodarcze Gminy Braniewo .
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Ankietowany wybierał 4 z 11 wskazanych problemów – przedstawiono 4 najczęściej
powtarzające się odpowiedzi.

5.

Najważniejsze przedsięwzięcia, któ re powinny być podejmowane w celu
ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na wskazanym obszarze.
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Ankietowany wybierał 2 z 6 wskazanych rodzajów przedsięwzięć – przedstawiono 2 najczęściej
powtarzające się odpowiedzi.

6.

Rodzaje przedsięwzięć, któ re powinny być realizowane w celu ograniczenia
negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i
technicznych na wskazanym obszarze.

Ankietowany wybierał z 3 z 9 wskazanych rodzajów przedsięwzięć – przedstawiono 3 najczęściej
powtarzające się odpowiedzi

Podsumowując analizę konsultacji społecznych, należy postawić następujące wnioski
determinujące rewitalizację na obszarze Gminy Braniewo:
1. Najbardziej oczekiwanymi efektami procesu rewitalizacji problemowych obszaró w
gminy według mieszkań có w są:






zwiększenie liczby miejsc pracy,
rozwó j przedsiębiorczości,
poprawa stanu infrastruktury drogowej,
stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej,
zwiększenie integracji mieszkań có w i pobudzenie ich aktywności lokalnej.

2. Priorytetowe działania w zakresie osiągnięcia ww. efektó w rewitalizacji powinny
koncentrować się na:




modernizacji głó wnych ciągó w drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
stworzeniu warunkó w do rozwoju przedsiębiorczości,
budowie oferty spędzania czasu wolnego.

Wartością dodaną przeprowadzonych badań jest możliwość skonfrontowania wiedzy o
aspektach funkcjonowania gminy przez ró żne środowiska lokalne, co w konsekwencji
doprowadzi do trafniejszej delimitacji obszaró w problemowych i będzie stanowiło
podstawę uzasadnienia podjętych działań . Ponadto zakłada się, że partycypacyjny model
opracowania Planu Rewitalizacji będzie się przekształcał w partycypacyjny model
wdrażania, a wokó ł grupy uczestniczącej w pracach nad dokumentem będą pojawiały
się kolejne podmioty lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne.

3.2 Analiza SWOT

Szanse rozwojowe Gminy Braniewo

• Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości dzięki globalnej polityce sprzyjającej
tworzeniu nowych miejsc pracy
• Sprzyjająca polityka regionalna adresowana do jednostek samorządu
terytorialnego
• Integracja kraju ze strukturami europejskimi – podniesienie rangi terenu
przygranicznego z Obwodem Kaliningradzkim. Usytuowanie Braniewa w pobliżu
międzynarodowych traktów komunikacyjnych i granicy UE z federacja Rosyjska ;
• Nowe możliwości pozyskania środków finansowych w ramach funduszy
strukturalnych UE;
• Bliskość aglomeracji: Kaliningrad, Gdańsk, Olsztyn, Elbląg;
• Prognozy rozwoju ruchu turystycznego;
• Prognozy rozwoju ruchu turystycznego;
• Rozwój i prowadzenie kompleksowej promocji miasta;
• Prognozowany rozwój żeglugi na Zalewie Wiślanym
• Otwarcie przejścia granicznego w Grzechotkach

Zagrożenia Rozwojowe Gminy Braniewo
• Wzrost marginalizacji społeczeństwa;
• Pogarszanie stanu technicznego dróg i chodników
• Brak integracji społeczeństwa;
• Brak praktycznej współpracy innymi samorządami również zagranicznymi;
• Ograniczone zdolności finansowe;
• Brak dużych skupisk ludzkich
• Uwarunkowania wewnętrzne

4 Założenia Lokalnego Planu Rewitalizacji
Gminy Braniewo (LPR)
4.1 Cele rewitalizacji
Głó wnym celem Planu Rewitalizacji będzie podniesienie atrakcyjności Gminy Braniewo,
jako miejsca zamieszkania i pracy oraz atrakcji turystycznej.
Kolejnymi celami, któ re mają za zadanie ograniczyć problemy społeczne na obszarze
kryzysowym są:
 poprawa warunkó w życia mieszkań có w gminy w sferze bytowej, ekologicznej
oraz społecznej;


poprawa warunkó w oświatowych;



podniesienie waloró w estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznej;




nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji;
zachowanie, ochrona, promowanie i rozwó j dziedzictwa kulturowego, tworzenie
nowych standardó w, kompetencji kulturowych dla mieszkań có w Gminy
Braniewo;



zachowanie i ochrona środowiska oraz poprawę efektywności energetycznej
budynkó w znajdujących się na terenie gmin, promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami i wdrażania OZE;

Przy jednoczesnym:
 rozwijaniu nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy
poprzez budowę i przebudowę infrastruktury (dró g, budynkó w, parkingó w,
rynkó w), aby dostosować się do działalności i potrzeb nowych przedsiębiorstw,
przy ró wnoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego
warunkującego zró wnoważony rozwó j gospodarczo – społeczny;


inspirowaniu wspó łpracy rożnych środowisk i instytucji na rzecz rozwiązywania
problemó w społecznych na danym obszarze, poprawę bezpieczeń stwa i
zapobiegania przestępczości;



aktywizacji organizacji kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju
czy usprawnienia ich działalności poprzez remont lub przebudowę obiektó w
pełniących funkcje zaplecza kulturalnego lub turystycznego.

Wymienione wyżej cele rewitalizacji korespondują z aspektami rewitalizacji, któ re
uwzględniają :
I. Aspekt Przestrzenno-Urbanistyczny
 działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej,
 działania dotyczące podniesienia waloró w estetycznych i funkcjonalnych
przestrzeni publicznych,
 działania dotyczące rozwoju transportu,




działania dotyczące remontó w i renowacji istniejących zasobó w
mieszkaniowych,
działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej,

II. Aspekt Ekonomiczny
 działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektoró w gospodarki lokalnej,
 działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,
 działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmó w wsparcia (np.
budżet obywatelski),
 działania wynikające z programó w pomocowych dla rozwoju MŚ P.
III. Aspekt Społeczny
 działania dotyczące rozwoju zasobó w ludzkich,
 działania dotyczące przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu,
 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi,
 działania dotyczące tworzenia ró wnych szans,
 działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia,
 działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności,
 działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych w tym
poprawa warunkó w nauki oraz wychowania przedszkolnego;
Realizacja celó w Lokalnego Plany Rewitalizacji odbywać się będzie poprzez:
1. Zaktywizowanie społeczne i zawodowe mieszkań có w Gminy Braniewo realizując
projekt „Razem w przyszłość”
2. Rozwó j wysokiej, jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork
3. Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz promowanie działań służących
upowszechnianiu tradycji, kultury i sztuki w Gminie Braniewo projekt „Plener
Malarski”
4. Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz promowanie działań służących poprzez
Organizację Pleneru rzeźbiarskiego z Ś DS, jako upowszechnianiu tradycji, kultury
i sztuki w Gminie Braniewo
5. Utworzenie wiejskiego Klubu Sportowego w Ż elaznej Gó rze, aktywizacja
młodzieży w wieku szkolnym, promowanie sportu, animacja wolnego czasu.
6. Rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej
oczyszczalni w miejscowości Ż elazna Gó ra.
7. Rewitalizację osiedla w miejscowości Lipowina
8. Rozbudowę infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni,
9. Budowa budynku socjalnego
10. Poprawę funkcjonalności terenu i stworzenie warunkó w do jego dalszego
rozwoju poprzez utworzenie plaży w Starej Pasłęce
11. Poprawę funkcjonalności terenu i stworzenie warunkó w do dalszego rozwoju
portu w Nowej Pasłęce
12. Modernizację i rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Nowa Pasłęka
13. Modernizacja mostu, któ ry łączy dwie miejscowości Starą Pasłękę i Nową Pasłękę
14. Poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Braniewo
- kompleksowa termomodernizacja budynkó w Zespołu Szkó ł w Lipowinie oraz
Szkoły Filialnej w Szylenach”

Na określenie celó w Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Braniewo miały wpływ nie
tylko analizy i obserwacje zespołu autorskiego, ale ró wnież przeprowadzone
konsultacje społeczne, ankietyzacja społeczna, wywiady przeprowadzone z
mieszkań cami.
Zakres pó l operacyjnych określono na podstawie analizy występowania zjawisk
kryzysowych, materiałó w otrzymanych od odpowiednich urzędó w, przyjętych wcześniej
obszaró w kryzysowych.
Ewaluacja zjawisk kryzysowych zarejestrowanych na poszczegó lnych polach
interwencji wraz z wyborem rodzaju działań mających na celu łagodzenie tych zjawisk,
została poddana uproszczonej komparatywnej analizie użyteczności. Dzięki tej analizie
powstała pierwsza lista projektó w działań na obszarach pó l interwencji, pokazując ich
praktyczną wartość użytkową. Szczegó lnie trudne jest to w przypadkach oceny działań
kryterió w niewymiernych finansowo, tak zwanych miękkich.
Przy ocenie projektó w działań znaczenie miały następujące kryteria:
- kwalifikowalność do wspó łfinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewó dztwa Warmiń sko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz innych
programó w pomocowych Unii Europejskiej i EOG;
- zgodność z zamierzeniami Władz Gminy oraz innych inwestoró w zdefiniowanymi w
dokumentach strategicznych i planistycznych;
- wyniki konsultacji społecznych.

4.2 Kryteria wyboru obszarów oraz zaznaczenie obszarów
kryzysowych na terenie Gminy Braniewo
Zasięg każdego z obszaró w rewitalizacji wyznaczany jest przy założeniu, że stanowi
on teren o istotnym znaczeniu dla rozwoju Gminy, obejmujący całość lub część obszaru
zdegradowanego, na któ rym ze względu na szczegó lną koncentrację negatywnych
zjawisk, projektowana lub prowadzona jest rewitalizacja.
Dany program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające
wsparcia, jednak obszar rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni
gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkań có w.
Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, któ re będą realizowane w ramach danego
programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim: identyfikację głó wnych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez któ rych obszar rewitalizacji nie będzie w
stanie wyjść z kryzysowej sytuacji oraz innych uzupełniających rodzajó w przedsięwzięć
rewitalizacyjnych tj. takich, któ re ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno
zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celó w
programu rewitalizacji. W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy wskazać obszary
tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb rewitalizowanego obszaru.
Zaró wno przedsięwzięcia głó wne, jak i uzupełniające są przedsięwzięciami
zaplanowanymi / wynikającymi z programu rewitalizacji. Na terenach objętych analizą
związaną z Gminnym Programem Rewitalizacji występują liczne zjawiska kryzysowe w
sferach funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Przy braku szybkiej reakcji na te zjawiska przez władze Gminy można doprowadzić do
nieodwracalnej degradacji Gminy i wyraźnego pogorszenia się bytu jego mieszkań có w.
Analiza wskaźnikowa jest kluczowym narzędziem umożliwiającym delimitację
obszaró w dysfunkcyjnych. Pierwszym krokiem analizy było dokonanie spisu
nieruchomości /działek/, dla któ rych zostały zebrane dane liczbowe, a także dane
liczbowe dla całej gminy. Na podstawie zebranych danych wyliczone zostały wskaźniki
(metodologia obliczeń została przedstawiona w tabeli poniżej), a następnie wynik
poró wnany został z wartością wskaźnika obrazującego sytuację w całej gminie. Na tej
podstawie wyznaczone zostały poszczegó lne obszary gminy (z zachowaniem spó jności
przestrzennej), na któ rych można zauważyć wyraźnie gorszą sytuację i obliczone zostały
wskaźniki dla obszaru. Wskaźniki te zostały poró wnane ze wskaźnikami dla całej gminy
i gdy dany obszar charakteryzuje się przynajmniej jednym kryterium na gorszym
poziomie w stosunku do całej gminy, może zostać zakwalifikowany, jako obszar
zdegradowany.

Do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej, w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji na
terenie gminy Braniewo, wykorzystani następujące wskaźniki:

Kryterium

Wskaźnik

Definicja

Metodologia

Wysoki
poziom Liczba
osó b
ubó stwa
i korzystających
wykluczenia
z zasiłkó w pomocy
społecznej na 1 tys.
ludności

Osoby, któ re zgodnie
z ustawą z 12 marca
2004r. o pomocy
społecznej
są
uprawnione
do
ubiegania
się
o
przyznanie
świadczenia
pieniężnego

Liczba
osó b
korzystających
z
zasiłkó w x 100 /
liczba mieszkań có w

Wysoka
stopa Udział długotrwale
długotrwałego
bezrobotnych wśró d
bezrobocia
osó b
w
wieku
produkcyjnym

Stopę długotrwałego
bezrobocia rozumie
się, jako stosunek
liczby
osó b
bezrobotnych
powyżej 12 miesięcy
do liczby osó b w
wieku produkcyjnym

Liczba
osó b
długotrwale
bezrobotnych x 100
/ liczba osó b w
wieku produkcyjnym

(kobiety w wieku
18-59,
mężczyźni
18-64)
Niski
wskaźnik
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotó w
gospodarki
narodowej na 100
osó b

Ilość
zarejestrowanych
podmiotó w
gospodarczych
w
przeliczenia na 100
mieszkań có w

Liczba podmiotó w
gospodarczych *100
/
liczba
mieszkań có w

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawione w powyższej tabeli wskaźniki zostały wykorzystane do wyznaczenia
obszaru rewitalizacji. Obszar zostaje uznany za kryzysowy z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczegó lności bezrobocia, ubó stwa, przestępczości
czy niskiego kapitału społecznego przy jednoczesnym występowaniu na nim
negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
lub technicznych. Za kluczowe i nadrzędne uznaje się problemy dotykające sferę
społeczną, ponieważ ich natężenie negatywnie oddziałuje na inne sfery funkcjonowania
określonego obszaru. W pierwszej kolejności, prowadzone działania rewitalizacyjne

mają wpłynąć na poprawę, jakości i warunkó w życia mieszkań có w, co skutkować będzie
dalszymi, pozytywnymi zmianami, także w sferze przestrzenno-gospodarczej.

Analiza Wskaźników
Wartości wskaźników dla całej gminy
1. Liczba mieszkań có w gminy Braniewo– stan na 31.12.2015r. dane z GUS – 6214
2. Liczba osó b w wieku produkcyjnym stan na 31.12.2015r. dane z GUS – 4142
3. Liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej stan na 31.12.2016r.
dane z GOPS w Braniewie - 452 osoby
4. Liczba osó b bezrobotnych stan na 31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – osó b
722 osoby
5. Liczba osó b trwale bezrobotnych pow. 12 miesięcy stan na dzień 31.12.2015r. –
466 osó b
6. Liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej stan na 31.12.2015r.
dane z GUS stan na 31.12.2015r. dane z Urzędu Gminy Braniewo – 292 podmioty
Tabela nr wartość wskaźników dla całej Gminy
Wskaźnik
Liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej
na 100 mieszkań có w
Liczba osó b bezrobotnych na 100 mieszkań có w
Udział długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkań có w
Liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej
na 100 mieszkań có w

Wartość
7,2

37,8
11,6
4,7

Źródło: Opracowanie własne

Wartości wskaźników dla OBSZARU I
1. Liczba mieszkań có w miejscowości Lipowina – stan na 31.12.2015r. dane z GUS
– 504 os.
2. Liczba osó b w wieku produkcyjnym stan na 31.12.2015r – 336 os.
3. liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej w miejscowości
Lipowina / stan na 31.12.2015r. dane z GOPS w Braniewie – 63 osoby
4. liczba osó b bezrobotnych miejscowości Lipowina stan na 31.12.2015r. dane z
PUP w Braniewie – 90 os
5. udział długotrwale bezrobotnych wśró d osó b w wieku produkcyjnym
miejscowości Lipowina stan na 31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – 57
6. liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej miejscowości
Lipowina stan na 31.12.2015r. dane z GUS – 17
Tabela nr wartość wskaźników dla OBSZARU I
Wskaźnik

Wartość

Liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej
na 100 mieszkań có w
Liczba osó b bezrobotnych na 100 mieszkań có w
Udział długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym
na 100 mieszkań có w
Liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej
na 100 mieszkań có w

7,6
18,2
63,3
2,1

Źródło: Opracowanie własne

Wartości wskaźników dla OBSZARU II
1. Liczba mieszkań có w miejscowości Nowa Pasłęka – stan na 31.12.2015r. dane z
GUS – 162
2. Liczba osó b w wieku produkcyjnym stan na 31.12.2015r. – 108 os
3. liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej w miejscowości Nowa
Pasłęka / stan na 31.12.2015r. dane z GOPS w Braniewie - 6 osó b
4. liczba osó b bezrobotnych zarejestrowanych zamieszkałych w miejscowości
Nowa Pasłęka stan na 31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – 11
5. liczba osó b długotrwale bezrobotnych zam. w miejscowości Nowa Pasłęka stan
na 31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – 8
6. liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej zarejestrowanych w
miejscowości Nowa Pasłęka stan na 31.12.2015r. dane z GUS – 19
Tabela nr wartość wskaźników dla OBSZARU II
Wskaźnik

Wartość

Liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej
na 100 mieszkań có w
Liczba osó b bezrobotnych na 100 mieszkań có w
Udział długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkań có w
Liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej
na 100 mieszkań có w

3,7
11,3
72,73
11,7

Źródło: Opracowanie własne

Wartości wskaźników dla OBSZARU III
1. Liczba mieszkań có w miejscowości Ż elazna Gó ra – stan na 31.12.2015r. dane z
GUS – 363
2. Liczba osó b w wieku produkcyjnym stan na 31.12.2015r. - 108
3. liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej w miejscowości
Ż elazna Gó ra / stan na 31.12.2015r. dane z GOPS w Braniewie - 26 osó b
4. liczba osó b bezrobotnych zarejestrowanych zamieszkałych w miejscowości
Ż elazna Gó ra stan na 31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – 36
5. liczba osó b długotrwale bezrobotnych zam. w miejscowości Ż elazna Gó ra stan na
31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – 24

6. liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej zarejestrowanych w
miejscowości Ż elazna Gó ra stan na 31.12.2015r. dane z GUS – 2
Tabela nr wartość wskaźników dla OBSZARU III
Wskaźnik

Wartość

Liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej
na 100 mieszkań có w
Liczba osó b bezrobotnych na 100 mieszkań có w
Udział długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkań có w do
osó b bepzorbiotnych
Liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej
na 100 mieszkań có w

7,2
16,5%
66,67%
1

Źródło: Opracowanie własne

Wartości wskaźników dla OBSZARU IV
1. Liczba mieszkań có w miejscowości Szyleny – stan na 31.12.2015r. dane z GUS 96
2. Liczba osó b w wieku produkcyjnym stan na 31.12.2015r. - 64
3. Liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej w miejscowości
Szyleny / stan na 31.12.2015r. dane z GOPS w Braniewie - 14 osó b
4. Liczba osó b bezrobotnych zarejestrowanych zamieszkałych w miejscowości
Szyleny stan na 31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – 32
5. Liczba osó b długotrwale bezrobotnych zam. w miejscowości Szyleny stan na
31.12.2015r. dane z PUP w Braniewie – 18
6. Liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej zarejestrowanych w
miejscowości Szyleny stan na 31.12.2015r. dane z GUS – 5
Tabela nr wartość wskaźników dla OBSZARU IV
Wskaźnik

Wartość

Liczba osó b korzystających z zasiłkó w pomocy społecznej
na 100 mieszkań có w
Liczba osó b bezrobotnych na 100 mieszkań có w w wielu
produkcyjnym
Udział długotrwale bezrobotnych do ogó łu osó b
bezrobotnych
Liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej
na 100 mieszkań có w

14,6%
55,6%
56,25%
5,2%

Źródło: Opracowanie własne

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż obszar objęty działaniami
rewitalizacyjnymi w Gminie Braniewo należy do obszaró w zdegradowanych z uwagi na
fakt, iż cały obszar gminy Braniewo należy do obszaró w wymagających rewitalizacji

biorąc pod uwagę dane dla obszaru Powiatu Braniewskiego. Tereny, na któ rych zostaną
przeprowadzone inwestycje o charakterze rewitalizacyjnym spełniają kryteria
określone w Rozporządzeniu WE Nr 1828/2006 art. 47 ust.1 oraz kryteria, o któ rych
mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Wyznaczony obszar na
terenie Gminy Braniewo wymaga interwencji związanej z rewitalizacją analizowanych
obszaró w, dla któ rego przekroczono wartość referencyjną następujących wskaźnikó w:
 liczba osó b korzystająca z zasiłkó w pomocy społ. na 100 mieszkań có w,
 liczba bezrobotnych na 100 mieszkań có w w stos od osó b w wieku produkcyjnym
 udział liczba osó b długotrwale bezrobotnych w wieku prod. na 100 mieszkań có w
do ogó łem osó b bezrobotnych
 liczba zarejestrowanych podmiotó w gospodarki narodowej na 100 mieszkań có w
Podsumowanie:
Na terenach objętych analizą związaną z Lokalnym Planem Rewitalizacji występują
liczne zjawiska kryzysowe w sferach funkcjonalno – przestrzennych, środowiskowych,
społecznych i ekonomicznych. Przy braku szybkiej reakcji na te zjawiska przez władze
gminy mogą doprowadzić do nieodwracalnych degradacji substancji zabytkowych
gminy i wyraźnego pogorszenia się bytu jego mieszkań có w. W obszarze stwierdzono
ró wnież szereg zjawisk pozytywnych, mogących wesprzeć strategiczne działania
rewitalizacyjne do któ rych można zaliczyć:









bliskie położenie przejścia granicznego z Rosją tj,: Gronowo – Mamonowo oraz
Grzechotki – Mamonowo
bliskość do Braniewa, jako ośrodka miejskiego,
wysokie walory środowiskowe,
dobry stan podstawowej infrastruktury drogowej,
dobre usytuowanie w sieci komunikacyjnej,
dobre zarządzanie gminą,
dobra baza oświatowa,
dbałość o dziedzictwo kulturalne.

Do negatywnych czynnikó w występujących w poszczegó lnych sferach zaliczono:
1. Sfera przestrzenna: Niski poziom dostępu do sieci wodociągowej, brak gazyfikacji;
Brak ścieżek rowerowych, Brak chodnikó w w dużej części sołectw, Brak miejsc
aktywnego wypoczynku; Brak terenó w inwestycyjnych; Zły stan nawierzchni części
dró g na terenie miejscowości Młoteczno, oraz wymagające przebudowy odcinki dró g
Grzędowo-Krasnolipie, Bemowizna-Szyleny; Zły stan techniczny budynkó w publicznych;
Niski poziom efektywności energetycznej budynkó w publicznych; Brak miejsca, w
któ rym można by było realizować zadania w zakresie propagowania kultury lokalnej
oraz prowadzić edukację patriotyczno – historyczną; Zbyt uboga i niewystarczająca
mała architektura, zieleni, placó w zabaw, oświetlenia ulicznego, ścieżek rowerowych,
koszy na śmieci na terenie gminy.

2. Sfera gospodarcza: Brak miejsc pracy, Brak zakładó w przemysłowych, Brak
odnawialnych źró deł energii, Niskie warunki dla rozwoju działalności gospodarczej,
Niskie dochody gminy, Słabnąca koniunktura gospodarcza w kraju oraz atrakcyjność
inwestycyjna i osadnicza sąsiednich gmin a nawet regionó w, Wzrost bezrobocia w skali
całego kraju, Brak terenó w inwestycyjnych, Niski wskaźnik przedsiębiorczości.
3. Sfera społeczna: Mała atrakcyjność turystyczna, Niska efektywność rolnictwa, Duży
stopień ubó stwa, Duża liczba osó b korzystających z pomocy społecznej; Rosnąca
bierność części mieszkań có w w zaangażowanie w sprawy gminy, w tym zwłaszcza
dotycząca utrzymania porządku, Zubożenie społeczeń stwa i duży stopień ubó stwa
wśró d mieszkań có w; Duża ilość osó b bezrobotnych; Migracja młodych ludzi –
wyludnianie się wsi, brak dostępu do zasobó w kultury; Brak dostępu do zasobó w
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej; Brak instrumentó w, któ re pomagałyby w
rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy, Brak promocji turystycznej gminy,
Brak monitoringu na terenie gminy.
Jak zidentyfikowano na terenie zdegradowanym występuje wysoki poziom ubó stwa,
wysoki poziom długotrwałego bezrobocia oraz niski poziom wartości zasobu
mieszkaniowego, co jednoznacznie kwalifikuje obszar zlokalizowany na terenie Gminy
Braniewo do uznania, jako obszar zdegradowany wymagający interwencji
zmierzających do przywró cenia utraconych funkcji społeczno- gospodarczych.
Przekroczenie wartości referencyjnych określonych dla poszczegó lnych wskaźnikó w
oznacza konieczność podjęcia działań , któ rych efektem będzie mogła być ich poprawa w
przyszłości.

4.3 Charakterystyka obszarów rewitalizacji
Synteza wynikó w uzyskanych z przeprowadzonych analiz ilościowych i jakościowych
obecnej sytuacji w Gminie Braniewo, dobra znajomość lokalnych uwarunkowań przez
członkó w zespołu ds.: PR, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności,
doprowadziły do wyodrębnienia trzech obszaró w rewitalizacji na terenie gminy,
cechujących się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemó w, a
jednocześnie o zbliżonym sposobie zagospodarowania oraz podobnym charakterze i
pełnionych funkcjach. Charakterystyka i zasięg przestrzenny poszczegó lnych obszaró w
przedstawiony został w poniższej:
Charakterystyka i zasięg przestrzenny OBSZARU I – Lipowina

UZASADNIENIE WYBORU
Lipowina to wieś o charakterze osiedla. Obecnie Lipowina liczy 825 mieszkań có w (stan
na 31.12.2015r.). W miejscowości znajdują się:, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Zespó ł Szkó ł
któ ry powstał w 1999 roku w wyniku reformy oświaty, w jego skład wchodzi: Szkoła
Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum, znajdują się tu ró wnież
świetlica wiejska oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Wieś jest jedna z większych miejscowości w gminie jednak, że nie można uznać jej, jako
ośrodka w usługowo- handlowego, bardziej pełni funkcje edukacyjno- kulturowa dla
okolicznych mieszkań có w.
W przybliżeniu można stwierdzić, że bezrobotna ludność Lipowiny stanowi ok. 11%
ogó łu bezrobotnych we wsi. Wśró d bezrobotnych dominują ludzie w wieku po 50 r.ż. O
trudnym wychodzeniu z bezrobocia świadczy bardzo duża ilość osó b długotrwale
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP jest to ponad 63% bezrobotnych. Wieś
Lipowina nie posiada znaczącego przemysłu wytwó rczego czy też przetwó rczego.
Działalność gospodarcza koncentruje się głó wnie na ró żnorakich usługach. Na terenie

wsi Lipowina zarejestrowanych jest 17 podmiotó w gospodarczych. Sieć drogową na
terenie miejscowości Lipowina stanowią głó wnie drogi gminne, miejscowość
usytuowana jest przy drodze wojewó dzkiej nr 507. Stan dró g, w związku z rosnącym
wskaźnikiem motoryzacji, przestaje odpowiadać obecnym potrzebom komunikacyjnym
mieszkań có w.
Zaznaczony na mapie obszar nr 1 to osiedle mieszkaniowe, stanowi ono centralne
miejsce we wsi. Na osiedlu znajduje się 14 blokó w po 12 mieszkań , łącznie na osiedlu
zamieszkuje 168 rodzi, co stanowi to ponad 70% mieszkań có w Lipowiny. Największym
problemem i utrudnieniem dla mieszkań có w stanowi infrastruktura drogowa na
terenie osiedla znajdują się zdegradowane i dziurawe drogi, któ re wymagają remontu.
Brak parkingó w i chodnikó w przy drogach stanowi dodatkowy problem w życiu
codziennym mieszkań có w. Niezagospodarowany teren w wokó ł blokó w nie wpływa
pozytywnie a wychowanie dzieci i nastroje społeczeń stwa.
Zaznaczany obszar nr 2 to teren Zespołu Szkó ł w Lipowinie. Budynek szkoły
podstawowej, powstały po wojnie w dwó ch etapach. Jest parterowy, murowany, w
części wejściowej niepodpiwniczony, w części nowej (wykonanej na początku lat 90tych) podpiwniczony, całość przykryta jest dachem dwuspadowym. Do nowej części
przyłączony jest budynek sali sportowej z zespołem socjalnym. Z sali do szkoły dostać
się można za pomocą łącznika. Zły stan techniczny i wizualny budynku następujące
problemy dla mieszkań có w; niekorzystny wizerunek Gminy i Zespołu Szkó ł, jako
podmiotó w publicznych, zbyt wysokie koszty ogrzewania budynkó w szkolnych brak
docieplania budynkó w, szkodliwość środowiskowa, niekorzystne warunki uczenia się
dla dzieci.
Łącznie obszar objęty rewitalizacją stanowi 3,69ha, stanowi on około 0,012%
powierzchni Gminy.
CEL DLA OBSZARU REWITALIZACJI
Celem jest wyeliminowanie kumulujących się negatywnych zjawisk społecznych,
gospodarczych i infrastrukturalnych tj. –przestępczość, migracja młodzieży, degradacja
techniczna budynkó w i infrastruktury towarzyszącej.
Poprzez wspó lne spędzanie czasu w przyjaznym miejscu, nastąpi zwiększenie
aktywności mieszkań có w, wzmocnienie więzi lokalnych i lokalnej tożsamości. Celem
jest ró wnież wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych i wielofunkcyjnych
przestrzeni publicznych pod usługi społeczne, integrujących ró żne grupy społeczne i
wiekowe. Istotnym elementem projektu jest modernizacja dró g osiedlowych, gdyż
najważniejsze jest bezpieczeń stwo mieszkań có w i możliwość dojazdu odpowiednich
służb w każde zagrożone miejsce.
Celem obszaru rewitalizacji będą ró wnież polegały wyeliminowaniu negatywnych
skutkó w wynikających ze złego stanu budynkó w szkoły przede wszystkim na
zapewnieniu pracownikom i uczniom Zespołu korzystnych, w pełni komfortowych
warunkó w do uczenia i pracy.
DZIAŁANIA
Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie dotyczą m.in. poprawy stanu nawierzchni dró g,
ograniczeniu kolizyjności skrzyżowań , podniesienia bezpieczeń stwa ruchu pieszych,
budowy i modernizacji dró g. Obecny stan zagospodarowania centrum wsi Lipowina, a
zwłaszcza układ komunikacyjny budzi wiele zastrzeżeń .
Termomodernizacja budynkó w szkoły warz z wymianą źró dła ciepła.
STAN WIZJI
Podniesie jakość i warunki życia mieszkań có w oraz zapewnienie dzieciom, młodzieży i
osobom starszym możliwości aktywnego i miłego spędzania wolnego czasu, oraz

zapewnienie godnych i komfortowych warunkó w do nauki i pracy.
Charakterystyka i zasięg przestrzenny OBSZARU II – Nowa Pasłęka

UZASADNIENIE WYBORU
Obszar Nowa Pasłęka to obszar obejmujący dwie miejscowości graniczące ze sobą tj.
Nowa Pasłęka i Stara Pasłęka, miejscowości o wyjątkowym znaczeniu dla gminy ze
względu na ich położenie i związany z tym potencjał turystyczny. Przez Nową Pasłękę
przepływa rzeka Pasłęka i tuż za miejscowością wpada do Zalewu Wiślanego. W Nowej
Pasłęce została w lecie 2012 roku oddana do użytku przystań żeglarska. Zlokalizowana
jest na wschodnim brzegu rzeki, pomiędzy przystanią Dom Rybaka a mostem
zwodzonym. Ż eglarze mają do dyspozycji slip, około stu metró w oświetlonego,
umocnionego nabrzeża. Odcinek nabrzeża w pobliżu mostu zwodzonego
przystosowany jest do cumowania burtą większych jednostek. W miejscowości znajdują
się także port rybacki, punkt biblioteczny, sklepy spożywcze, boisko i plac zabaw dla
dzieci. Miejscowość liczy 155 mieszkań có w, z czego około 10% to osoby bezrobotne
wieku produkcyjnym. Na tym terenie zarejestrowanych jest 22 podmioty gospodarcze,
któ rych dzielność większości związana jest z turystyka i połowem ryb.
Port rybacki znajdujący się w Nowej Pasłęce jest centralnym punktem miejscowości. Do
portu prowadzi tor podejściowy o głębokości technicznej 1,3 m, szerokości w dnie 20 m
oraz długości 0,5 km. Port Nowa Pasłęka posiada dwa falochrony zewnętrzne: pó łnocny
o długości 307,3 m oraz południowy o długości 121 m. Ostroga wejściowa południowa
ma długość 190 m. W osi toru podejściowego znajduje się kamienna grobla będąca
przedłużeniem pó łnocnego falochronu. Przy normalnym i wysokim stanie wody jest
ona częściowo niewidoczna. Basen portowy ma powierzchnię 1,1650 ha. Długość
umocnienia brzegu strony południowej portu powinno wynosić 240 m, a umocnienie
brzegu w rejonie śluzy o 50 m. Infrastruktura portu rybackiego jest dość

zdegradowana, i nie posiada udogodnień i rozwiązań technicznych, jakie stosuje się w
nowoczesnych portach, co ma bezpośredni wpływ, na jakość pracy i bezpieczeń stwo
rybakó w.
Kluczowy dla tego obszaru jest most drogowy, nad rzeką Pasłęką, do któ rego dochodzą
dwie drogi powiatowe nr 1377N (Nowa Pasłęka-Braniewo) oraz ner 1379N (Stara
Pasłęka-Braniewo). Most łączy dwie miejscowości Starą Pasłękę ( 28 mieszkań có w)i
Nową Pasłękę (155 mieszkań có w). Most wymaga wymiany pokładu wraz z
drewnianym chodnikiem na nowe elementy drewniane, konserwację elementó w
ruchomych mostu, któ ry wyposażony jest w istniejący system podnoszenia/zwodzenia
ręcznego, wzmocnienie przyczó łku od strony Starej Pasłęki, wzmocnienie filaró w
mostu oraz uzupełnienie stalowych łącznikó w mostu.
Nowa Pasłęka jest istotną miejscowości na mapie gminy także ze względu znajdujące
się na jaj terenie ujęcie wody, któ re zasila w wodę pitna mieszkań có w gminy. Obecnie
ujęcie znacznie ograniczyło swoją pierwotną wydajność utrudniając pobó r wody.
Podstawę stanowi studnia, któ rej zły stan stwarza poważne zagrożenie awarią lub
zablokowaniem dopływu wody. Jest to poważny problem i wymaga podjęcia działań
modernizacyjnych.
Problematycznym obszarem dla mieszkań có w a także turystó w odwiedzjących te
miejscowości jest także bark wyznaczonego miejsca wypoczynku nad Zalewem
Wiślanym. Teren przybrzeżny nie jest odpowiednio zagospodarowany i nie posiada
infrastruktury turystycznej. Nie ma wydzielonej plaży ani zaplecza higienicznego. Jest
dość problematyczne także pod względem bezpieczeń stwa wypoczywających
mieszkań có w nad brzegiem zalewu.
Obszar kryzysowy wynosi 11,13ha, co stanowi 0,036% powierzchni gminy Braniewo.
CEL DLA OBSZARU REWITALIZACJI
Celem dla Obszaru II jest przed wszystkim zapewnienie mieszkań com odpowiedniej
infrastruktury drogowej, modernizacji ujęcia wody, infrastruktury turystycznej, co
podniesie komfort życia mieszkań có w, poprawę bezpieczeń stwa i warunkó w w porcie,
możliwości rozwoju dzielności gospodarczych, co przełoży się bezpośrednio spadek
bezrobocia na terenie gminy.
DZIAŁANIA
Działania, któ re zostaną podjęte na wskazanym obszarze to:
Remont/Modernizacja mostu łączącego miejscowości Starą z Nową Pasłęką
Utworzenie plaży wraz infrastrukturą turystycznej nad brzegiem Zalewu wiślanego w
Starej Pasłęce.
Modernizacja ujęcia wody
Przebudowa portu rybackiego.
STAN WIZJI
Nowa i Stara Pasłęka to wizytó wka turystyczna gminy. Miejsce atrakcyjne do
zamieszkania, przyjazne i bezpieczne dla lokalnych mieszkań có w ale i całej gminy z
potencjałem rozbojowym dla prowadzenie własnego biznesu.

Charakterystyka i zasięg przestrzenny OBSZARU III – Ż elazna Gó ra

UZASADNIENIE WYBORU
Ż elazna Gó ra to wieś położona na obszarze Wzniesień Gó rowskich, pomiędzy
strumieniami Banó wka i Omaza, 16 km na wschó d od Braniewa, na południe od drogi
krajowej nr 22. Jest to niewielka miejscowość, zamieszkuje ją 363 osoby, z czego aż
12% stanowią osoby trwale bezrobotne. We wsi znajdują się Ś rodowiskowy Dom
Samopomocy, kośció ł, biblioteka, świetlica wiejska, remiza strażacka, boisko, plac
zabaw, poczta. Na terenie Ż elaznej Gó ry zarejestrowanych jest tylko dwa podmioty
gospodarcze, co ma wpływ na poziomu bezrobocia i atrakcyjność miejsca do
zamieszkania.
We wsi funkcjonuje Stowarzyszenie „Ostoja Warmiń ska” któ re prowadzi Środowiskowy
Dom Samopomocy. Głó wnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osó b
potrzebujących, zaró wno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin, któ ra w
szczegó lności ma na celu: organizowanie i prowadzenie stacjonarnych form wsparcia;
stwarzanie osobom potrzebującym możliwości rozwoju. ŚDS jest placó wką Typu ABC,
przeznaczoną dla osó b przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo w
stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osó b z lekkim upośledzeniem umysłowym,
wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. Obecnie w palcó wce
jednocześnie może przebywać 30 osó b są to głownie mieszkań cy gminy. Głó wnym
problem jest brak możliwości integracji z mieszkań cami wsi i otoczeniem.
Zdiagnozowanym obszarem kryzysowym jest niski i niedostateczny stopień
skanalizowania wsi. Liczba ludności korzystającej w roku 2015 z sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie całej gminy wyniosła 2908 osó b , stanowi to 46,87% ogó lnej liczby
ludności w gminie Braniewo, stopień skanalizowania w Ż elaznej Gó rze wynosi o%. Na
terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne w
miejscowościach Lipowina i Gronowo oraz, Ż elazna Gó ra natomiast od 2009 roku ona
nie funkcjonuje, ścieki przewożone na oczyszczalnie w Braniewie lub Lipowinie.
Obecnie mieszkań cy odprowadzają ścieki do zbiornikó w bezodpływowych (szamb),
któ re z powodu nieszczelności zanieczyszczają wody podziemne oraz powierzchniowe.

Budowa kanalizacji wyeliminuje tę nieprawidłowość, oraz zapewni mieszkań com życie
w zdrowym i przyjaznym dla nich środowisku. Do wybudowanej kanalizacji zostaną
włączeni wszyscy odbiorcy z miejscowości Ż elazna Gó ra.
Obszar objęty rewitalizacją wynosi około 59ha co stanowi 0,19% powierzchni gminy.
Liczba mieszkań có w objętych rewitalizacją wynosi 363 osoby co stanowi 5,8% łącznej
liczby mieszkań có w.
CEL DLA OBSZARU REWITALIZACJI
Umożliwienie mieszkań com uregulowania spraw z zakresu gospodarki ściekowej
poprzez podłączenie się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Obecnie mieszkań cy
odprowadzają ścieki do zbiornikó w bezodpływowych (szamb), któ re z powodu
nieszczelności zanieczyszczają wody podziemne oraz powierzchniowe. Pobudzenie
kulturalne i integracji lokalnego społeczeń stwa z podopiecznymi ŚDS. Promocja
Ż elaznej Gó ry oraz Gminy Braniewo.
DZIAŁANIA
Wybudowanie sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (54 przyłączy) wraz z
modernizacją oczyszczalni ściekó w.
Organizacja inicjatyw kulturalnych oraz promowanie działań
służących
upowszechniania tradycji, kultury i sztuki w Gminie Braniewo poprzez organizacje
pleneró w rzeźbiarskich i malarskich.
STAN WIZJI
Ż elazna Gó ra, jako miejscowość w pełni skanalizowana, przyjazna pod względem
infrastrukturalnym do zamieszkania. Miejscowość zazna z organizacji imprez
kulturalnych społeczeń stwo zintegrowane z podopiecznymi Ś DS.
Charakterystyka i zasięg przestrzenny OBSZARU IV– Szyleny

UZASADNIENIE WYBORU
Szyleny to niewielka wieś sołecka licząca zaledwie 96 mieszkań có w. Ponad 30%
stanowią osoby bezrobotne a około 15% korzysta z pomocy społecznej. W
miejscowości mimo tak małej liczby mieszkań có w znajduje się szkoła Filijna Zespołu
Szkó ł w Lipowinie – szkoła podstawowa. Dwu piętrowy budynek, wybudowany na
początku lat 70-tych. Kondycja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zużycia
technicznego elementó w konstrukcyjnych: ścian nośnych, stropó w. Poważne
zastrzeżenia budzi stan elewacji budynku, widoczne liczne ślady przemarzania muró w.
Występują wady technologiczne typu przemarzanie ścian. Strop pomiędzy piętrem, a
poddaszem nieużytkowym, nie spełnia wymagań obowiązujących norm izolacyjności
cieplnej. Powoduje to pogorszenie warunkó w użytkowo-estetycznych w budynku
[zawilgocenia i pleśnie, zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do
ogrzania budynku]. Płyty azbestowo-cementowe, na wskutek długoletniej eksploatacji
uległy częściowemu uszkodzeniu. Niedocieplony budynek negatywnie wpływa na
komfort nauki dzieci i pracownikó w szkoły. Budynek wymaga ró wnież wymiany i
modernizacji systemu grzewczego obecnie budynku szkoły ogrzewany jest poprzez
kocioł węglowy, któ ry jest przestarzały i niewydajny.
Obszar, jaki zostanie poddany rewitalizacji wynosi 1,9ha, co stanowi 0,006% ogó lnej
powierzchni gminy Braniewo.
CEL DLA OBSZARU REWITALIZACJI
Celem obszaru rewitalizacji będzie wyeliminowanie negatywnych skutkó w
wynikających ze złego stanu budynkó w szkoły przede wszystkim na zapewnieniu
pracownikom i uczniom korzystnych, w pełni komfortowych warunkó w do uczenia i
pracy.
DZIAŁANIA
Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w zakresie:
- Ocieplenie dachu / stropodachu
- Wymiana instalacji c.o. i wymiana źró dła ciepła
- Wymiana stolarki drzwiowej
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Wymiana stolarki okiennej wraz z nawiewnikami
STAN WIZJI
Szyleny to miejscowość przyjazna środowisku, zapewnianiająca dostęp do wysokiej,
jakości infrastruktury. Zapewnienie bezpieczeń stwa i komfortu mieszkań com.
Plan rewitalizacji Gminy Braniewo obejmuje więcej niż jedno terytorium wymagające
wsparcia, obszar rewitalizacji łącznie wyniesie około 35ha, co stanowi niecały 1%
powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców.

4.4 Rodzaje przedsięwzięć rewitalizowanych
Projekty społeczne

Karta Projektu nr 1
Tytuł Projektu
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

„Razem w przyszłość „
Stowarzyszenie " Ostoja Warmiń ska"
Cel projektu: Zaktywizowanie społeczne i
zawodowe 50 os (30 K i 20 M) zamieszkałych
Gminę Braniewo przez okres 25 mc.
Wsparciem zostanie objętych 50 mieszkań có w
Gminy Braniewo (30 kobiet i 20 mężczyzn),
zagrożonych wykluczeniem społecznym z
powodu bezrobocia, zakwalifikowanych do III
profilu pomocy PUP, korzystających z
programu PO PŻ , niepełnosprawności w
szczegó lności z umiarkowanym i znacznym
stopniem, w przedziale wiekowym od 15-64
lat. Charakteryzującymi się istotnymi cechami
takimi jak niski poziom kwalifikacji
zawodowych, brak doświadczenia
zawodowego, brak umiejętności poruszania
się po rynku pracy, niskie poczucie własnej
wartości, bezradność, spadek motywacji do
dalszych poszukiwań . W projekcie zostaną
podjęte działania o charakterze
aktywizacyjnym społecznym, zawodowym,
zdrowotnym, edukacyjnym.
Wskaźniki produktu:
- Liczba osó b objętych wsparciem: 50
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba osó b, któ re podejmą zatrudnienie w
tym poprzez rozpoczęcie działalności
gospodarczej: 20
- Liczba osó b, któ re założą działalność
gospodarczą:10
- Liczba osó b, któ re podejmą kształcenie po
zakoń czeniu udziału w projekcie: 10
930 000zł
2017-2019

Karta Projektu nr 2
Tytuł Projektu

„Rozwó j wysokiej jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork”

Wnioskodawca/Partnerzy

Federacja FOSA w Olsztynie. Partnerami
projektu są Gminny Ośrodek Pomocy w
Braniewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
we Fromborku oraz Fundacja Ż ó łty Szalik
Braniewo
Projekt obejmuje poradnictwo specjalistyczne,
wsparcie psychologiczne, wsparcie
asystentó w rodziny, prace socjalna realizację
warsztató w, animacje lokalna, wyjazdy i
warsztaty dla młodzieży, pikniki rodzinne.
Celem projektu jest poprawa, jakości życia
mieszkań có w, integracja ze środowiskiem,
pomoc w rozwiązywaniu problemó w
życiowych.
Wskaźniki produktu:

Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki Rezultatu:
Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

40 000,00
2017-2019

Karta projektu nr 3
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

Plener malarski z ŚDS
Ż elazna Gó ra
Stowarzyszenie „Ostoja warmiń ska”
Celem projektu będzie wsparcie inicjatyw
kulturalnych oraz promowanie działań
służących upowszechnianiu tradycji, kultury i
sztuki w Gminie Braniewo. Planowany termin
pleneru to maj 2017. Zaproszeni zostaną
artyści, plastycy, oraz amatorzy malarstwa z
całej Polski. Zostaną oni zaopatrzeni w
niezbędne akcesoria do malowania. Plener
trwać będzie, co najmniej 5 dni. Uczestnicy
Pleneru będą nocować i żywić się w Ż elaznej
Gó rze. Celem pleneru jest integracja lokalnej
społeczności, uczestnikó w ŚDS oraz w/w
artystó w plastykó w.
Wskaźniki produktu:
- Liczba inicjatyw kulturalo-społecznych - 1
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba powstałych miejsc integracji
społecznej – 1
- Liczba uczestnikó w – 300
- Promocja wsi Ż elazna Gó ra oraz działającego
tam Środowiskowego Domu Samopomocy - 1
5 000,00
2017

Karta Projektu nr 4
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

Plener rzeźbiarski z ŚDS
Ż elazna Gó ra
Stowarzyszenie " Ostoja Warmiń ska"
Celem projektu będzie wsparcie inicjatyw
kulturalnych oraz promowanie działań
służących upowszechniania tradycji, kultury i
sztuki w Gminie Braniewo. Planowany termin
pleneru to wrzesień 2017. Zaproszeni zostaną
artyści, rzeźbiarze, oraz miłośnicy rzeźby z
Zakłady Rzeźby na UNK w Toruniu. Zostaną
oni zaopatrzeni w niezbędne akcesoria do
rzeźbienia. plener Trwać będzie co najmniej 5
dni. Uczestnicy Pleneru będą nocować i żywić
sie w Ż elaznej Gó rze. Celem pleneru jest
integracja lokalnej społeczności, uczestnikó w
Ś DS oraz w/w artystó w rzeźbiarzy.
Wskaźniki produktu:
- Liczba inicjatyw kulturalo-społecznych - 1
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba powstałych miejsc integracji
społecznej – 1
- Liczba uczestnikó w – 300
- Promocja wsi Ż elazna Gó ra oraz działającego
tam Środowiskowego Domu Samopomocy - 1
5000,00
2017

Karta Projektu nr 5
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wiejski Klub Sportowy (WKS)
Ż elazna Gó ra
Stowarzyszenie „Ostoja Warmiń ska”
Celem projektu jest utworzenie wiejskiego
Klubu Sportowego w Ż elaznej Gó rze,
aktywizacja młodzieży w wieku szkolnym,
promowanie sportu, animacja wolnego czasu.
Stworzymy szanse rozwoju w kierunku
kultury fizycznej. Promocja zdrowego trybu
życia (opieka trenera, animatora, specjalistó w
ds. zdrowego stylu życia) w przyszłości
planujemy zagospodarowanie terenu starego
boiska na profesjonalnie działający klub
sportowy.
Wskaźniki produktu:
Liczba utworzonych klubó w sportowych - 1
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osó b biorąca udział w treningach piłki
nożnej: 20 osó b

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

- Liczba powstałych miejsc integracji
społecznej -1
8 000,00
2017-2021

Projekty inwestycyjne

Karta Projektu nr 1
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji

Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z remontem istniejącej
oczyszczalni w miejscowości Ż elazna Gó ra
Ż elazna Gó ra, dz. nr 422; 423; 421; 419; 420;
410; 403; 402; 401; 43/1; 4/12; 133/1; 131;
139; 351; 323/1; 364/2; 174/3; 175/1;
176/1; 176/2; 178/1; 195; 194; 311; 192;
189; 188; 187/1; 186; 354/1; 184/1; 201/1;
203/1; 476; 475; 474; 473; 472; 471; 465;
464; 463; 459; 461; 460; 462; 466; 197/7;
197/6; 197/4; 429; 428; 353; 162/5; 449;
448; 447; 158/3; 160; 157/2; 156/1; 155/1;
173; 450 obręb Ż elazna Gó ra;
Gmina Braniewo
Projekt
zakłada
budowę
kolektoró w
grawitacyjnych, kolektora tłocznego, studni
rewizyjnych, przepompowni ściekó w oraz 54
przyłączy kanalizacyjnych. Wybudowana sieć
kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z
modernizacją oczyszczalni ściekó w umożliwi
mieszkań com uregulowanie spraw z zakresu
gospodarki ściekowej poprzez podłączenie się
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Obecnie
mieszkań cy
odprowadzają
ścieki
do
zbiornikó w bezodpływowych (szamb), któ re z
powodu nieszczelności zanieczyszczają wody
podziemne oraz powierzchniowe. Budowa
kanalizacji wyeliminuje tę nieprawidłowość,
oraz zapewni mieszkań com życie w zdrowym i
przyjaznym dla nich środowisku. Do
wybudowanej kanalizacji zostaną włączeni
wszyscy odbiorcy z miejscowości Ż elazna
Gó ra.
Wskaźniki produktu
Ilość zmodernizowanych sieci wodnokanalizacyjnych – 1
Wskaźniki rezultatu:
Ilość gospodarstw przyłączonych do sieci

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

wodno-kanalizacyjnych - 54 gospodarstwa
2 320 000,00
2018-2019

Karta Projektu nr 2
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji

Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Rewitalizacja osiedla w miejscowości Lipowina
Miejscowość Lipowina, 2/119;2/120;2/118; 2/93;
2/117; 2/110; 2/111; 2/112; 2/100; 2/25; 2/136;
2/108; 2/13; 2/12; 2/123; 2/125; 2/129; 2/130;
2/131; 2/7; 2/128; 2/127; 2/107; 2/115; 2/6; 2/114;
2/113; 2/121; 2/122; 2/135 obręb Wola Lipowska
Gmina Braniewo
Istotnym elementem projektu jest modernizacja dró g
osiedlowych, gdyż najważniejsze jest bezpieczeń stwo
mieszkań có w i możliwość dojazdu odpowiednich służb
w każde zagrożone miejsce. Plan rewitalizacji zakłada
ró wnież budowę parkingu oraz modernizację
oświetlenia. Nowy wygląd zyska ró wnież miejsce do
wypoczynku. Wyposażenie w urządzenia rekreacyjne
nada osiedlu przyjazny wizerunek. Podniesie to, jakość
i warunki życia mieszkań có w oraz zapewni dzieciom,
młodzieży i starszym możliwości aktywnego i miłego
spędzania wolnego czasu. Planowana rewitalizacja
osiedla będzie przeciwdziałać degradacji społecznej
oraz podniesie atrakcyjności obszaru. Celem jest
wyeliminowanie kumulujących się negatywnych
zjawisk społecznych, gospodarczych i
infrastrukturalnych tj. –przestępczość, migracja
młodzieży, degradacja techniczna budynkó w i
infrastruktury towarzyszącej.
Poprzez wspó lne spędzanie czasu w przyjaznym
miejscu nastąpi zwiększenie aktywności mieszkań có w,
wzmocnienie więzi lokalnych i lokalnej tożsamości.
Celem jest ró wnież wykreowanie otwartych,
estetycznych, bezpiecznych i wielofunkcyjnych
przestrzeni publicznych pod usługi społeczne,
integrujących ró żne grupy społeczne i wiekowe.
Wskaźniki produktu
- Ilość osiedli podanych rewitalizacji – 1
Wskaźniki rezultatu
- obszar poddany rewitalizacji - 3,62ha
- ilość utworzonych placó w zabaw – 1
- liczba wybudowanych/zmodernizowanych
parkingó w – 2
- liczba korzystających z nowo wybudowanej
infrastruktury - 600

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji
projektu

2 000 000,00
2018-2020

Karta Projektu nr 3
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji
projektu

Budowa bieżni na boisku sportowym w Lipowinie
Lipowina, dz. nr 32/18
Gmina Braniewo
Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej zwiększy
komfort uprawiania sportó w, prowadzenia zajęć
lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz umożliwi
organizację
turniejó w
sportowych
(zaró wno
międzyszkolnych jak i międzypokoleniowych).
Wszyscy mieszkań cy będą mogli korzystać bezpłatnie z
ogó lnodostępnych terenó w sportowo-rekreacyjnych
na terenie Gminy Braniewo, w szczegó lności młodzież i
dzieci zaró wno podczas lekcji jak i poza zajęciami, a
także dorośli korzystający z infrastruktury sportowej
nawet pó źnymi wieczorami, przez 7 dni w tygodniu.
Budowa bieżni w połączeniu z istniejącym boiskiem w
Lipowinie stworzą kompleks sportowy promujący
aktywność fizyczną i sport. Zachęci to mieszkań có w do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wskaźniki produktu:
Ilość wybudowanej infrastruktury sportowej - 1
Wskaźnik rezultatu:
Liczba korzystających z wybudowanej infrastruktury –
100
100 000,00
2018-2019

Karta Projektu nr 4
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Budowa budynku socjalnego
Gronó wko nr dz. 20/32 obręb Wola Lipowska
Gmina Braniewo
Budowa budynku socjalnego pozwoli na częściowe
rozwiązanie problemó w związanych z brakiem lokali
socjalnych na terenie Gminy Braniewo. Najbardziej
potrzebujący będą mogli zamieszkać w spełniających
podstawowy standard warunkach. Zapewnienie lokalu z
dostęp do bieżącej wody, kanalizacji i ogrzewania z

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji
projektu

pewnością podniesie, jakość życia wielu mieszkań có w,
któ rzy obecnie nie mają własnego mieszkania lub mieszkają
w niekorzystnych warunkach.
Wskaźnik produktu:
Liczba nowych obiektó w socjalnych – 1
Wskaźnik rezultatu:
Liczba nowo utworzonych lokali socjalnych -8
1 600 000,00
2020-2022

Karta Projektu nr 5
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Utworzenie plaży w Nowej Pasłęce
Stara Pasłęka dz. nr 3/12 obręb Nowa Pasłęka
Gmina Braniewo
Projekt
ma
na
celu
maksymalne
wykorzystanie potencjału, jaki daje nad
zalewowe położenie Gminy Braniewo.
Mieszkań cy chcieliby mieć miejsce do
wypoczynku, dlatego pojawiła się koncepcja
utworzenia plaży w Nowej Pasłęce. Dzięki
temu poprawi się funkcjonalność terenu i
stworzenie warunkó w do jego dalszego
rozwoju. Utworzenia plaży wraz z miejscem
rekreacyjno– wypoczynkowym położonym
nad Zalewem Wiślanym pobudzi aktywności
mieszkań có w Nowej Pasłęki, poprawi, jakości
życia lokalnej społeczności, zwiększy poziom
zaangażowania społeczności wiejskiej w
realizację przedsięwzięć poprzez stworzenie
warunkó w aktywnego spędzania czasu oraz
integracji w wyniku zagospodarowania plaży
wraz
z
miejscem
rekreacyjno–
wypoczynkowym. Wzdłuż plaży planuje się
wyposażenie w postaci ław i stołó w a także
montaż oświetlenia. Przewiduje się także
całkowitą wymianę piasku na plaży.
Celem projektu jest ró wnież efektywne i
zró wnoważone
wykorzystanie
waloró w
przyrodniczo – kulturowo – krajobrazowych
oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej
Nowej Pasłęki. Poszerzenie oferty turystycznej
i sportowo
-rekreacyjnej poprzez modernizację i budowę
odpowiedniej infrastruktury.
Wskaźnik produktu:
- Liczba wspartych obiektó w turystycznych i
rekreacyjnych -1
Wskaźnik rezultatu:

- Liczba osó b korzystających z powstałej
infrastruktury turystycznej rocznie – 1000
osó b
- Liczba powstałych miejsc integracji
społecznej - 1
Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

1 000 000,00
2018-2020

Karta Projektu nr 6
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Przebudowa portu rybackiego w Nowej
Pasłęce
Nowa Pasłęka dz. nr 73 i 74 obręb Nowa
Pasłęka
Gmina Braniewo
Gmina
Braniewo
planuje
zlecenie
opracowania koncepcji i przebudowy portu
rybackiego w Nowej Pasłęce. Z pewnością
znacznie poprawi to komfort pracy
okolicznych rybakó w, a także uatrakcyjni
wizerunek miejscowości. Wiele planó w
związanych jest z opracowywaną właśnie
Strategią rozwoju portó w i przystani
południowego brzegu Zalewu Wiślanego.
Kluczowy może być tu przekop Mierzei
Wiślanej, z któ rym gminy nad zalewowe wiążą
dalekosiężne nadzieje i plany. Projekt wpłynie
na
poprawę
konkurencyjności
i
zró wnoważenie
podstawowego
sektora
rybackiego oraz na poprawę infrastruktury w
portach, przystaniach i miejscach wyładunku.
Poprawa bezpieczeń stwa i warunkó w postoju
i obsługi statkó w rybackich jest także
kluczowym zagadnieniem. Utrzymanie portu
jest zadaniem istotnym ze względó w
bezpieczeń stwa żeglugi i interesu publicznego.
W połączeniu z istniejącą przystanią żeglarską
w Nowej Pasłęce stworzone zostanie
wyjątkowe
zaplecze
o
znaczeniu
gospodarczym,
przemysłowym
i
turystycznym.
Wskaźnik produktu:
- Liczba wspartych obiektó w turystycznych i
rekreacyjnych -1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osó b korzystających z powstałej
infrastruktury turystycznej rocznie – 1000
osó b
- Liczba powstałych miejsc integracji
społecznej - 1

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji projektu

1 200 000,00
2018-2020

Karta Projektu nr 7
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji
projektu

Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości
Nowa Pasłęka
Nowa Pasłęka dz. nr 69 obręb Nowa Pasłęka
Gmina Braniewo
Obecnie ujęcie znacznie ograniczyło swoją pierwotną
wydajność utrudniając pobó r wody. Podstawę stanowi
studnia, któ rej zły stan stwarza poważne zagrożenie
awarią lub zablokowaniem dopływu wody. Planowane
zamierzenia mają na celu zapewnienie dostawy wody dla
odbiorcó w z terenu gminy. Zadanie polegać będzie na
budowie nowej studni głębinowej z otworó w
oligoceń skich, wykonaniu urządzeń wodnych do poboru
wody, posadowieniu zbiornika retencyjnego o pojemności
do 50m3, doposażeniu ujęcia w urządzenia pompujące II
stopnia oraz rozbudową istniejącego systemu nadzoru i
wizualizacji ujęcia wody.
Woda z nowego otworu
studziennego wykorzystywana będzie do celó w
konsumpcyjnych, socjalno- bytowych i gospodarczych dla
mieszkań có w miejscowości Nowa Pasłęka, Stara Pasłęka,
Klejowo, Klejnó wko, Ułowo zaopatrywanych przez ujęcie
wody podziemnej w m. Nowa Pasłęka. Nowa studnia ma
spełniać rolę podstawowej na ujęciu wodnym w m. Nowa
Pasłęka.
Przeprowadzenie tej inwestycji umożliwi
ró wnież zasilenie w wodę miejscowości nieposiadających
wodociągu publicznego t.j. m Podgó rze.
Wskaźnik produktu:
- Liczba wspartych obiektó w turystycznych i
rekreacyjnych -1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osó b korzystających z powstałej infrastruktury
turystycznej rocznie – 1000 osó b
- Liczba powstałych miejsc integracji społecznej - 1
730 000,00
2018-2019

Karta Projektu nr 8
Tytuł Projektu
Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

Remont mostu Nowej Pasłęce
Nowa Pasłęka
Gmina Braniewo
Przedsięwzięcie obejmuje remont gminnego mostu

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji
projektu

drogowego, do któ rego dochodzą dwie drogi powiatowe
nr 1377N (Nowa Pasłęka-Braniewo) oraz ner 1379N
(Stara Pasłęka-Braniewo). Most łączy dwie miejscowości
Starą Pasłękę ( 28 mieszkań có w)i Nową Pasłękę (155
mieszkań có w). Po obu stronach mostu, w sąsiedztwie
obiektu i dojazdó w, występuje zabudowa wsi, zabudowa
letniskowa oraz przystań żeglarska. W ramach remontu
planuje się: czyszczenie z malowaniem elementó w mostu
stalowego, wymianę drewnianego pokładu wraz z
drewnianym chodnikiem na nowe elementy drewniane,
konserwację elementó w ruchomych mostu, któ ry
wyposażony
jest
w
istniejący
system
podnoszenia/zwodzenia
ręcznego,
wzmocnienie
przyczó łka od strony Starej Pasłęki, wzmocnienie filaró w
mostu oraz uzupełnienie stalowych łącznikó w mostu.
Teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest na
specjalnym obszarze ochrony siedliski Natura 2000
"Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana" . Przedsięwzię nie
wpłynie negatywnie na obszar chronionego krajobrazu.
Remont mostu znacznie poprawi komfort życia
mieszkań có w,
okolicznych
przedsiębiorcó w
oraz
turystó w. Dzięki temu zwiększy się dostępność i spó jności
komunikacyjna, dostosowanie szlakó w komunikacyjnych
do rzeczywistych potrzeb ich użytkownikó w, w tym
poprawa nośności. Wpłynie także na poprawę
funkcjonalności
i
podwyższenie
parametró w
bezpieczeń stwa drogowego. Inwestycja będzie miała
znaczący wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
gospodarczej i turystycznej Nowej Pasłęki a tym samym
całej gminy.
Wskaźnik produktu:
- Liczba wspartych obiektó w turystycznych i
rekreacyjnych -1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osó b korzystających z powstałej infrastruktury
turystycznej rocznie – 1000 osó b
- Liczba powstałych miejsc integracji społecznej - 1
500 000,00
2019-2022

Karta Projektu nr 9
Tytuł Projektu

Miejsce realizacji
Wnioskodawca
Cel i opis projektu

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
publicznych Gminy Braniewo poprzez kompleksową
termomodernizację budynkó w Zespołu Szkó ł w Lipowinie
oraz Szkoły Filialnej w Szylenach”
Szyleny 131, Lipowina nr dz. 32/18
Gmina Braniewo
Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji
budynkó w kompleksu szkolnego Lipowina–Szyleny

Wskaźniki produktu i rezultatu

Szacunkowy kosztorys projektu
Przewidywany termin realizacji
projektu

zarządzanego przez Gminę
Braniewo poprzez przeprowadzenie prac prowadzących
do zwiększenia efektywności energetycznej tych
zabudowań poprzez wykonanie niżej wskazanych prac.
Budynki
szkoły
w
Lipowinie
(ocieplenie
dachu/stropodachu, wymiana: instalacji c.o., stolarki
drzwiowej, okiennej wraz z
nawiewnikami, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
ścian piwnic, modernizacja oświetlenia na LED, instalacja
PV);
Budynek szkoły w Szylenach
(wymiana instalacji c.o. i źró dła ciepła, ocieplenie
dachu/stropodachu, wymiana stolarki okiennej wraz z
nawiewnikami oraz stolarki drzwiowej, ocieplenie ścian
zewnętrznych, modernizacja oświetlenia na LED,
instalacja PV)
Wskaźnik projektu
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkó w - 2
Wskaźniki rezultatu
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 2771.00 Gj/rok
3 132 226.00
2017

4.5 Projekty uzupełniające
Projekt nr 1 – Przebudowa drogi gminnej 110005N Bemowizna – Szyleny
Podmiot realizujący – Gmina Braniewo

Celem zadania jest wspieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu, handlu i turystyki na
obszarze gminy Braniewo poprzez przebudowę na odcinku o długości 1272m układu
komunikacyjnego łączącego drogę gminną Nr 110005N z drogami powiatowymi 1385N
Braniewo-Pakosze oraz 1387N Szyleny-Płoskinia. Droga łączyć będzie jednostki
osadnicze z drogą publiczną. Modernizacja drogi ma istotne znaczenie ze względu na to,
że prowadzi ona do obiektó w użyteczności publicznej: kapliczka oraz boisko do piłki
siatkowej. Celem projektowanego przedsięwzięcia jest także poprawa warunkó w
bezpieczeń stwa użytkownikó w przebudowanego odcinka drogi – a także poprawa
estetyki obszaru. Z całą pewnością nastąpi ró wnież usprawnienie organizacji ruchu w
obszarze rewitalizacji.

Projekt nr 2 – Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo-Krasnolipie z budową
chodnika
Podmiot realizujący – Gmina Braniewo

Celem inwestycji jest wspieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu, handlu i turystyki na
obszarze gminy Braniewo poprzez modernizację układu komunikacyjnego łączącego
drogę gminną Nr 110009N z drogami powiatowymi Nr 1320N Ż elazna Gó ra -Gó rowo
Iławeckie oraz 1328N Krzewno-Krasnolipie. Droga łączyć będzie jednostki osadnicze z
drogą publiczną. Droga prowadzi do obiektó w użyteczności publicznej, jakim są plac
zabaw oraz wiata przystankowa w miejscowości Grzędowo, co ró wnież daje podstawy
do jej modernizacji. Warto podkreślić, że przebudowa i remont tej drogi wpłynie na
poprawę bezpieczeń stwa mieszkań có w oraz usprawnienie i polepszenie komfortu
ruchu drogowego. Realizacja przedmiotowej inwestycji, w ramach, któ rej zostały
przewidziane działania poprawiające bezpieczeń stwo wszystkich użytkownikó w dró g,
w tym pieszych, rowerzystó w, dzieci, osó b niepełnosprawnych przyczyni się ró wnież do
poprawy stanu technicznego oraz estetyki, co z kolei wpłynie na wzrost poziomu
dostępności komunikacyjnej oraz na rozwó j i aktywność gospodarczą.

Projekt nr 3 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młoteczno
Podmiot realizujący – Gmina Braniewo

W ramach prac przewidziane są następujące zadania: ułożenie warstwy podbudowy
pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem, ułożenie podbudowy z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz
poprawienie chodnika. Przebudowa drogi osiedlowej wpłynie na wzrost, jakości życia
mieszkań có w i ułatwi codzienne poruszanie się. Inwestycja znacznie poprawi także
bezpieczeń stwo użytkownikó w tej drogi a także estetykę osiedla. Z drogi osiedlowej
korzysta blisko 250 osó b z najbliższego otoczenia.

Projekt nr 4 – Rewitalizacja parku w Rogitach
Podmiot realizujący – Gmina Braniewo

Koncepcja rewitalizacji parku w Rogitach zakłada stworzenie atrakcyjnej,
wielofunkcyjnej i ogó lnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, dostosowanej
do
wymagań i potrzeb społeczności lokalnej. Modernizacja alejek parkowych i
oczyszczenie istniejącego stawu wpłyną na poprawę estetyki parku. Montaż ogrodzenia
i wytyczenie miejsc spacerowych wprowadzi harmonię i ułatwi sposó b korzystania z
obiektu. Uporządkowane czyste otoczenie zachęci ró wnież turystó w do odwiedzenia i
skorzystania z tego miejsca. Dzięki rewitalizacji wykreujemy otwartą, estetyczną i
bezpieczną przestrzeń publiczną integrującą ró żne grupy społeczne i wiekowe.

Projekt nr 5 – Renowacja zabytków
Podmiot realizujący – Gmina Braniewo, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze.

Na terenie gminy znajdują się zabytki, któ re wymagają odrestaurowania i
uporządkowania. Należą do nich: - ruina kościoła wraz z cmentarzem w Gronowie, folwark i park w Klejnó wku, - pałac z parkiem krajobrazowym w Lipowinie, - budynek
mieszkalny przypałacowy w Lipowinie, - kośció ł filialny p.w. Matki Boskiej Miłosierdzia
w Nowej Pasłęce, - ruina kościoła z układem przestrzennym cmentarza w Pęciszewie, dwó r w Podleśnym, - zespó ł dworsko-parkowy z folwarkiem w Ró żań cu, - spichlerz w
zespole dworskim w Radłowie, - pałac wraz z otaczającym założeniem parkowym w
Rudłowie - założenie dworsko-parkowe w Ś więtochowie, - kośció ł p.w. św. Rodziny
wraz
z
cmentarzem
w
Ż elaznej
Gó rze.
W odniesieniu do ruin założeniem jest uporządkowanie terenó w, ponieważ obecny stan
i otoczenie niektó rych zabytkó w utrudnią dostęp mieszkań com i zwiedzającym.
Wykonie prac związanych z usunięciem zbędnych krzewó w i drzew oraz nieczystości
gromadzonych przez lata uatrakcyjni wizerunek tych obiektó w. W odniesieniu do
istniejących budynkó w planuje się odnowienie niektó rych obiektó w.

Projekt nr 6 ogólny – Podniesienie efektywności energetycznej w Gminie poprzez
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Podmiot realizujący – Gmina Braniewo, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, podmioty
gospodarcze inne organizacje pozarządowe

Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej budynkó w znajdujących się na
terenie gminy. Inwestycje realizowane zaró wno przez Gminę Braniewo dot. budynkó w
użyteczności publicznej jak i przez podmioty gospodarcze oraz inne podmioty dziejące
na terenie gminy dotyczące budynkó w hal innych obiektó w budowlanych. Poprawę
efektywności energetycznej gminy będzie możliwe poprzez takie działania jak
modernizacja energetyczna obiektó w i budynkó w lub dokoń czenie tych działań ,
modernizacja źró deł ciepła na OZE; modernizacja systemó w grzewczo-wentylacyjnych z
uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii; modernizacja
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; modernizacja
wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;
systemy monitoringu i zarządzania energią i/lub wodą.

Projekt nr 7 ogółny– Poprawa stanu środowiska w Gminie Braniewo poprzez inwestycje
w odnawialne źródła energii.
Podmiot realizujący – Gmina Braniewo, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, podmioty
gospodarcze inne organizacje pozarządowe

Celem projektu zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źró deł
energii co zapewni pozytywne efekty ekologiczne poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery oraz podniesienie lokalnego bezpieczeń stwa
energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych na poziomie regionu oraz gminy.
Wykorzystanie źró deł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie gmin, dla
któ rych zró wnoważony rozwó j oznacza także lepsze wykorzystanie surowcó w
energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Wspieranie produkcji energii z
odnawialnych źró deł stało się ważnym i koniecznym zarazem celem polityki Unii
Europejskiej. Szczegó lnie dla regionó w dotkniętych bezrobociem, technologie przyjazne
środowisku stwarzają dodatkowe możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc
pracy. Projekt zakłada poprawę stanu ochrony środowiska poprzez wykonacie
inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy oraz przebudowy infrastruktury (w tym
zakup niezbędnych urządzeń ) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub
cieplnej z odnawialnych źró deł energii takich jak woda, słoń ce, ziemia, biogaz.
Inwestycje będą realizowane zaró wno przez Gminę Braniewo jak i inne podmioty tj.
podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe.

4.6 Komplementarność projektów

NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA

KOMPLEMENTRANOŚĆ PROJEKTÓW

Rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z remontem istniejącej
oczyszczalni w miejscowości Ż elazna
Gó ra.

Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1.
Zaktywizowanie społeczne i zawodowe
mieszkańców Gminy Braniewo realizując projekt „Razem
w przyszłość”
2.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1.
Zaktywizowanie społeczne i zawodowe
mieszkańców Gminy Braniewo realizując projekt „Razem
w przyszłość”
2.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork
3.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz
promowanie działań służących upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo projekt „Plener
Malarski”
4.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz promowanie
działań służących poprzez Organizację Pleneru
rzeźbiarskiego z ŚDS, jako upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1.
Zaktywizowanie społeczne i zawodowe
mieszkańców Gminy Braniewo realizując projekt „Razem
w przyszłość”
2.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork
3.
Utworzenie wiejskiego Klubu Sportowego w
Żelaznej Górze, aktywizacja młodzieży w wieku szkolnym,
promowanie sportu, animacja wolnego czasu.
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1.
Zaktywizowanie społeczne i zawodowe
mieszkańców Gminy Braniewo realizując projekt „Razem
w przyszłość”
2.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork
3.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz
promowanie działań służących upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo projekt „Plener
Malarski”
4.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz promowanie
działań służących poprzez Organizację Pleneru
rzeźbiarskiego z ŚDS, jako upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo
5.
Utworzenie wiejskiego Klubu Sportowego w
Żelaznej Górze, aktywizacja młodzieży w wieku szkolnym,
promowanie sportu, animacja wolnego czasu.
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1.
Zaktywizowanie społeczne i zawodowe
mieszkańców Gminy Braniewo realizując projekt „Razem
w przyszłość”
2.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork

Rewitalizację osiedla w miejscowości
Lipowina

Rozbudowę infrastruktury sportowej
poprzez budowę bieżni,

Budowa budynku socjalnego

Poprawę funkcjonalności terenu i
stworzenie warunkó w do jego dalszego
rozwoju poprzez utworzenie plaży w
Starej Pasłęce

Poprawę funkcjonalności terenu i
stworzenie warunkó w do dalszego
rozwoju portu w Nowej Pasłęce

Modernizację i rozbudowę ujęcia wody
w miejscowości Nowa Pasłęka
Modernizacja mostu, któ ry łączy dwie
miejscowości Starą Pasłękę i Nową
Pasłękę
Poprawę efektywności energetycznej w
budynkach publicznych Gminy
Braniewo - kompleksowa
termomodernizacja budynkó w Zespołu
Szkó ł w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej
w Szylenach”
Źródło: Opracowanie własne

3.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz
promowanie działań służących upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo projekt „Plener
Malarski”
4.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz promowanie
działań służących poprzez Organizację Pleneru
rzeźbiarskiego z ŚDS, jako upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo
5.
Utworzenie wiejskiego Klubu Sportowego w
Żelaznej Górze, aktywizacja młodzieży w wieku szkolnym,
promowanie sportu, animacja wolnego czasu.
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1.
Zaktywizowanie społeczne i zawodowe
mieszkańców Gminy Braniewo realizując projekt „Razem
w przyszłość”
2.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork
3.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz
promowanie działań służących upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo projekt „Plener
Malarski”
4.
Wsparcie inicjatyw kulturalnych oraz promowanie
działań służących poprzez Organizację Pleneru
rzeźbiarskiego z ŚDS, jako upowszechnianiu tradycji,
kultury i sztuki w Gminie Braniewo
5.
Utworzenie wiejskiego Klubu Sportowego w
Żelaznej Górze, aktywizacja młodzieży w wieku szkolnym,
promowanie sportu, animacja wolnego czasu.
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
2.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1.
Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w
gminach Braniewo i Frombork
Projekt komplementarny – nie inwestycyjny:
1. Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w gminach
Braniewo i Frombork
5.
Utworzenie wiejskiego Klubu Sportowego w
Żelaznej Górze, aktywizacja młodzieży w wieku szkolnym,
promowanie sportu, animacja wolnego czasu.

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektó w i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest
konieczność zapewnienia ich komplementarności w szerokim spektrum
funkcjonowania. Komplementarność może mieć charakter:






przestrzenny,
problemowy,
proceduralno-instytucjonalny,
międzyokresowy,
finansowy.

Komplementarność przestrzenna oznacza zastosowanie przy określaniu projektó w
rewitalizacyjnych kryterium ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących
obszary rewitalizacji z pozostałymi częściami gminy. Gmina traktowana jest, jako
całościowa przestrzeń , bez punktowego nacechowania projektó w. Efekty osiągnięte
mogą ró wnież wpływać na otaczającą je przestrzeń i tam przynosić pośrednie rezultaty
rewitalizacji. Mechanizm odpowiedzialny za komplementarność przestrzenną
rewitalizacji powinien opierać się monitorowaniu zmian zagospodarowania
przestrzennego Gminy Braniewo w skali całego obszaru gminy, nie tylko obszaru
zdegradowanego.
Komplementarność problemową charakteryzuje uwzględnienie w projektach
rewitalizacyjnych wszystkich trzech wymiaró w LPR. Projekty powinny wpływać na
aspekt przestrzenny, społeczny i gospodarczy. W Lokalnym Planie Rewitalizacji Gminy
Braniewo określono 14 projektó w rewitalizacyjnych, któ rych cechy i spodziewane
efekty korelują aspektami problemowymi. Kompletność problemowa zapewnia
zwiększoną efektywność procesu oraz zyskanie dodatkowej wartości niż suma
rozwiązanych problemó w. Dla zapewnienia komplementarności należy:



wyznaczyć wskaźniki, któ re określać będą efekty koń cowe projektó w
rewitalizacyjnych (Rozdział: System monitoringu i oceny LPR);
skorelować działania rewitalizacyjne z innymi działaniami podejmowanymi w
ramach planowania strategicznego w Gminie – w ramach pozostałych
dokumentó w dotyczących rozwoju obszaru: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
Strategia Rozwoju itp. Analogicznie władze Gminy powinny rozpatrywać inne
dziedziny z uwzględnieniem Lokalnego Planu Rewitalizacji i możliwie wspierać
określone w nim działania.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna dotyczy aspektu zarządzania
procesem rewitalizacji, któ rego powodzenie w znacznej mierze uzależnione jest od
wykreowania odpowiedniego systemu zarządzania rewitalizacją (Rozdział: System
wdrażania (realizacji) Lokalnego Planu Rewitalizacji). System ten określa m.in. sposó b
podejmowania decyzji, czy podmioty biorące udział w procesie rewitalizacyjnym.
Komplementarność źró deł finansowania, w kontekście polityki spó jności 2014-2020,
oznacza, że finansowanie projektó w rewitalizacyjnych, wynikających z planu
rewitalizacji opiera się na uzupełnianiu się i łączeniu wsparcia ze środkó w EFRR, EFS i
FS z wykluczeniem ryzyka wystąpienia podwó jnego dofinansowania.
Projekty rewitalizacyjne mogą zostać sfinansowane ze zró żnicowanych źró deł, takich
jak:



Europejski Fundusz Społeczny,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Mechanizm zapewnienia komplementarności źró deł finansowania opierać się będzie na
silnej koordynacji i synergii projektó w rewitalizacyjnych ze środkami polityk i
instrumentó w zaró wno programó w operacyjnych, jak i krajowych.

4.7 Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia
Wskaźniki
produktu – projekty
inwestycyjne
Liczba
zmodernizowanych
sieci wodnokanalizacyjnych
Powierzchnia
obszaró w objętych
rewitalizacją
(łącznie)
Liczba wspartych
obiektó w
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach ( łącznie)
Liczba
wybudowanych
nowych obiektó w
socjalnych
Liczba
zmodernizowanych
obiektó w
oświatowych –
szkoły
Liczba
wybudowanych
nowych obiektó w
infrastruktury
sportowej
Liczba wspartych
obiektó w
turystycznych i
rekreacyjnych
Liczba
wyposażonych
obiektó w kultury
Liczba
wyposażonych
obiektó w kultury
wiejskiej
Wskaźniki
produktu –
projekty nie
inwestycyjne
Liczba osó b

Źródło danych

Jednostka miary

Stan na rok 2022
Wskaźnik docelowy

Monitoring własny

szt.

1

Monitoring własny

ha

35ha

Monitoring własny

szt.

9

Monitoring własny

szt.

1

Monitoring własny

szt.

2

Monitoring własny

szt.

1

Monitoring własny

szt.

2

Monitoring własny

szt.

1

Monitoring własny

szt.

1

Źródło danych

Monitoring własny

Jednostka miary

osoby

Przyrost wskaźnika –
Stan na
rok 2022
50

objętych wsparciem
Liczba osó b
uczestnicząca w
wydarzeniach
kulturalnych
Liczba dzieci
objętych wsparciem
Liczba
zorganizowanych
wydarzeń
kulturalnych

Monitoring własny

osoby

Ok 1000

Monitoring własny

osoby

25

Monitoring własny

szt.

2

Wskaźniki rezultatu –
projekty inwestycyjne
Liczba gospodarstw
przyłączonych do sieci
wodno-kanalizacyjnych
Liczba przedsiębiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowanym
obszarze
Liczba obiektó w
edukacyjnych
dostosowanych do
potrzeb osó b
niepełnosprawnych
Liczba obiektó w objętych
termomodernizacją
Liczba
zmodernizowanych dró g
dojazdowych
Liczba wybudowanych/
zmodernizowanych
parkingó w
Liczba obszaró w
dostawanych do funkcji
rekreacyjno –
turystycznych poprzez
montaż małej
architektury oraz
zagospodarowanie
terenó w zielonych
Liczba osó b
korzystających z
powstałej infrastruktury
turystycznej rocznie
Liczba nowo
utworzonych lokali
socjalnych
Liczba powstałych miejsc

Źródło danych

Jedn.
Miary

Przyrost wskaźnikaStan na rok 2022

Monitoring własny

szt.

54

Monitoring własny

szt.

42

Monitoring własny

szt.

1

Monitoring własny

szt.

2

Monitoring własny

szt.

2

Monitoring własny

szt.

2

Monitoring własny

szt.

4

Monitoring własny

osoby

1000

Monitoring własny

szt.

8

Monitoring własny

szt.

8

integracji społecznej
Liczba korzystających z
wybudowanej
infrastruktury sportowej

Wskaźniki rezultatu
– projekty nie
inwestycyjne
Liczba osób, które
podejmą zatrudnienie w
tym poprzez
rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Liczba osób, które
założą działalność
gospodarczą
Liczba osób które
podejmą kształcenie po
zakończeniu udziału w
projekcie
Liczba osób, wezmą
udział w zajęciach pro –
zdrowotnych
Liczba osób, które
wezmą udział w
wyjazdach kulturalnoturystycznych
Liczba turystów
odwiedzjących gminę
Liczba uczestników
wydarzeń kulturalnych

Monitoring własny

Źródło danych

szt.

Jedn. Miary

100

Stan na rok 2022 Wskaźnik
docelowy

Monitoring własny

osoby

20

Monitoring własny

osoby

10

Monitoring własny

osoby

10

Monitoring własny

osoby

60

Monitoring własny

osoby

40

Monitoring własny

osoby

ok. 1000 /rok

Monitoring własny

osoby

ok 1000

4.8 Źródła finansowania
W celu zapewnienia spó jności, większej synergii i efektywności realizacji projektó w
rewitalizacyjnych, wskazano ró żne możliwe źró dła ich finansowania w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spó jności (FS):
1. Regionalny Program Operacyjny Wojewó dztwa Warmiń sko-Mazurskiego na lata
2014–2020.
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, 16.12.2014 (PO IŚ
2014–2020).
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwó j 2014–2020, 17.12.2014 (PO WER
2014–2020).
5. Program Rozwoju Obszaró w Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).
6. Program Wspó łpracy Transgranicznej Polska-Rosja2014-2020
7. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
Wykaz priorytetó w inwestycyjnych w ramach, któ rych Gmina Braniewo może aplikować
o fundusze na realizację zadań objętych LPR opisano w poniższych tabelach.
Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach
krajowych programów operacyjnych
Program Operacyjny

Priorytety inwestycyjne

Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020

4 iii Wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych źró deł
energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i sektorze
mieszkaniowym
4 v Promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajó w terytorió w, w
szczegó lności dla obszaró w miejskich, w tym
wspieranie zró wnoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu
c Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwó j dziedzictwa naturalnego i
kulturowego.
7

e(iv) Podejmowanie przedsięwzięć
mających na celu poprawę stanu jakości
środowiska miejskiego, rewitalizację
miast, rekultywację i dekontaminację
terenó w poprzemysłowych (w tym
terenó w powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza oraz
7

propagowanie działań służących
zmniejszaniu hałasu.
9 a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, któ re przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego
zmniejszania nieró wności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia społecznego
poprzez lepszy dostęp do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z
usług instytucjonalnych na usługi na
poziomie społeczności lokalnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój

Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja2014-2020

9 a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, któ re przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego
zmniejszania nieró wności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia społecznego
poprzez lepszy dostęp do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z
usług instytucjonalnych na usługi na
poziomie społeczności lokalnych.
8 ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi
młodych, w szczegó lności tych, któ rzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym
ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ludzi młodych wywodzących
się ze środowisk marginalizowanych, także
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
Priorytet 1. Wspó łpraca w zakresie
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i
historycznego w celu jego ochrony i rozwoju
transgranicznego jednym z przykładowych
działań jest: przygotowanie i realizacja
inwestycji w infrastrukturę turystyczną i
usługi
zwiększające
zró wnoważone
użytkowanie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego w turystyce, włączając
uzupełniającą infrastrukturę turystyczną,
służącą
korzystaniu
z
dziedzictwa
kulturowego, historycznego i przyrodniczego
(np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej,
ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne,
oznakowanie, infrastruktura dla osó b ze
specjalnymi potrzebami np.), rozwó j terenó w
rekreacyjnych.
Priorytet 2. Wspó łpraca na rzecz czystego
środowiska w obszarze transgranicznym
wśró d przykładowych działań zostały np.
wskazane:
•
Rozwó j infrastruktury w zakresie
uzdatniania wody, gospodarki odpadami,
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia
(w tym zanieczyszczenia powietrza) na

transgranicznym
obszarze,
np.
budowa/modernizacja
urządzeń
wodociągowych i oczyszczania ściekó w,
tworzenie/modernizacja systemó w zbió rki
odpadó w
i
recyklingu,
ekologiczne
przechowywanie odpadó w np.;
•
Wspó lne
projekty
dotyczące
zró wnoważonego zarządzania, ochrony i
korzystania z zasobó w świeżej wody.
Program Operacyjny Rybactwo i Morze
2014-2020

Priorytet 1. Promowanie rybołó wstwa
zró wnoważonego
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy w
zakresie działania „Inwestycje w zakresie
poprawy infrastruktury portó w rybackich,
giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani
oraz w celu zwiększenia efektywności
energetycznej przyczyniającej się do ochrony
środowiska”,

Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WM
Nr
Działani
a

Nr
Poddziała
nia

9.2
Infrastrukt
ura
socjalna

-

8.1
Rewitalizac
ja
obszaró w

-

Rodzaj
projektu

inwestycyjny

inwestycyjny

Typy

Max
dofin
anso
wani
e

Inwestycje w infrastrukturę na rzecz 85%
integracji społecznej
(z wyłączeniem budowy nowych obiektó w), przede
wszystkim klubó w integracji społecznej, centró w
integracji społeczneji zakładó w aktywności
zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na
rynek pracy – wraz z wyposażeniem

7.

7.

Inwestycje
w
infrastrukturę
(z
wyłączeniem
budowy
nowych
obiektó w)podmiotó w
świadczących
usługi z zakresu aktywizacji dzieci i
młodzieży ze środowisk najuboższych
zagrożonych dziedziczeniem ubó stwa
(np.centra aktywności lokalnej, świetlice
środowiskowe,
młodzieżowe
kluby
integracji społecznej),
sprzyjających
zmianom zachowań społecznych – wraz z
wyposażeniem

7.

Inwestycje w infrastrukturę socjalną (z
wyłączeniem budowy nowych obiektó w),
służącą
świadczeniu
usług
opiekuń czo/rehabilitacyjnych
osobom
zależnym
tj.
starszym,
niepełnosprawnym, chorym psychicznie
(projekty
muszą
być
zgodne
z
Założeniami
Długofalowej
Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020) –
wraz z wyposażeniem.

Schemat A
Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich
aspektó w rewitalizacji danego obszaru obejmujące
zagospodarowanie zdegradowanych obszaró w

85%

Budżet
działania

9 879 815 EUR

20 936 120
EUR

miejskich

4.3
Komplekso
wa
moderniza
cja
energetycz
na
budynkó w

4.3.1
Efektywność
energetyczna
w budynkach
publicznych

Inwestycyjny

7.2 Dzied

7.2.3

inwestycyjny

zictw
o
natur
alne

Ef
ek
ty
w
ne
w
yk
or
zy
st
an
ie
za

miejskich w celu przywró cenia lub nadania im
nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych,
edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i
rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem
miejsc noclegowych), w tym:
- przebudowa, modernizacja lub adaptacja
istniejących obiektó w (wyjątkowo w uzasadnionych
wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy)
wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na
unowocześnienie obiektó w (wyłącznie jako element
projektu inwestycyjnego);
- zagospodarowanie i rozwó j przestrzeni
publicznych ukierunkowane na podniesienie
atrakcyjności społecznej oraz nadawanie waloró w
funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z
uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np.
place, skwery, parki, obiekty małej architektury,
sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający,
niedominujący w kosztach projektu (ścieżki
rowerowe i piesze, jako element projektu
inwestycyjnego);
- budowa lub przebudowa dró g stanowiących drogę
wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja:
słownik terminologiczny) przyczyniająca się do
gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji
obszaró w miejskich lub miejskich obszaró w
funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww.
projektó w.
W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje
w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji
energetycznej budynkó w (definicja w słowniku
terminologicznym) użyteczności publicznej wraz z
możliwością wymiany źró deł ciepła5, w tym z
możliwością zastosowania odnawialnych źró deł
energii.
Warunkiem poprzedzającym realizacje projektó w
będzie przeprowadzenie audytó w energetycznych
(stanowiących kluczowy element projektu), któ re
posłużą np. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o
profilu istniejącego zużycia energii danego budynku
oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych
ekonomicznie oszczędności energetycznych i
możliwych do wprowadzenia rozwiązań
technologicznych.
Wsparcie będzie skierowane np. na:
1. Głęboką kompleksową modernizację budynkó w w
tym:
a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi
zewnętrznych oraz oświetlenia energooszczędne;
b) przebudowę systemó w grzewczych (wraz z
wymianą źró dła ciepła6, podłączeniem do niego lub
modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci
ciepłowniczej), systemó w wentylacji i klimatyzacji,
instalacją systemó w chłodzących, w tym ró wnież
OZE;
2. instalację inteligentnych systemó w zarządzania
energią w oparciu np. o technologie TIK (wyłącznie
jako element projektó w kompleksowej modernizacji,
opisanych powyżej);
3. audyt energetyczny realizowany jako element
projektu.
Schemat B – zagospodarowanie przestrzeni na cele
turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu
A):
- budowa, rozbudowa terenó w rekreacyjnych,
punktó w i tarasó w widokowych, ścieżek
dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich,
jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i
kempingó w, zagospodarowanie terenó w
przybrzeżnych na cele turystyczne, mała
infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i
małych obozowisk poprzez np. budowę, remont
pomostó w wraz z tworzeniem sezonowych

85%

35 659 567
EUR

85%

15 000 000
EUR

so
bó
w

11.2
Ułatwienie
dostępu do
przystępny
ch cenowo,
trwałych
oraz
wysokiej
jakości
usług, w
tym opieki
zdrowotne
j i usług
socjalnych
świadczon
ych w
interesie
ogó lnym

11.2.3
Ułatwienie
dostępu do
usług
społecznych,
w tym
integracja ze
środowiskie
m lokalnym
– projekty
konkursowe

programó w sanitarnych, zagospodarowanie terenu
(jego uporządkowanie, wyposażenie w
infrastrukturę w postaci ławek i stołó w, wiat
chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic
informacyjnych),

społeczny

1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjnointegracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co
najmniej trzech poniższych form wsparcia (na
podstawie indywidualnej diagnozy rodziny):
a) Poradnictwo specjalistyczne, w szczegó lności
prawne, psychologiczne i rodzinne dla rodzin, któ re
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemó w życiowych;
b) Wsparcie w rozwiązywaniu problemó w
rodzinnych za pomocą metod bazujących na
wykorzystaniu potencjału i zasobó w tkwiących w
rodzinie np. poprzez zastosowanie KGR, TSR,
mediacji;
c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemó w
opiekuń czo-wychowawczych, zmierzające do
świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i
realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
(udział w zajęciach edukacyjnych /warsztatach/
poradnictwie, np. szkoła dla rodzicó w, zajęcia z
wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie
problemó w opiekuń czo-wychowawczych, edukacja
w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj.
starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja
przyszłych rodzicó w);
d) Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuń czo-wychowawczych (np. asystent
rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające,
lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, np.);
e) Organizacja i wsparcie grup samopomocowych,
grup wsparcia i klubó w dla rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym (borykających się z
ró żnymi problemami np.: przemocą w rodzinie,
uzależnieniami, bezradnością opiekuń czowychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty
związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub
lub grupę;
f) Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form
pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osó b
objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem
sytuacji problemowej, jak ró wnież podejmowanie
działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w
pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom
będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin
biologicznych, (np. koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej);
g) Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub
programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawcó w
przemocy np. poradnictwo specjalistyczne;
h) Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie
rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości
codziennego życia w zakresie np.: żywienia i
higienicznego trybu życia, gospodarowania
budżetem domowym, organizowania czasu wolnego,
podziału zadań w rodzinie;
i) Usługi wspierające rodziny, w któ rych są osoby z

85%

17 371 228
EUR

niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami
psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty
podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuń cze,
warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i
kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej
osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi
opiekuń cze dla osó b z zaburzeniami psychicznymi,
podczas aktywizacji społecznej członkó w rodziny);
j) Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osó b
opuszczających zakłady karne, osó b bezdomnych
powracających do rodziny;
k) Finansowanie pobytu w mieszkaniach
treningowych na okres procesu usamodzielniania (w
szczegó lności w rodzinach z problemem przemocy,
uzależnień , dla osó b z niepełnosprawnością,
opuszczających zakłady karne i placó wki
opiekuń czo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją,
eksmitowanych);
l) Wsparcie umiejętności społecznych rodzin
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym np. poprzez udział w treningach
psychospołecznych, warsztatach z asertywności,
autoprezentacji;
m) Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi
rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub
kształtowaniu postaw, służących polepszeniu
funkcjonowania rodziny, w tym np. wspó lne
wyjazdy rodzinne;
n) Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług
wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
o) Usługi, mające na celu propagowanie i
kształtowanie właściwych postaw członkó w rodzin
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w szczegó lności dotkniętych
problemami uzależnienia, problemami
adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego,
bezdomności, polegające na organizacji spotkań z
osobami, któ rym udało się przezwyciężyć te
problemy.
p) Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin
ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np.
wspó lne działanie na rzecz poprawy przestrzeni
publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas
aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja
środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych
form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach,
wspieranie rodzin w ich środowiskach, w
szczegó lności poprzez usługi streetworkera i
animatora).

Źródło: Opracowanie własne na postawie „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM „

Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych – inne źródła
Nazwa

Nr
Działania

Nr
Poddział
ania

Rodzaj
projektu

Typy

Max
dofina
nsowa
nie

Budże
t
działa
nia

Program
Operacyj
ny RYBY
2014-

Działanie
1.12 –
Inwestycje w
zakresie

-

inwestycyj
ny

1. Poprawy bezpieczeństwa,
warunków postoju lub obsługi
statków rybackich poprzez:
1) zakup, budowę, przebudowę lub

75% 50%

193
mln zł

2020

Program
Rozwoju
Obszaró w
Wiejskich
2014 –
2020

poprawy
infrastruktur
y portó w
rybackich,
giełd
rybnych,
miejsc
wyładunku i
przystani
oraz w celu
zwiększenia
efektywności
energetyczne
j,
przyczyniając
ej się do
ochrony
środowiska

Działanie: 7.
Podstawowe
usługi i
odnowa wsi
na obszarach
wiejskich

7.2.
Wsparcie
inwestycji
związanych
z
tworzenie
m,
ulepszanie
m lub
rozbudową
wszystkich
rodzajó w
małej
infrastrukt
ury, w tym
inwestycji
w energię
odnawialną
iw
oszczędzan
ie energii

Program
Wspó łpra
cy
Transgra
nicznej
PolskaRosja
20142020
Ministers
two
Sportu i
Turystyki

Źródło: opracowanie własne

inwestycyj
ny

remont budynkó w lub budowli lub
naprawę urządzeń służących do:
wyładunku, sortowania, składowania,
sprzedaży, zamrażania i
przechowywania produktó w
rybołó wstwa pochodzących z
połowó w w wodach morskich i
śró dlądowych, w tym
przechowywania w warunkach
chłodniczych i zamrażalniczych,
dostarczania paliwa, wody i lodu;
2) zakup, budowę, przebudowę lub
remont: magazynó w sprzętu
rybackiego, zaplecza socjalnego dla
rybakó w;
3) budowę, przebudowę lub remont:
przystani rybackich, nabrzeża lub
miejsca postoju statkó w rybackich
lub miejsca postoju sprzętu
pływającego służącego do połowu
ryb, falochronó w, dró g oraz innej
infrastruktury technicznej na
obszarze znajdującym się w
granicach portó w rybackich, miejsc
wyładunku lub przystani;
4) przebudowę dró g wodnych
umożliwiających statkowi
rybackiemu wejście do portu lub
przystani.
Typ operacji: 7.2.1. Budowa lub
modernizacja dró g lokalnych

63,63%

brak
informa
cji

63,63%

brak
informa
cji

Wsparcie w ramach tego typu
operacji obejmuje budowę lub
modernizację dró g lokalnych i
związanych z nimi urządzeń .
inwestycyj
ny

Typ operacji: 7.2.2.
wodno-ściekowa,

Gospodarka

Wsparcie w ramach tego typu
operacji obejmuje:
budowę, przebudowę, modernizację
lub
wyposażenie
obiektó w
budowlanych
służących
do
zaopatrzenia
w
wodę
i
odprowadzania ściekó w,
zakup
i
montaż
urządzeń
kanalizacyjnych
oraz
urządzeń
wodociągowych.

Brak szczegó łowych informacji

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

4.9 Plan finansowy
Analiza możliwości budżetowych gminy Braniewo została wykonana na podstawie
analizy stanu budżetu w latach 2012-20116 oraz analizy Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Budżet gminy jest corocznie sporządzanym planem, któ ry określa wielkość
dochodó w i wydatkó w oraz rozchodó w i przychodó w.
Wyszczególnienie

2012

Dochód ogółem

19448256,51

19710957,33

19393936,62

22229975,04

23061555,45

2989,74

3062,13

3039,80

3508,52

3682,19

21455334,39

18379779,38

19591529,06

21078082,29

22502808,34

Dochód na
jednego
mieszkańca

2013

2014

2015

2016

Wydatki ogółem
Wydatki na
jednego
3298,28
2855,33
3070,77
3326,72
mieszkańca
Deficyt
-2007077,88
1331177,95
-197592,44
1151892,75
/Nadwyżka
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Gminy Braniewo.

3592,98
558747,11

W latach 2012-2016, zaró wno po stronie dochodó w, jak i wydatkó w odnotowano
systematyczny wzrost o ponad 15% (za wyjątkiem niewielkiego spadku w roku 2014).
Dużą zmiennością dla poszczegó lnych lata charakteryzował się natomiast wynik
finansowy. W roku 2012 budżet charakteryzował się deficytem (2 007077,88 zł), a z
kolei w latach 2013-2016 nadwyżką budżetową.

Tabela. Prognoza budżetu gminy Braniewo na lata 2017-2023.
Lata

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

25287171
18959750
19395347
20160745
20956759
21782613
22385181

26436833
18426950
18862547
19627945
20423959
21251823
22112781

Deficyt –
Nadwyżka +
-1149662
532800
532800
532800
532800
530790
272400

60000000
50000000
40000000
30000000

Deficyt –

20000000

Wydatki ogółem
Dochody ogółem

10000000
0
-10000000

2017 2018
2019 2020
2021 2022
2023

Ź ró dło: Opracowanie własne

Sytuacja finansowa Gminy Braniewo oceniana jest, jako dobra. Zgodnie z przyjętą
prognozą finansową zakłada się systematyczną spłatę długu publicznego. W każdym
roku na przestrzeni lat 2017-20232 ogó lna kwota dochodó w przewyższy łączną wartość
wydatkó w. Gmina posiada sprzyjające warunki do realizacji inwestycji, w tym także z
zakresu rewitalizacji.

5 System monitoringu i oceny oraz modyfikacji
LPR Gminy Braniewo
5.1 System wdrażania i monitorowania programu
Lokalny Plan Rewitalizacji jest dokumentem, któ ry określa przede wszystkim
założenia zmierzające do wyprowadzenia obszaru dysfunkcyjnego z sytuacji
kryzysowej. Zadania w nim określone są podstawą do poprawy sytuacji w sferze
społeczno-gospodarczo-przestrzennej na jego terenie. Aby zapewnić osiągnięcie
zaplanowanych efektó w konieczne jest sukcesywne jego wdrażanie, skuteczny
monitoring i ocena z realizacji przedsięwzięć.
Wdrażanie Lokalnego Plnau Rewitalizacji dla Gminy Braniewo na lata 2017-2022
odpowiedzialny jest Wó jt Gminy.
W procesie wdrażania Programu, Wó jta wspiera Sekretarz Gminy, któ rego zakres
działalności wpisuje się w realizację Lokalnego Planu Rewitalizacji oraz pozwala na
skuteczne wdrażanie projektó w rewitalizacyjnych. Na etapie wdrażania Lokalnego
Planu Rewitalizacji Gminy dla Gminy Braniewo na lata 2017-2022 Sekretarz będzie
wspó łpracował przede wszystkim z:


Innymi komó rkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Braniewo, zwłaszcza
Wydział organizacyjny , Wydział Finansowy, Wydział Gospodarki Komunalnej
oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy (Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Zespó ł Szkó ł w Lipowinie oraz Stowarzyszenie „Ostoja
Warmiń ska”

System monitoringu Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Braniewo zostanie
uruchomiony w momencie przystąpienia do jego realizacji. W celu skutecznego
monitorowania efektó w działań podejmowanych w procesie rewitalizacji
niezbędnym było określenie katalogu wskaźnikó w. Wskaźniki te zostały podzielone
na:
- wskaźniki produktu – informują o materialnych efektach z realizacji określonego
projektu. Odnosi się do wszystkich produktó w, jakie powstały w trakcie realizacji
określonego projektu. Wskaźniki te są mierzalne;
- wskaźniki rezultatu – odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych efektó w
działań , któ re powstały po zakoń czeniu realizacji projektu oraz wpływają na
otoczenie społeczno-gospodarcze. Informuje o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku
realizacji określonego projektu. Wskaźniki te muszą być powiązane ze wskaźnikami
produktu.

Odzwierciedlają one cele, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zaplanowanych
projektó w. Warto jednak zaznaczyć, iż wyszczegó lnione w poniższej tabeli wskaźniki
nie stanowią katalogu zamkniętego. Katalog może być dowolnie modyfikowanie,
zgodnie z zakresem określonego zadania.

5.2 Procedury uaktualniania/system wprowadzenia zmian w
programie
Lokalny Plan Rewitalizacji podlegać będzie ocenie aktualności i stopnia realizacji
dokonywanej przez wó jta, co najmniej raz na dwa lata. Przedmiotowa ocena podlega
zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku stwierdzenia, że gminny
program rewitalizacji wymaga zmiany, wó jt występuje do rady gminy z prośbą o jego
zmianę. Do wniosku załączona zostaje w/w opinia. Zmiana Lokalnego Planu
Rewitalizacji następuje w trybie, w jakim on jest uchwalany, tj.:















Przeprowadzenie konsultacji społecznych proponowanych zmian w Gminnym
Programie Rewitalizacji
Złożenie przez Wó jta wniosku do Rady Gminy o zmiany w LPR z opisem zmian, i
uzasadnieniem
Podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji
Lokalnego Planu Rewitalizacji
Dokonanie aktualizacji dokumentu
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego Lokalnego Planu Rewitalizacji
Wniosek wó jta o zaopiniowanie projektu zaktualizowanego Lokalnego Planu
Rewitalizacji do organó w i instytucji wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).
Zmiana GPR nie wymaga uzyskania opinii, o któ rych mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777),
ani przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeżeli:
Nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o któ rych mowa w art. 15 ust 1 pkt
5 lit a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz.
1777)
Nie wymaga zmiany uchwały, o któ rej mowa w art. 25 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)
Wprowadzenie zmian w aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji pochodzących
z konsultacji społecznych i uzyskanych opinii
Przedłożenie radzie gminy przez wó jta projektu zaktualizowanego Lokalnego
Planu Rewitalizacji.

