REWITALIZACJA GMINY OLESNO

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel
I nieodparte pragnienie, aby go osiągnąd”
Napoleon Hill
Gmina Olesno przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020. Obok
konsultacji społecznych mieszkańcy gminy będą mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat gminy
w przygotowanych ankietach.
Jednym z pierwszym kroków opracowania programu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Wyznaczenie obszaru rewitalizacji będzie realizowane przy partycypacji społecznej mieszkańców
Gminy Olesno, ponieważ dzięki temu możliwe jest przygotowanie w pełni akceptowalnej publicznie
diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na wybranym obszarze, który będzie
przedmiotem rewitalizacji.
Istotnym celem rewitalizacji jest bowiem ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie
potencjału turystycznego i kulturalnego. Odbywać się to może poprzez nadanie obiektom i terenom
zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych, oferowanie infrastruktury do prowadzenia
działalności dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw, zachęcanie do rozwijania nowych form
aktywności gospodarczej stwarzających nowe miejsca pracy.
Gmina Olesno spełnia warunki do pozyskania na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego, znaczących środków finansowych z funduszy strukturalnych UE, a w szczególności
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Osi
Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich,
11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski, 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
Wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie Gminy Olesno nie może przekraczać 20% powierzchni
gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jego mieszkańców.
Planuje się, iż obszar rewitalizacji na terenie gminy Olesno składać się będzie z kilku podstref
zlokalizowanych w następujących sołectwach: Olesno, Zalipie, Oleśnica, Niwki, Dąbrówka Gorzycka,
Adamierz, Swarzów, Ćwików, Pilcza Żelichowska, Podborze, Breń, Wielopole i Dąbrówki Breńskie.
Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i przyjęciu, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r.
jego granic przez Radę Gminy Olesno, będą kontynuowane prace nad opracowaniem „Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2020”.
Program ten będzie dokumentem narzędziowym, służącym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
w tym funduszy strukturalnych UE na realizację zadań w sferze społecznej, gospodarczej
i przestrzenno-funkcjonalnej, której realizacja powinna przyczynić się do wyprowadzenia tego
obszaru ze stanu kryzysowego, czyli podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców, poprawy
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępności usług publicznych.
Aby rewitalizacja zakończyła się pomyślnie ważne jest zaangażowanie osób i instytucji, które
są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Olesno, a także osób i instytucji,
które chcą w tym procesie uczestniczyć i zaangażują się w realizację działań rewitalizacyjnych.
Rewitalizacja przeznaczona jest dla wszystkich uczestników życia na terenie gminy: samorządów,
mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców, parafii. W szczególny sposób wszystkie
grupy społeczne zagrożone są kryzysem.

Rewitalizacja stwarza duże możliwości do współdziałania wszystkich aktywnych mieszkańców
gminy, którzy chcą mieć swój osobisty udział w rozwoju i w budowaniu potencjału rozwojowego
gminy Olesno.
Wśród zadań rewitalizacyjnych dla Gminy Olesno powinny znaleźć się projekty dotyczące m.in.
modernizacji i remontu dróg, w tym również uzupełnienie znaków drogowych i nazewnictwa ulic przy
drogach gminnych oraz oświetlenie uliczne.
W katalogu zadań rewitalizacyjnych należy uwzględnić odbudowę, odmulanie oraz udrażnianie
rowów i przepustów, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inne działania inwestycyjne.
Wśród zadań inwestycyjnych znajduje się planowane zadanie realizowane przez prywatnego
inwestora a związane z terenem poprzemysłowym
Zdanie mieszkańców Gminy będzie miało decydujący wpływ, czy wymienione zadania znajdą się na
obszarze rewitalizacji, objętym „Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 20162020”.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Olesno do wypełnienia ankiety rewitalizacyjnej, która
została zamieszczona na stronie internetowej http://gminaolesno.pl/ oraz do aktywnego udziału
w spotkaniach konsultacyjnych.
Prosimy także o pisemne zgłaszanie swoich uwag i propozycji dotyczących rewitalizacji na adres:
Urząd Gminy w Oleśnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno lub elektronicznie:
sekretariat@gminaolesno.pl.
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