Zestawienie uwag zebranych w ramach konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
prowadzonych w terminie 04.08. - 07.09.2014 r.

L.p.

1.

Zapis w „Strategii
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej „
do którego zgłaszane są
uwagi
(wraz z podaniem rozdziału i
numeru strony)
Działanie 2.4 cel tematyczny 9
s. 65

Treść uwagi

Uzasadnienie

Stanowisko

Opis zdefiniowanych problemów oraz wstęp do
działania przed tabelą jednoznacznie wskazują, iż
rewitalizacja społeczna dotyczy zmiany społecznej
oraz fizycznej stąd należy dodać tzw. działania
miękkie budujące odpowiedzialność społeczności
za przestrzeń rewitalizowaną oraz stymulące
rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i
gospodarczej na rewitalizowanej przestrzeni. Taką
konieczność wskazywała min. Wałbrzyska
konferencja Pracownia Miast jak również
zrealizowany i pokazywany jako wzorcowy w
Polsce projekt Centrum Aktywności Lokalnej CAL. Pozostawienie działań aktywizujących i
rozwijających kapitał ludzki i społeczny w innych
priorytetach nie będzie przy wdrażaniu ZIT
traktowane w połączeniu z rewitalizacją.
Doskonałą formą stymulującą budowanie
odpowiedzialności za zamieszkiwaną przestrzeń
jest inicjatywa lokalna, wprowadzona Ustawą o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie, zgodnie z którą mieszkańcy mogą

Przykładowe typy projektów muszą być
zgodne z zapisami projektu RPO WD. Należy
przy tym podkreślić, że są one przykładowe
i zostaną rozszerzone na dalszych etapach
prac w tzw. dokumencie uszczegółowienia
RPO WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.

(propozycja zmian)

Dodanie do listy przykładowych projektów
propozycji wskazujących, że integralną częścią
rewitalizacji jest rozwój potencjału społeczności z
obszaru rewitalizowanego:
1)
2)

Rozwój działań promujących i wdrażających
inicjatywę
lokalną
na
obszarach
rewitalizowanych.
Tworzenie i rozwój podmiotów Ekonomii
Społecznej
(spółdzielnie
socjalne,
Stowarzyszenia Fundacje, CIS, ZAZ, KIS)
podejmujących działania na rzecz i na
obszarze rewitalizowanym.

wspólnie podejmować działania miękkie jak i
infrastrukturalne. Zasadność wdrażania Inicjatywy
Lokalnej
–
przetestowano
w
ramach
wymienionego projektu CAL.
Drugim
proponowanym
zadaniem
jest
stymulowanie na obszarach rewitalizowanych
aktywności podmiotów Ekonomii Społecznej.
Puste witryny na terenie min. Nowej Rudy i
Wałbrzycha wskazują, iż należy szukać i
proponować rozwiązania wypełniające życiem
wyremontowane dzielnice. Podmioty Ekonomii
Społecznej będą się rozwijały coraz mocniej.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej,
Dolnośląski Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii
Społecznej, Tworzona ustawa o Przedsiębiorczości
Społecznej, tworzone fundusze zwrotne i
Dotacyjne, projekt zmniejszenia liczby osób
tworzących
stowarzyszenia
wskazują
jednoznacznie i że ten segment aktywności
społeczno – gospodarczej będzie się rozwijał. Stąd
powiązanie z rewitalizacją podmiotów, które
statutowo myślą równolegle ekonomicznie i
społecznie jest zasadne.
2.

Działanie 2.4 cel tematyczny
9,
s
66
Przykładowi
beneficjenci

Dodanie do listy beneficjentów organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie

Brak wymienienia iż zadania mogą być
realizowane przez podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie uniemożliwi realizowanie działań
przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa
do
Kościoła
Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia
terytorialnego;

jednostek

samorządu

Lista przykładowych typów beneficjentów
musi być zgodna z zapisami projektu RPO
WD. Należy przy tym podkreślić, że jest to
lista przykładowych beneficjentów, która
może być rozszerzona na dalszych etapach
prac w tzw. dokumencie uszczegółowienia
RPO WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.

3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Wymienione podmioty realizują bądź realizować
mogą ważne działania w kontekście rewitalizacji
3.

Działanie
4.1,
priorytet
inwestycyjny 8, s. 87

Poszerzenie zapisu: aktywizacja zawodowa osób
powracających na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich czy wychowawczych oraz osób,
które pozostawały bez zatrudnienia i sprawowały
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez
wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku
życia
do następującego
aktywizacja zawodowa osób powracających na
rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy
wychowawczych oraz osób, które pozostawały
bez zatrudnienia i sprawowały opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3, poprzez wspieranie
usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia
realizowanych min. przez Podmioty Ekonomii
Społecznej

4.

Działanie 4.2 cel tematyczny
10, s. 89

Poszerzenie
zapisu:
dodatkowe
zajęcia
edukacyjne mające na celu rozwój dzieci na
wczesnym etapie edukacji, w szczególności
zajęcia
rozwijające
kreatywność
i
przedsiębiorczość oraz pobudzające ciekawość
świata. Ponadto szkoły zostaną wsparte w
zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy
jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia

Usługi opiekuńcze nie powinny być realizowane
akcyjnie. Istotnie jest aby były wdrażane z
ogromną wrażliwością przez profesjonalne
podmioty. Te kompetencje są systemowo
przypisane Podmiotom Ekonomii Społecznej:
stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom
socjalnym, CIS-om. Stąd dbając o rozwój
najmłodszych mieszkańców warto w sposób
szczególny rozwijać usługi opiekuńcze przez
sektor, który w pierwszej kolejności patrzy na
uzyskiwanie celów społecznych, a ekonomiczne
im podporządkowuje.
Sektor Ekonomii Społecznej będzie w najbliższych
latach aktywniej włączany w lokalny rozwój.
Świadczą o tym min. wprowadzone inicjatywy
strategiczne: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej, Dolnośląski Wieloletni Plan Rozwoju
Ekonomii Społecznej, Tworzona ustawa o
Przedsiębiorczości Społecznej, tworzone fundusze
zwrotne i dotacyjne, projekt zmniejszenia liczby
osób tworzących Stowarzyszenia.
Uzasadnienie ZIT, dostępne opracowania, w tym
Diagnoza Społeczna 2013 Prof. Czapińskiego
wskazują, że Polska jest w końcówce poziomu
Kapitału Społecznego, na który składa się min.
poziom zaufania. Ten wskaźnik bezpośrednio
przenosi się rozwój kapitału kreatywnego oraz
rozwój przedsiębiorczości. Stąd należy ten
kontekst szczególnie stymulować.

Przykładowe typy projektów muszą być
zgodne z zapisami projektu RPO WD. Należy
przy tym podkreślić, że są one przykładowe
i zostaną rozszerzone na dalszych etapach pac
w tzw. dokumencie uszczegółowienia RPO
WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.

Przykładowe typy projektów muszą być
zgodne z zapisami projektu RPO WD. Należy
przy tym podkreślić, że są one przykładowe
i zostaną rozszerzone na dalszych etapach pac
w tzw. dokumencie uszczegółowienia RPO
WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad

Na następujący
dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu
rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, w
szczególności zajęcia rozwijające kreatywność i
przedsiębiorczość, podnoszące poziom kapitału
społecznego,
budujące
kompetencje
obywatelskie
oraz pobudzające ciekawość
świata. Ponadto szkoły zostaną wsparte w
zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy
jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia

5.

Działanie 4.2 cel tematyczny
10, s. 90

Poszerzenie zapisu: inicjatywy związane z
kształtowaniem kompetencji kluczowych, w
szczególności wsparcie nauki języków obcych
nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych,
umiejętności pracy zespołowej i kreatywności, a
także postaw przedsiębiorczych. Przewidziano
również opiekę pedagogiczno-psychologiczną
oraz rozwój Doradztwa zawodowego dla
młodzieży;
Na następujący
inicjatywy
związane
z
kształtowaniem
kompetencji kluczowych, w szczególności
wsparcie
nauki
języków
obcych
nauk
matematyczno-przyrodniczych
i
cyfrowych,
umiejętności pracy zespołowej i kreatywności, a
także postaw obywatelskich i przedsiębiorczych.
Przewidziano również opiekę pedagogicznopsychologiczną
oraz
rozwój
doradztwa
obywatelskiego i zawodowego dla młodzieży;

6.

Działanie 4.3 Przykładowe
typy projektów s. 92

Poszerzenie zapisu: wsparcie dla osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym będzie realizowane także za
pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej,
w tym o charakterze reintegracyjnym (np. CIS,
KIS, ZAZ, WTZ)

Problem z brakiem dbałości przez mieszkańców
aglomeracji o przestrzeń wspólną w dużej mierze
wynika z niskiej aktywności obywatelskiej, w tym
niskiej
liczby
tworzonych
organizacji
pozarządowych o czym jednoznacznie świadczą
opisy problemów ZIT. Przeprowadzone przez
wałbrzyski Uniwersytet III wieku badania 44
organizacji pozarządowych pokazały, iż ponad
90% członków stanowią osoby wieku powyżej 55
lat. Stąd należy upodmiotowić znacznie mocniej
edukację obywatelską, w tym skłaniającą dzieci i
młodzież do aktywności w organizacjach
pozarządowych.
Jak wyżej.
Ponadto należy zauważyć, że aktywność
zawodowa
w
podmiotach
tworzących
społeczeństwo obywatelskie , tj. w takich jak
stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne
będzie się aktywnie rozwijać. Dane Europy
Zachodniej pokazują iż liczba zatrudnionych w
podmiotach pozarządowych jest znacznie wyższa
aniżeli w Polsce. Stąd należy do tej formy
aktywności przygotowywać młodzież.

Spółdzielnie
Socjalne
są
podstawowymi
podmiotami Ekonomii Społecznej. Muszą one
realizować działania reintegracyjne. Także znaczna
część stowarzyszeń i fundacji pełni tą rolę. W
związku z tym należy wymienić te podmioty obok
wymienionych wcześniej.

dokumentem.

Przykładowe typy projektów muszą być
zgodne z zapisami projektu RPO WD. Należy
przy tym podkreślić, że są one przykładowe
i zostaną rozszerzone na dalszych etapach pac
w tzw. dokumencie uszczegółowienia RPO
WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.

Przykładowe typy projektów muszą być
zgodne z zapisami projektu RPO WD. Należy
przy tym podkreślić, że są one przykładowe
i zostaną rozszerzone na dalszych etapach pac
w tzw. dokumencie uszczegółowienia RPO
WD.

Na następujący

W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.

wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym będzie realizowane
także za pośrednictwem podmiotów ekonomii
społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym
(np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ, Spółdzielnie Socjalne,
Stowarzyszenia, Fundacje)
7.

Rozdział VIII , Priorytet 4.
Działanie 4.2 - str. 89,90

W priorytecie inwestycyjnym jest mowa o
kształceniu nieformalnm i pozaformalnym,
natomiast w przykładowych typach projektów
występuje tylko edukacja formalna.

8.

Rozdział VIII , Priorytet 4.
Działanie 4.3.1 - str. 92-93

W opisie działania jest opisany problem
wykluczenia ze względu na wiek, w
przykładowych typach projektów jako szczególne
podmioty zostały pokazane podmioty ekonomii
społecznej
brak
innych
podmiotów
prowadzących działania na potrzeby włączenia
społecznego.

9.

Rozdział VIII , Priorytet 4.
Działanie 4.3.1 - str. 92-93

Działania integracyjne powinny być skierowane
do grup mieszanych - wykluczonych i nie, inaczej
trudno to nazywać integracją.
Nie ma takich przykładowych działań.

10.

Rozdział VIII , Priorytet 4. str.
94

Wskaźniki w tabeli wskaźniki produktu odnoszą
się tylko do kształcenia formalnego - powinny być
też osoby bez względu na jednostkę pochodzenia

W priorytecie nie ma mowy o innych niż szkoły
podmiotach prowadzących kształcenie - ngo
prowadzące kursy podnoszące kwalifikacje lub
prowadzące działania na rzecz młodzieży, która
przedwcześnie wypadła z systemu edukacji.
Na
rzecz
włączenia
społecznego
osób
wykluczonych ze względu na wiek działania
prowadzą m. in. takie placówki jak uniwersytety
trzeciego wieku, których w kraju jest ponad 500.
Placówki te prowadzą zajęcia dla osób starszych,
ale bez względu na wiek i wykształcenie i
znakomicie aktywizują społecznie, co często
skutkuje włączeniem zawodowym.

Całe działanie 4.3 nie ma wskaźnika produktu.

Brak propozycji zamiany w Strategii ZIT AW
i w związku z powyższym brak możliwości
uwzględnienia uwagi.

Lista przykładowych typów beneficjentów
musi być zgodne z zapisami projektu RPO
WD. Należy przy tym podkreślić, że jest to
lista przykładowych beneficjentów, która
może być rozszerzona na dalszych etapach
pac w tzw. dokumencie uszczegółowienia
RPO WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.
Rodzaje działań wskazane w Strategii ZIT
Aglomeracji Wałbrzyskiej wynikają z jednej
strony ze Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, z
drugiej strony z projektu dokumentu RPO
WD.
Z tego powodu nie ma możliwości dodawania
działań, które nie wynikają z tych
dokumentów.
Wskaźniki produktu i rezultatu muszą być
takie same jak w projekcie dokumentu RPO
WD. Dodatkowo wskaźniki rezultatu muszą
być możliwe do zagregowania na poziomie
grupy gmin tworzących ZIT AW. Z tego
powodu dla działania 4.3 nie wymieniono
wskaźnika rezultatu.
Uwaga zostanie przeanalizowania w trakcie
uzgodnień treści dokumentu z IZ RPO WD.

11.

Rozdział VIII, Priorytet 2,
Działanie 2.1, - str. 61,62 –
„Przykładowe
typy
projektów” – do istniejących
przykładów dopisać:

- budowa i przebudowa jednostek wytwarzania
energii w wysokosprawnej Kogeneracji zgodnie
Programami Gospodarki Niskoemisyjnej
- budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych
celem przyłączenia do nich budynków
mieszkalnych i publicznych
- budowa i rozbudowa instalacji oczyszczania
spalin
- budowa instalacji OZE

12.

Rozdział VIII, Priorytet 2,
Działanie 2.1, - str. 62 –
„Przykładowi beneficjenci” –
do istniejących beneficjentów
dopisać:

- przedsiębiorcy
energetycznej

13.

Rozdział VIII, Priorytet 2,
Działanie 2.9, - str. 73 –
„Priorytet inwestycyjny” – do
istniejących
priorytetów
dopisać:

6.a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami
celem wypełnienia zobowiązań określonych w
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych
przez państwa członkowskie.

14.

Rozdział

- przedsięwzięcia dotyczące budowy instalacji

VIII,

Priorytet

2,

–

w

zakresie

gospodarki

W opisie Priorytetu 2 bardzo mocno podkreśla się
osiągnięcie większej efektywności energetycznej
oraz
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń.
Jednocześnie
celem
min.
PGN
jest
bezpieczeństwo
energetyczne
mieszkańców
Aglomeracji. Najbardziej efektywnym sposobem
osiągnięcia takich celów jest zaopatrzenie
odbiorców w energię z zachowaniem wszystkich
norm ochrony środowiska min. Dyrektywy
2010/75/WE
PEiR
w
sprawie
emisji
przemysłowych. Takie warunki spełnia budowa
wysokosprawnych
układów
skojarzonych
produkcji
energii
elektrycznej
i
cieplnej(kogeneracji), budow instalacji OZE,
rozbudowa sieci cieplnych umożliwiających
dostarczenie energii odbiorcom, budowa I
modernizacja instalacji oczyszczania spalin. Jest to
zapisane w opisie działania 2.1 “Strategii” ale
zabrakło konkretów w części “Przykładowe typy
projektów”.
W/w projekty mogą zrealizować przedsiębiorcy
zajmujący się gospodarką energetyczną.

W opisie działania wymienia się trzy podstawowe
obszary: gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami oraz zabezpieczenie przed powodzią
i innymi ryzykami.
W priorytecie jest wymieniona tylko gosp. wodno-ściekowa. Jest oczywiste , że wyzwania gospodarki odpadami są są bardzo ważne zarówno jeśli
chodzi o poziom życia, ochronę środowiska jak i
odpowiedzialność Gmin wynikającą ze zobowiązań wobec UE.
Dyrektywy PEiR oraz Ustawa o utrzymaniu

Przykładowe typy projektów muszą być
zgodne z zapisami projektu RPO WD. Należy
przy tym podkreślić, że są one przykładowe
i zostaną rozszerzone na dalszych etapach pac
w tzw. dokumencie uszczegółowienia RPO
WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.
Lista priorytetów inwestycyjnych została wyznaczona przez IZ RPO WD i na obecnym etapie nie ma możliwości zmiany.

Lista priorytetów inwestycyjnych została

15.

16.

17.

18.

Działanie 2.9, - str. 74 –
„Przykładowe
typy
projektów” – do istniejących
przykładów dopisać:

recyklingu i odzysku ( w tym termicznego)
odpadów komunalnych.

Rozdział VIII, Priorytet 2,
Działanie 2.9, - str. 74 –
„Przykładowi beneficjenci” –
do istniejących beneficjentów
dopisać:
Rozdz. V pkt 3 strona nr 30
„Opierając się na danych
portalu internetowego epodroznik.pl, za przeciętną
uznać
należy
wzajemną
dostępność
komunikacyjną
dwóch
wiodących
miast
aglomeracji, tj. Wałbrzycha i
Świdnicy.
Czternaście
funkcjonujących
połączeń
autobusowych
obsługiwały
spółki wyodrębnione z PKS
oraz Trans Express”
Turystyka strona 14 rozdział V

- przedsiębiorcy – w zakresie gospodarki
odpadami gospodarki energetycznej.

Strona 27, Rozdz. IV tekst dot.
„Rewitalizacja
obszarów
cennych
kulturowo
i
poprzemysłowych”

Dodanie opisu do Strefy „B” częściowej ochrony
konserwatorskiej : „Realizacja Lokalnych
Programów Rewitalizacji poszczególnych gmin ze
szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji
obiektów i terenów zdegradowanych w obrębie
średniowiecznych murów obronnych jak np. w
Świebodzicach. Działania te mają umożliwić:

czystości … nakłada na Gminy obowiązek
segregacji ale przede wszystkim
uzyskanie
wysokich poziomów recyklingu i odzysku
odpadów komunalnych. Docelowo nie będzie
można składować na wysypisku żadnych odpadów
nieprzetworzonych. Od 2016 nie będzie można
składować odpadów o kaloryczności pow. 6
MJ/kg. Jedną z metod odzysku jest odzysk
energetyczny czyli wykorzystanie energii z
pozostałości po segregacji odpadów. Odbywa się
to zgodnie z normami ochrony środowiska min.
Dyrektywy 2000/76/WE PEiR .
W/w projekty mogą zrealizować przedsiębiorcy
zajmujący się gospodarką odpadami i gospodarką
energetyczną.

Dostępność komunikacyjna dwóch wiodących
miast aglomeracji, tj. Wałbrzycha i Świdnicy
można uznać za dobrą. Obecnie funkcjonuje w
dzień
powszedni
200
par
połączeń
autobusowych/busowych, w sobotę 118, a w
niedzielę 116. Linię komunikacyjną na trasie
Świdnica – Wałbrzych – Świdnica obsługuje 14
przewoźników.
Przewoźnicy
realizujący
największą ilość kursów to m.in.: PWHD Dyrda,
Firma „Grzenio”, dex Trans, Guliwer, Trans
Express, Bobo Trans.

Zaktualizowanie danych dot. komunikacji
drogowej. Przy rozważaniu wprowadzenia
połączenia kolejowego potencjał opłacalności jest
dużo większy.

“Jaworzyna Śląska (Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku)”

Dopisać jako atrakcję turystyczną. Punkt ten
został pominięty przy zgłaszaniu uwag do projektu
strategii w lutym 2014.

Przemysłu

i

Obiekty typu „komórki” i inne pomieszczenia
gospodarcze stanowią zagrożenie dla zdrowia i
życia
mieszkańców,
szczególnie
dzieci
zamieszkujących centra miast np. Świebodzice ale
i są zagrożeniem dla zabudowy historycznej
miasta jak dla średniowiecznych murów

wyznaczona przez IZ RPO WD na obecnym
etapie
nie
ma
możliwości
zmiany
i dopisywania projektów związanych
z gospodarką odpadami.

Lista priorytetów inwestycyjnych została
wyznaczona przez IZ RPO WD na obecnym
etapie
nie
ma
możliwości
zmiany
i dopisywania rodzajów beneficjentów
związanych z gospodarką odpadami.
Uwaga do uwzględnienia w zakresie liczby
połączeń. Nie ma potrzeby podawania nazw
przewoźników ze względu na brak istotności
tego faktu dla oceny sytuacji.

Uwaga do uwzględnienia

Rozdział, do którego odnosi się uwag dot.
diagnozy sytuacji, uwaga zaś zmierza do
podania rodzajów przedsięwzięć niezbędnych
do realizacji. Ponadto nie ma możliwości
rozbudowania części diagnostycznej w taki
sposób, aby opisać szczegółowo problemy
każdego obszaru wymagającego rewitalizacji.

19.

Strona 36, Rozdział IV, temat
„Stan i jakość powietrza”

- renowacje zabudowy budynków, w tym
obiektów infrastruktury społecznej oraz
budynków o wartości architektonicznej i
znaczeniu historycznym a także ich adaptacje na
cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,
- poprawę estetyki przestrzeni miejskiej ,
- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej
poprzez odpowiednie zabudowanie pustych
przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
- poprawę funkcjonalności struktury ruchu
kołowego, ruchu pieszych, estetyki przestrzeni
publicznych, przebudowę i remont publicznej
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i
sportowych połączonych z działalnością
gospodarcza.
Głównym celem rewitalizacji obszarów jest
zmiana dotychczasowych funkcji (wszechobecne,
szpecące i niejednokroć zagrażające zdrowiu i
życiu komórki położone w podwórzach centrum
miast) i adaptacja terenu oraz znajdujących się
tam obiektów na inne cele.
Dodanie w tej części informacji nt. niskiej jakości
powietrza odnoszonej do lokalnych stref
poszczególnych gmin np. „Centra miast jak. np. w
Świebodzicach charakteryzują się niską jakością
powietrza np. w okresach letnich przy wysokiej
temperaturze powietrza na skutek wyziewów
różnych
substancji
gromadzonych
przez
mieszkańców w komórkach położonych właśnie w
centrach miast jak i na skutek wilgoci w nich
panujących co ma wpływ na wydzielanie
zapachów przez rzeczy w nic gromadzonych.
Powyższe zapachy są nie tylko szkodliwe dla
mieszkańców ale są również bardzo nieprzyjemne
pod względem walorów estetycznych. Powyższe
ma również wpływ na ocenę miasta przez osoby
przyjezdne co nie wpływa korzystnie na
wizerunek miasta i
nie sprzyja poprawie
atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej

obronnych czy obiektów stanowiących część
historycznej starówki miasta w obrębie tych
średniowiecznych murów.
Stan techniczny tych komórek jest w większości
przypadków katastroficzny jak również bardzo
wiele z nich jest miejscem gromadzenia różnych
niebezpiecznych substancji, które w przypadku
np. pożaru mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.
Inną kwestią jest estetyka w centrum miasta.

Na stronie 27 zostały wymienione
najważniejsze, w tym Świebodzice.
W związku z powyższym uwaga nie może być
uwzględniona.

Obiekty typu „komórki” i inne pomieszczenia
gospodarcze stanowią zagrożenie dla zdrowia i
życia
mieszkańców,
szczególnie
dzieci
zamieszkujących centra miast np. Świebodzice ale
i są zagrożeniem dla zabudowy historycznej
miasta jak dla średniowiecznych murów
obronnych czy obiektów stanowiących część
historycznej starówki miasta w obrębie tych
średniowiecznych murów

Uzasadnienie propozycji zmiany odnosi się
do zagrożenia dla życia i zdrowia
mieszkańców jednak nie zostało poparte
dowodami. Nie można udowodnić (np.
podając dane dot. badań stanu powietrza
w zabytkowych centrach miast),
że
zagrożenie faktycznie występuje oraz , że jest
skutkiem
funkcjonowania
komórek.
Z tego powodu nie można sprawdzić czy
wskazany problem jest istotny. W związku
z
powyższym
nie
ma
możliwości
uwzględnienia uwagi.

20.

Strona 59,
Działanie 2.1.

Priorytet

II,

21.

Strona 60, Uzasadnienie oraz
strona 61 – opis Działanie 2.1.

22.

Strona
66,
„Przykładowe
projektów”

tabela
typy

23.

Strona 69, opis „Działanie 2.7.

Świebodzic osłabiając jednocześnie walory
atrakcyjności
średniowiecznych
murów
obronnych.
Zmiana zapisu 2.1. na „Przeciwdziałanie niskiej
emisji i poprawa jakości powietrza w Aglomeracji
Wałbrzyskiej

Dodanie interwencji jaką należy podjąć tj.
„Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności
posiadanych zasobów miasta, zwiększenie
atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych
zasobów miasta i porządkowanie „starej tkanki”
urbanistycznej ” oraz dodanie opisu Działania 2.1
Dodanie typu projektu jak:
„rewitalizacja obiektów i terenów
zdegradowanych np. obrębie murów obronnych
miast jak np. rewitalizacja starówki w obrębie
średniowiecznych murów obronnych w
Świebodzicach, renowacje zabudów budynków,
w tym obiektów infrastruktury społecznej oraz
budynków o wartości architektonicznej i
znaczeniu historycznym a także ich adaptacje na
cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,
poprawa estetyki przestrzeni miejskiej ,
porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej
poprzez odpowiednie zabudowanie pustych
przestrzeni w harmonii z otoczeniem, poprawa
funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu
pieszych, estetyki przestrzeni publicznych,
przebudowę i remont publicznej infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych
połączonych z działalnością gospodarcza,
Dodanie
w
opisie:
„Rewitalizacja

j.w.

j.w.

Obiekty typu „komórki” i inne pomieszczenia
gospodarcze stanowią zagrożenie dla zdrowia i
życia
mieszkańców,
szczególnie
dzieci
zamieszkujących centra miast np. Świebodzice ale
i są zagrożeniem dla zabudowy historycznej
miasta jak dla średniowiecznych murów
obronnych czy obiektów stanowiących część
historycznej starówki miasta w obrębie tych
średniowiecznych murów.
Stan techniczny tych komórek jest w większości
przypadków katastroficzny jak również bardzo
wiele z nich jest miejscem gromadzenia różnych
niebezpiecznych substancji, które w przypadku
np. pożaru mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.
Inną kwestią jest estetyka w centrum miasta.

Wykorzystanie i ochrona zabytków miasta do

Przeciwdziałanie
niskiej
emisji
jest
działaniem, którego efektem będzie poprawa
jakości powietrza.
Jednocześnie ze względu na dopuszczalne w
ramach RPO WD rodzaje projektów, w tym
priorytecie inwestycyjnym nie można podjąć
innych interwencji niż te, które dotyczą
przeciwdziałania niskiej emisji.
Z tego powodu uwaga nie może być
uwzględniona.
Uwaga niezrozumiała w zakresie związku
pomiędzy proponowanym
opisem, a
działaniami na rzecz redukcji niskiej emisji.
Z tego powodu uwaga nie może być
uwzględniona.
Przykładowe typy projektów muszą być
zgodne z zapisami projektu RPO WD. Należy
przy tym podkreślić, że są one przykładowe
i zostaną rozszerzone na dalszych etapach pac
w tzw. dokumencie uszczegółowienia RPO
WD.
W związku z powyższym nie ma możliwości
uwzględnienia uwagi na tym etapie prac nad
dokumentem.

Propozycja zmiany zawiera się w opisie

Ochrona,
promowanie
i
rozwój
dziedzictwa
kulturowego

średniowiecznych
murów
obronnych
tj.
odrestaurowanie i odtworzenie części murów
obronnych wraz z ich zabudowaniami jak baszty i
bramy dzięki czemu miasta odzyskają swój blask i
urok jako interesującego grodów dolnośląskich.

kształtowania przestrzeni publicznej

„Renowacją należy objąć zarówno całe układy
urbanistyczne, jak i pojedyncze zabytki …”
W związku z powyższym nie ma potrzeby
doszczegółowienia zapisów strategii w
zakresie
średniowiecznych
murów
obronnych.

