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Prawie milion złotych dotacji na zagospodarowanie zdegradowanych placów

na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród

30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację dla Gminy Żmigród

na dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 zadania pn.

Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród. 

Przedmiotem  projektu  jest  przebudowa  w  ramach  kompleksowej  rewitalizacji

zdegradowanych obszarów, istniejącego zagospodarowania terenów położonych w ścisłym,

centrum miasta Żmigrodu.  Niniejszy  projekt został  wpisany także do Lokalnego Programu

Rewitalizacji Gminy Żmigród na lata 2016-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

Projekt  realizowany  jest  w  ramach  umowy  partnerskiej  pomiędzy  Gminą  Żmigród

(Wnioskodawca i Lider) i Spółdzielnią Mieszkaniową w Żmigrodzie (Partner). Umowa określa

ramy  obowiązków  i  odpowiedzialności  za  zrealizowany  wspólnie  projekt,  którego  zakres

rzeczowy  projektu  obejmuje  między  innymi  roboty  budowlane  polegające  na

zagospodarowaniu  terenu  wokół  wieży  ciśnień  (odpowiedzialny  Lider),  terenu  przy  ul.

Rzeźniczej  (odpowiedzialny  Partner)  oraz  terenu  w  rejonie  ulic  Zamkowej  i  Batorego

(odpowiedzialny Partner).

Efektem realizacji niniejszego projektu będzie zahamowanie degradacji ww. obszaru miasta

Żmigród we wszystkich aspektach negatywnych zjawisk zdiagnozowanych w jego granicach

oraz stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury. Odbiorcami projektu będą

nie tylko bezpośredni mieszkańcy budynków zlokalizowanych przy w/w ulicach, ale z uwagi

na walory związane z poprawą estetyki, pozostali mieszkańcy miasta i turyści.
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W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie robót budowlanych:

Zadanie po stronie Gminy Żmigród

a)  Zagospodarowaniu  terenu  wokół  wieży  ciśnień.  Przebudowie  ulegną  częściowo  ulice

Sportowa i Batorego w Żmigrodzie na odcinku przy której zlokalizowana jest wieża ciśnień. 

Projekt zakłada przebudowę istniejących nawierzchni chodników i częściowo ulic wraz z

poszerzeniem  pasa  drogowego  dla  zlokalizowania  i  usystematyzowania  stanowisk

parkingowych dla samochodów osobowych oraz budowę zatoki autobusowej.

Projekt uwzględnia również wykonanie łącznika pomiędzy ul. Sportową a Batorego.

Zadania po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie

b) Zagospodarowanie terenu ciągu pieszo-jezdnego, chodnika oraz terenów zielonych w 

rejonie ulicy Rzeźniczej w Żmigrodzie. 

To zadanie zostało już zrealizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żmigrodzie w 2017 

roku. W ramach przebudowy terenu powstał odcinek ciągu pieszo-jezdnego, chodnik oraz 

zagospodarowano tereny zielone.

W ramach powyższego zadania Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie otrzyma refundację 

poniesionych już kosztów za wykonane zadanie.

c) Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego. 

Zaprojektowane  zagospodarowanie  terenu  obejmuje  remont  i  przywrócenie  należytego

stanu  technicznego  terenowi  położonemu  pomiędzy  budynkami  mieszkalnymi

wielorodzinnymi  należącymi  do  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Żmigrodzie  w  rejonie  ul.

Zamkowej  i  ul.  Batorego.  W  ramach  projektowanych  prac  nie  przewiduje  się  zmian  w

istniejącym  układzie  komunikacyjnym  (istniejące  ciągi  piesze  i  droga  wewnętrzna  o

nawierzchni bitumicznej zostanie zachowana). Istniejące ukształtowanie terenów zielonych

pozostanie jak w stanie obecnym. Dotychczasowa funkcja i rozmieszczenie podstawowych 
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elementów  zagospodarowania  terenu  jak  plac  zabaw,  śmietniki  oraz  plac  postojowy

pozostanie jak w stanie obecnym.

Elementem nowym będą latarnie oświetleniowe nowego placu zabaw.

Zakres inwestycji w części ogólnobudowlanej obejmuje:

• Remont istniejących ciągów pieszych (chodników).

• Remont wydzielonych miejsc postojowych na działce od ul. Stefana Batorego.

• Remont istniejących placów w obrębie śmietników 

• Remont  istniejących  schodów  skarpowych  w  ciągu  istniejących  chodników  wraz  z

wykonaniem nowych poręczy.

• Remont istniejącego murka oporowego wzdłuż istniejącego ciągu pieszego od strony ul. 

Zamkowej.

• Wykonanie odwodnienia liniowego istniejącego ciągu pieszego od strony ul. Zamkowej.

• Rozbiórkę istniejących urządzeń (piaskownicy, huśtawek) i wykonanie nowego placu zabaw.

• Wykonanie nowych obudów (osłon) śmietników w dwóch istniejących lokalizacjach

• Rozmieszczenie  wzdłuż  chodników  oraz  w  rejonie  placu  zabaw  elementów  małej

architektury.

• Regenerację istniejących terenów zielonych warz z wykonaniem nasadzeń w rejonie placu

zabaw.

• Wykonanie  rozbiórek  istniejących  elementów  zagospodarowania  terenu  kolidujących  z

inwestycją.

Planowany termin realizacji nie wykonanych jeszcze zadań w projekcie to lata 2018-2019. 


