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1. WSTĘP 

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ukazały 

niekorzystne zjawiska i procesy na obszarach miejskich. Jednym z obserwowanych procesów 

demograficznych i przestrzennych jest niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej, 

czy wzrost indywidualnego transportu samochodowego. Dlatego zgodnie z tendencjami 

europejskimi promuje się powrót do miast – niskoemisyjnych i przyjaznych. Sprzyja temu 

wzmacnianie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i kulturowych. 

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. wprowadziła pojęcie gminnego 

programu rewitalizacji. Program jest opracowywany i uchwalany przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, ze zmianami). Gminy, które go uchwalą, mają 

możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe działań związanych z rewitalizacją. Środki 

można pozyskać z programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

Wsparcie uzyskają projekty terenów zdegradowanych, które wynikają ze zintegrowanych 

programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej.  

W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na rewitalizację miast. Jest ona 

uwzględniana w dokumentach rządowych wyznaczających kierunki rozwoju kraju, m. in. 

w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030 czy Strategii Rozwoju Kraju.  Narodowy Plan Rewitalizacji wymaga podejścia 

kompleksowego do wyprowadzania danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez działania 

w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej.
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2. ZAKRES POJĘCIOWY 

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. ustawy o rewitalizacji, przez pojęcie 

rewitalizacji rozumie się  „ proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji”.  

 Ze stanem kryzysowym mamy do czynienia w wyniku „koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym”. 

 Obszar zdegradowany to obszar, na którym stwierdzono stan kryzysowy oraz 

występuje w nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk: 

• gospodarczych, 

• środowiskowych, 

• przestrzenno-funkcjonalnych, 

• technicznych. 

 Obszar ten może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające 

wspólnych granic pod warunkiem, że występuje sytuacja kryzysowa na każdym 

z podobszarów. 

 Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar ten można 

podzielić na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz 

nie może obejmować terenów większych niż 20 % powierzchni gminy, a także zamieszkałych 

przez więcej niż 30 % mieszkańców. W skład tych obszarów mogą wejść obszary 

występowania problemów przestrzennych, takie jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe 

i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane 

dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

 Program rewitalizacji  jest inicjowany, opracowywany i uchwalany przez radę gminy. 

Zakłada on wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej, czy środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów 
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rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 

warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Projekt rewitalizacyjny (przedsięwzięcie): zaplanowany w programie rewitalizacji 

i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami 

programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia, albo objęty współfinansowaniem UE z jednego 

z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. 

Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo 

wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym 

(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych (Wytyczne w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03.07.2015 r.). 

 

3. POWIĄZANIE PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

I PLANISTYCZNYMI MIASTA KO ŚCIANA 

 

Elementem opracowania Programu jest zapewnienie komplementarności pomiędzy 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kościan. 

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana 

(GPROMP) pozostaje w zgodności z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju tego terenu, 

a w szczególności z Wizją Strategiczną dla Miasta Kościana, Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025 oraz Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kościana. Wzajemna 

komplementarność Gminnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi 

podniesie efektywność podejmowanych działań oraz prawdopodobieństwo ich realizacji. 

Opracowane działania rewitalizacyjne będą spójne z wybranymi celami i założeniami 

uwzględnionymi w wyżej wymienionych dokumentach. Dokładne powiązania opisano 

w podpunktach od 3.1 do 3.3. 

 

3.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan 

na lata 2016-2025 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025 przedstawia problemy społeczne występujące w 

mieście oraz wyznacza kierunki działań polityki społecznej, których zadaniem będzie 

niwelowanie niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, podniesienie jakości życia lokalnej 

społeczności oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo dokument ten 

diagnozuje problemy społeczne występujące w mieście oraz określa odpowiadające im cele 

strategiczne, operacyjne i kierunki działań, które przedstawiono na rysunku nr 1.  

GPROMP będzie rozwiązywał przede wszystkim takie problemy społeczne wymienione 

w Strategii, jak: 

• znaczący odsetek rodzin objętych pomocą społeczną w związku z ubóstwem, 

niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, bezrobociem, 

• utrzymująca się tendencja występowania bezdomności, 

• rosnąca liczba osób starszych, chorych i niepełnosprawnych objętych usługami 

opiekuńczymi, 

• niedostosowana infrastruktura dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

występowanie barier architektonicznych, 

• wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością, 

• utrudniony dostęp do opieki medycznej, brak placówek specjalistycznych. 

Ponadto Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kościana w swoich założeniach i celach 

mocno nawiązuje do wyżej wymienionej Strategii, a szczególne korelacje można zauważyć 

w następujących działaniach:  

Cel strategiczny:  

Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, służących zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców. 

Cele operacyjne:  

1. Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych.  

2. Tworzenie przyjaznych użytkownikom miejsc integrujących lokalną społeczność. 

3. Modernizacja i rozwój infrastruktury publicznej, w tym rekreacyjno-sportowej, 

kulturalnej i edukacyjnej.  

4.  Ożywienie gospodarcze terenów zdegradowanych. 

Cel strategiczny:  

Zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego.  
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Cele operacyjne: 

1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania edukacyjno –

informacyjne.  

2. Rozbudowa zaplecza dla infrastruktury transportu zbiorowego, służącego ochronie 

środowiska naturalnego.  

3. Modernizacja oraz renowacja obiektów i przestrzeni z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poprawa stanu zagospodarowania 
przestrzeni publicznych.  

Tworzenie przyjaznych użytkownikom 
miejsc integrujących lokalną społeczność. 

Modernizacja i rozwój infrastruktury 
publicznej, w tym rekreacyjno-sportowej, 
kulturalnej i edukacyjnej.  

Ożywienie gospodarcze terenów 
zdegradowanych. 

CELE STRATEGICZNE: 

1.  

Kształtowanie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, służących 
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

2. 

Zapewnienie wysokiej jakości 
środowiska naturalnego. 

 

CELE OPERACYJNE 

Wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców poprzez działania edukacyjno 
– informacyjne.  

Rozbudowa zaplecza dla infrastruktury 
transportu zbiorowego, służącego ochronie 
środowiska naturalnego.  

Modernizacja oraz renowacja obiektów i 
przestrzeni z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

Rysunek 1. Cele strategiczne i operacyjne przyjęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Miejskiej Kościan na lata 2016-2025. Źródło: opracowanie własne na podstawie  Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025. 



 

10 | S t r o n a  

 

 

3.2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Kościana  

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościana 

to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy miejskiej, określający ogólne kierunki 

rozwoju przestrzennego oraz uwzględniający uwarunkowania rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta. Głównym celem tego dokumentu jest sformułowanie lokalnej polityki 

przestrzennej wpisanej w politykę przestrzenną państwa. W Studium szczególną uwagę 

zwrócono na wykorzystanie walorów rozwojowych miasta związanych z jego położeniem, 

zainwestowaniem oraz dziedzictwem historyczno-kulturowym.   

Ogólnym celem polityki przestrzennej miasta Kościana jest podnoszenie standardu i 

warunków życia mieszkańców miasta, zapewnienie sprawności funkcjonowania jego struktur 

przestrzennych oraz podnoszenie atrakcyjności miasta. Podstawowym założeniem dla miasta 

Kościana jest zachowanie jego proekologicznego i zrównoważonego rozwój, który zostanie 

osiągnięty poprzez m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, regulacje gospodarki 

ściekami i odpadami czy powstrzymywanie degradacji środowiska. Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego miasta przedstawiają dążenie do przeobrażenia struktury 

gospodarczej miasta z typowo przemysłowej na wielofunkcyjną o wiodącej funkcji 

usługowej, ochrony i racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych, dziedzictwa 

kulturowego oraz polepszenia standardu życia i  warunków mieszkaniowych. 

Główne elementy koncepcji zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zawarte 

w Studium korespondują z celami i kierunkami działań przedstawionymi w GPROMP, 

a szczególne powiązania obu dokumentów można dostrzec w następujących działaniach:  

• stworzenie pełnosprawnego systemu komunikacyjnego miasta, 

• rewitalizacja obszaru staromiejskiego, terenów poprzemysłowych i pokolejowych 

z przystosowaniem do funkcji usługowych i mieszkaniowych,  

• wyznaczenie obszarów rozwojowych dla funkcji usługowych, regionalnych, a w tym 

wiążących się z podtrzymaniem tradycyjnej roli lecznictwa neuropsychiatrycznego,  

• podniesienie walorów estetycznych przestrzeni miasta. 
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3.3. Wizja Strategiczna dla Miasta Kościana  

 

Wizja Strategiczna dla Miasta Kościana jest dokumentem długofalowym, który wskazuje 

główne kierunki, w jakich powinno zmierzać miasto, aby polepszać warunki życia jego 

mieszkańców i zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy. Wizja ta pozwala na 

kompleksowe ujęcie rozwoju miasta w wielu kluczowych obszarach, a wdrażanie jej daje 

możliwość wpływania na procesy społeczne, gospodarcze i przestrzenne.  

Projekt ten zakłada, iż w 2025 roku Kościan będzie uważany za dynamicznie, pulsujące 

życiem miasto powiatowe, w którym będzie można przyjemnie mieszkać, pracować 

i wypoczywać. Głównym celem wizji strategicznej jest „wytypowanie kilku powiązanych ze 

sobą strategicznych projektów, które ułatwią Kościanowi rozszerzenie „wachlarza” usług 

oferowanych mieszkańcom i osobom przybywającym do miasta w dziedzinie oferty 

mieszkaniowej, odpowiedniego poziomu usług, zaplecza handlowego, edukacji, opieki 

zdrowotnej, kultury, sportu i pracy”. Poniżej przedstawiono 10 projektów strategicznych, o 

których mowa w Wizji Strategicznej Miasta Kościan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt strategiczny I 

Wzmocnienie historycznego centrum 
miasta 

Projekt strategiczny II 

Rozwój kampusu zdrowotno-
edukacyjnego 

Projekt strategiczny III 

Rewitalizacja terenu dawnych zakładów 
mięsnych w kombinacji z parkiem 

sportowym 

Projekt strategiczny IV 

Wzmocnienie parku rodzinnego 

Projekt strategiczny  V 

Rewitalizacja terenu Łazienek 

 

Projekt strategiczny VI 

Rewitalizacja terenu po cukrowni 

 

Projekt strategiczny VII 

Rewitalizacja terenu stacji kolejowej 

 

Projekt strategiczny VIII 

Podkreślenie tożsamości dróg wlotowych 
do miasta 

 

Projekt strategiczny IX 

Zagospodarowanie strefy pośredniej 

 

Projekt strategiczny X 

Zwiększenie wartości terenu 
przemysłowego 
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Powyższym projektom strategicznym przypisano odpowiadające im propozycje 

rozwiązania problemów, które przedstawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Projekty strategiczne  wraz z propozycją rozwiązania. 
Projekt 

strategiczny 
Propozycja rozwiązania 

I 

• zmiana systemu ruchu w śródmieściu i nowa aranżacja rynku, 

• oferta dodatkowego parkingu oraz polepszenie dojazdu do szpitala, 

• utworzenie ciągu pieszego łączącego miejsca handlowe, przeniesienie 
targowiska i stworzenie nowych miejsc parkingowych, 

• założenie i rozwój ośrodka informacyjno-kulturalnego, 

II 

• zwiększenie dostępu i znaczenia parku okalającego szpital 
neuropsychiatryczny, 

• wzmocnienie „wachlarza” usług poprzez stworzenie nowych możliwości 
dla sektora zdrowotnego i edukacyjnego (stworzenie ośrodka szkoleniowego, 
centrum kongresowego i hotelu, przychodni z prywatnymi gabinetami 
lekarskimi, budynku stanowiącego zaplecze dla inkubatora 
przedsiębiorczości, oferowanie usług mieszkalno-opiekuńczych), 

• zapewnienie rozwijającym się instytutom/firmom trwałego rozwoju, 

• marketing i promocja, 

III 

• rewitalizacja przestarzałego terenu przemysłowego w obszar mieszkalny, 

• dodanie nowego atrakcyjnego zaplecza mieszkalnego do oferty 
mieszkaniowej Kościana, 

• utworzenie nowego, regionalnego kompleksu sportowego, 

• dodanie nowych możliwości w zakresie handlu i usług do oferowanego 
przez miasto „wachlarza” usług, 

IV 

• zwiększenie kompletności parku poprzez nadanie mu odpowiedniego 
charakteru parku familijnego, 

• polepszenie atrakcyjności parku jako bezpiecznego miejsca wypoczynku i 
rekreacji, 
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• dodanie nowych funkcji komercyjnych z ofertą skierowaną dla rodzin z 
dziećmi, powstanie „familijnego bulwaru”, 

• wzmocnienie przestrzennego związku między miastem i parkiem, 

• realizacja małego projektu zabudowy mieszkaniowej urozmaicającego 
ofertę miasta, 

V 

• zwiększenie kompletności terenów zielonych w mieście poprzez nadanie 
im odpowiedniego charakteru, 

• stworzenie atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży i 
dorosłych, 

VI 

• zagospodarowanie pusto stojącego i niezabudowanego terenu po 
cukrowni funkcją mieszkaniową, 

• dodanie nowych (miejskich) środowisk mieszkaniowych do „wachlarza” 
usług Kościana, 

• realizacja wyraźnego przejścia pomiędzy wsią a miastem, 

• lokacja zakładów na najbardziej odpowiednich terenach w mieście - w 
strefie pośredniej, 

VII 

• otoczenie dworca zyska na znaczeniu dla miasta, gminy i powiatu, stanie 
się reprezentacyjną wizytówką Kościana, 

• rewitalizacja osiedla im. Sikorskiego, które w obecnej formie w 
przyszłości nie będzie odpowiadało wymaganiom czasu, 

• dodanie do „wachlarza” usług Kościana mieszanego środowiska 
miejskiego (mieszkania, biura, usługi), 

VIII 

• zachowanie indywidualności dawnych dróg i wjazdów, 

• czytelny sposób porozumiewania się, dzięki któremu mieszkańcy, chcący 
dokonać przebudowy domów, z góry wiedzą, pod jakim kątem będą 
kontrolowane ich plany, 

IX 

• zabezpieczenie ciągłości zielonej struktury, zagwarantowanie 
reprezentacyjnego wyglądu obrzeży miasta, 

• wykorzystanie obszaru pomiędzy miastem a nową infrastrukturą na 
zaspokojenie ekonomicznych i społecznych funkcji, o znaczeniu dla całego 
powiatu, 

• użycie strefy pośredniej jako napędu do rozwoju lokacji w mieście 
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poprzez przeniesienie funkcji przemysłowych do tej nowej, dobrze dostępnej 
strefy, 

• uzgodnienia liczby oferowanych na terenie powiatu lokacji 
przemysłowych, co skompletuje pod tym względem oferowany przez miasto 
„wachlarz”, 

X 

• polepszenie jakości środowiska i przestrzeni publicznych obecnego terenu 
przemysłowego, 

• poprawa dostępu komunikacyjnego do obecnego terenu przemysłowego, 

• spójne przestrzennie połączenie nowego i obecnego terenu 
przemysłowego, położonego między miastem a nową obwodnicą. 
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Tabela 2 Powiązania celów GPROMP z dokumentami strategicznymi Gminy Miejskiej Kościan. 

Cele operacyjne* Zadania, projekty kluczowe 

Powiązania z celami 
powiązanymi z GPR 

I II III IV 

Wizja Strategiczna dla Miasta Kościana 

Wzmocnienie historycznego centrum 
miasta 

• zmiana systemu ruchu w śródmieściu i nowa aranżacja rynku, 
• oferta dodatkowego parkingu oraz polepszenie dojazdu do szpitala, 
• utworzenie ciągu pieszego łączącego miejsca handlowe, przeniesienie targowiska i 
stworzenie nowych miejsc parkingowych, 
• założenie i rozwój ośrodka informacyjno-kulturalnego, 

�  � �   

Rozwój kampusu zdrowotno-edukacyjnego 

• zwiększenie dostępu i znaczenia parku okalającego szpital neuropsychiatryczny, 
• wzmocnienie „wachlarza” usług poprzez stworzenie nowych możliwości dla sektora 
zdrowotnego i edukacyjnego (stworzenie ośrodka szkoleniowego, centrum 
kongresowego i hotelu, przychodni z prywatnymi gabinetami lekarskimi, budynku 
stanowiącego zaplecze dla inkubatora przedsiębiorczości, oferowanie usług 
mieszkalno-opiekuńczych), 
• zapewnienie rozwijającym się instytutom/firmom trwałego rozwoju, 
• marketing i promocja, 

� �  �   

Rewitalizacja terenu Łazienek 
• zwiększenie kompletności terenów zielonych w mieście poprzez nadanie im 
odpowiedniego charakteru, 
• stworzenie atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych, 

�  �   

Rewitalizacja terenu stacji kolejowej 

• otoczenie dworca zyska na znaczeniu dla miasta, gminy i powiatu, stanie się 
reprezentacyjną wizytówką Kościana, 
• rewitalizacja osiedla im. Sikorskiego, które w obecnej formie w przyszłości nie 
będzie odpowiadało wymaganiom czasu, 
dodanie do „wachlarza” usług Kościana mieszanego środowiska miejskiego 
(mieszkania, biura, usługi), 

�   �  

Strategia Rozwiązywania Problemów w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016 - 2025 

Promowanie wartości rodziny 
Włączenie do programów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych, 
elementów służących wzmacnianiu więzi rodzinnych i relacji międzyludzkich. 

 �  �  

Wspieranie działalności kulturalnej i rozrywkowej skierowanej dla rodzin z dziećmi. �   �  
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób 
starszych, dostosowanie oferty kulturalno-

Wspieranie działań integrujących seniorów i młodych.  �  �  
Wzbogacanie oferty dotyczącej aktywnego spędzania wolnego czasu, między innymi  �  �  
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sportowej do upodobań seniorów, 
integracja społeczna 

organizowanie darmowych spektakli, wyjazdy do kina, teatru. 

Poprawa warunków życia osób dotkniętych 
niepełnosprawnością 

Poprawa dostępności do sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób z 
niepełnosprawnością. 

� �  �  

Likwidacja barier architektonicznych 
utrudniających poruszanie się osobom z 
niepełnosprawnością 

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób dotkniętych 
niepełnosprawnością 

� �   

Dostosowanie infrastruktury przestrzeni publicznej do potrzeb osób dotkniętych 
niepełnosprawnością 

� �   

Dostosowanie oferty kulturalno-sportowej 
dla osób dotkniętych niepełnosprawnością 

Organizacja wydarzeń kultury i sportu przez instytucje, w tym Kościański Ośrodek 
Kultury 

 �   

Aktywizacja i integracja osób dotkniętych niepełnosprawnością �   �  

Przystosowanie obiektów sportowych i kulturalnych dla potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności 

�   �  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościana  

Ukierunkowywanie procesu podnoszenia standardu warunków życia mieszkańców miasta, zapewnienie sprawności funkcjonowania 
jego struktur przestrzennych, podnoszenie atrakcyjności miasta – poprzez ocenę i wykorzystywanie warunków rozwoju, a także 
przeciwdziałanie degradacji walorów miasta. 

� �  
 

Rozpoznawanie stanu przestrzeni miasta, jej zagospodarowania i użytkowania, powiązań zewnętrznych i zależności wewnętrznych, 
oceny, ochrony i efektywnego wykorzystania występujących walorów miejskich w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałania konfliktom i barierom związanym z użytkowaniem przestrzeni, a w konsekwencji określenie rejonów 
predysponowanych dla rozwoju podstawowych funkcji miejskich, 

� � � 

 

Objaśnienia: * w przypadku dokumentu Wizja Strategiczna dla Miasta Kościana jako cele operacyjne przyjęto projekty strategiczne 
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4. DIAGNOZA OGÓLNA MIASTA KO ŚCIANA 

4.1. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

4.1.1. Położenie administracyjne Miasta Kościana 

 

 Gmina Miejska Kościan znajduje się  w południowo-zachodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie kościańskim i zajmuje powierzchnię 879 ha, a na 1 km2 mieszka 

2701 osób. 

 
Rysunek 2. Położenie miasta Kościana na tle powiatu 

 

Miasto Kościan jest samodzielnym organem administracyjnym, stolicą i siedzibą władz 

powiatu kościańskiego. 

 

Kościan 
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Rysunek 3. Plan przestrzenny miasta Kościana 
Źródło: Strategia Rozwoju Turystyki 

 

W obrębie miasta wyodrębnia się dziewięć jednostek pomocniczych miasta: 

• Osiedle Wesołe Miasteczko, 

• Osiedle Śródmieście, 

• Osiedle Wolności, 

• Osiedle Błonie, 

• Osiedle Generała Władysława Sikorskiego, 

• Osiedle Piastowskie, 

• Osiedle Jagiellońskie, 

• Osiedle Konstytucji 3 Maja, 

• Osiedle Gurostwo. 

 

4.1.2. Struktura użytkowania terenu Gminy Miejskiej Kościan 

Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują łącznie ponad 555 ha, co stanowi ponad 

63% ogólnej powierzchni Kościana. Najwięcej terenów o powierzchni 222 ha 

przeznaczonych jest pod budownictwo mieszkaniowe. Na użytki rolne przypada łącznie 

prawie 314 ha, tj. około 36% ogólnej powierzchni miasta. Dominującą powierzchnię wśród 
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użytków rolnych zajmują grunty orne o powierzchni blisko 272 ha. Generalnie występują one 

w południowej i południowo-wschodniej oraz północnej i północno–wschodniej części 

miasta. Na pozostałe użytki gruntowe (lasy, nieużytki i grunty pod wodami) przypada 

niespełna 1 % ogólnej powierzchni miasta. 

Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów w Kościanie 

Użytki gruntowe Powierzchnia (ha) 
Użytki rolne, w tym: 313,7530 

grunty orne 271,7425 
sady 0,5739 

łąki trwałe 18,6462 
pastwiska trwałe 10,7197 

użytki rolne zabudowane 5,8884 
grunty pod stawami 3,5149 

rowy 2,6674 
Lasy 0,4500 
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: 555,5152 

tereny mieszkaniowe 222,0962 
tereny przemysłowe 28,4035 

inne tereny zabudowane 115,2678 
zurbanizowane tereny niezabudowane 41,6116 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 34,1971 
drogi 87,9089 

tory kolejowe 26,0301 
Nieużytki 3,3277 
Grunty pod wodami, w tym: 4,2929 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 4,2849 
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,0080 

Razem 877,3388 
Źródło: Urząd Miejski Kościana, 2015 r. 

4.2. Sfera społeczna 

4.2.1. Ludność i demografia 

Na koniec roku 2015 w mieście było 23 745 zameldowanych osób, z czego 47,9 % osób 

stanowili mężczyźni, a 52,1 % kobiety. Liczba ludności miasta w latach 2011-2015 miała 

tendencję malejącą. W roku 2011 liczba ta wynosiła 24 130 osób, natomiast  w 2015 r. - 

23 745 osób. Poniższy wykres przedstawia dynamikę zmian liczby ludności we 

wspomnianym okresie. 
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Wykres 1. Liczba ludności w Kościanie w latach 2011 – 2015 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS 

Wskaźnik obciążenia demograficznego przedstawiający stosunek ludności w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2015 roku wynosił 33,0 osoby, a w 

2014 roku 31,3 osoby, co wskazuje na nieznaczny wzrost tego wskaźnika w ostatnich latach. 

Przyrost naturalny w mieście w 2015 roku wynosił 36, jest to dużo niższa wartość w 

porównaniu do powiatu kościańskiego dla którego wartość ta wynosi 153. Procentowy udział 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w roku 2015 r. wynosił 17%, a w wieku 

poprodukcyjnym 21%, co wskazuje na rosnący wskaźnik obciążenia demograficznego. 

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62% wszystkich mieszkańców miasta. Poniższy 

wykres przedstawia procentową strukturę ludności w poszczególnych przedziałach 

ekonomicznych. 

 

Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku w Kościanie w 2015 r. 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS 
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Szczegółowy podział ludności według wieku i płci  2015 r. przedstawia piramida wieku 

dla miasta. Liczba dzieci w wieku 0-4 jest wyższa od liczby osób w wieku 85+. Udział kobiet 

w ogólnej liczbie ludności jest wyższy od 60 roku, a w przedziale wiekowym 70+ jest prawie 

dwukrotnie wyższy od liczby mężczyzn. 

 

Rysunek 4. Piramida wieku mieszkańców Kościana na koniec 2015 r. 

 

Pod kątem migracji wewnętrznych i zewnętrznych w mieście Kościan w 2015 roku 

więcej osób się wyprowadziło niż wprowadziło do Gminy Miejskiej Kościan. Saldo migracji 

wewnętrznych wynosiło -49 osób. Zameldowania w ruchu wewnętrznym wynosiły 179 osób, 

jest to mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wartość ta wynosiła 219 osób. 

Wymeldowania w ruchu wewnętrznym wynosiły 228 osób, a w roku 2015 było to już 245 

osób. 

 

4.2.2. Edukacja i wychowanie przedszkolne 

 

W 2015/ 16 r. według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 816 dzieci w wieku 3-5 

lat było objętych opieką w 10 placówkach wychowania przedszkolnego, w tym 7 

przedszkolach.  
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W Kościanie od 1 września 2017 r. będą działały cztery szkoły podstawowe zgodnie 

zuchwałą nr XXII/243/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską 

Kościan do nowego ustroju szkolnego: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie, 

• Szkołą Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie, 

• Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w 

Kościanie, 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. 

Łączna liczba uczniów Szkół Podstawowych i dotychczasowych Szkół Gimnazjalnych 

w roku 2015 r. wynosiła 1735 uczniów. Aktualnie w roku 2015/2016 istnieje 6 Szkół 

Gimnazjalnych: 

• Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im Feliksa Stamma w Kościanie, 

• Gimnazjum nr 4 w Kościanie, 

• Gimnazjum nr 1 w Kościanie, 

• Gimnazjum nr 2 w Kościanie, 

• Gimnazjum Specjalne, 

• Gimnazjum dla Dorosłych. 

Mieszkańcy mogą korzystać również z różnych form kształcenia ponadgimnazjalnego. 

W mieście znajduje się 5 placówek szkół ponadgimnazjalnych. 

W mieście znajdują się nastpujce biblioteki: 

• Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Wrocławskiej, 

• Biblioteka Pedagogiczna Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy 

pl. Paderewskiego. 

 

4.2.3. Kultura i ochrona zdrowia 

 

W mieście funkcjonuje:  

1. Kościański Ośrodek Kultury, w ramach którego działają: 

• pracownia tańca, 

• pracownia plastyki, 

• pracownia muzyki, 
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• teatr dziecięco-młodzieżowy, 

• Kościański Teatr Kameralny, 

Do zadań KOK  należy edukacja kulturalna i wychowanie, tworzenie warunków dla 

rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla 

rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i 

zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

 

2. Muzeum Regionalne im. dr. Henryka Florkowskiego prowadzące zbiory: 

• archeologiczne, 

• etnograficzne, 

• filokartystyczne, 

• historyczne, 

• militarne, 

• numizmatyczne, 

• sztuki związanej z Ziemią Kościańską. 

 

Miasto należy do aktywnych, znajduje się w nim około 100 organizacji pozarządowych, 

m. in.: 

• Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej, 

• Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kościańskiej, 

• Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, 

• Stowarzyszenie e-rzemiosło, 

• Fundacja Edukacyjna Pro MUSICA, 

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan im. hm. 

Floriana Marciniaka, 

• Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, 

• Klub Rotary w Kościanie, 

• Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 

• Stowarzyszenie Pomocy w Rehabilitacji Niepełnosprawnych Psychicznie i Ruchowo 

„Klaudiusz”, 

• Klub Abstynentów „DROMADER”, 

• Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie, 

• Stowarzyszenie „DAĆ POMOC”, 
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• Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu, 

• Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita”,  

• Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka”, 

• Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was”, 

• Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan, 

• Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie „Razem Łatwiej”, 

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ŚWIATŁO 

NADZIEI”, 

• Kościańskie Stowarzyszenie Rozwoju Służby Zdrowia w Kościanie, 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI”, 

• Stowarzyszenie Chór Męski „ARION” w Kościanie, 

• Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA” im. Zygmunta Cichockiego przy Powiatowym Cechu 

Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie, 

• Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy”, 

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi”, 

• Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska, 

• Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „TON”, 

• Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej, 

• Stowarzyszenie Samorządowe Forum Demokratyczne, 

• Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, 

• Stowarzyszenie „GRUPA ROWEROWA IM. JANA PAWŁA II”, 

• Stowarzyszenie „Bożeny, Koleżanki i Przyjaciele”, 

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „PATRZMY 

SERCEM”, 

• Stowarzyszenie „CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA”, 

• Stowarzyszenie DODAJMY ŻYCIA DO LAT, 

• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół „RATAJCZAKA” w Kościanie, 

• Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Ziemi Kościańskiej”, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie, 

• Uczniowski Klub Sportowy "KSM Tęcza" Kościan, 

• Ognisko TKKF „Chemik” Kościan, 
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• Towarzystwo Sportowe „Amator” Kościan, 

• Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan, 

• Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza” Kościan, 

• Kościański Klub Żeglarski, 

• Klub Bokserski im. Feliksa Stamma Kościan, 

• Klub Jeździecki „WSG” Jeziorki-Osieczna, 

• Stowarzyszenie Sportowe „Melkan”, 

• Kościańskie Towarzystwo Tenisowe, 

• Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe Kościan, 

• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Kościan, 

• Klub Sportowy „Sztafeta Ateńska” Kościan, 

• Klub Sportowy „KOBRA JASS KOŚCIAN”, 

• Klub Karate „Gottsu” Kościan, 

• Klub Piłkarski „OBRA 1912” Kościan, 

• Kościański Klub Sportowy „Obra”, 

• Towarzystwo Sportowe Kościańska Liga Futsalu, 

• Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Towers Kościan, 

• Klub Hokejowy WILKI, 

• Akademia Futsal Club, 

• Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”, 

• Stowarzyszenie „Klub Wujka Karola”, 

• Klub Sportów Walki Nokaut Kościan, 

• Klub Tańca Sportowego „Poezja”, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”, 

• Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej „UKŻPS” Kościan, 

• Uczniowski Klub Sportowy „TROPS SPRAWNI - RAZEM” w Kościanie, 

• Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kościan, 

• Uczniowski Klub Sportowy „HELLADA” Kościan, 

• Uczniowski Klub Sportowy „KSM TĘCZA” w Kościanie, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kościanie, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Kościanie, 
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• Uczniowski Klub Sportowy „SMECZ” w Kościanie, 

• Młodzieżowy Klub Sportowy „KASPA”, 

• Szkolny Klub Europejski KOLBERG, 

• Kościański Klub Piłki Stołowej, 

• Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka, 

• Kościańska Inicjatywa Obywatelska, 

• Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna, 

• Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo – Kościan Odział terenowy 

Kościan, 

• Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział w Kościanie, 

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Kościanie, 

• Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kościanie, 

• Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Kościanie Oddział Terenowy nr 72, 

• Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościanie, 

• Koło Powiatowe Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen. F. 

Gąsiora, 

• Liga Obrony Kraju, 

• Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kościanie, 

• Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościanie, 

• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Kościan, 

• Ochotnicza Straż Pożarna  w Kościanie, 

• Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej. 

 

W mieście główne zaplecze medyczne stanowią: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie Szpital im. Teodora Dunina oraz Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego. Ponadto, w mieście funkcjonuje wiele 

przychodni medycznych oraz Ośrodek Rehabilitacyjny (SPZOZ). 

4.2.4. Rynek pracy oraz bezrobocie 

 

Gmina Miejska Kościan według danych Banku Danych Lokalnych, w 2016 r. była 

zamieszkiwana przez 6237 osób pracujących, co stanowi 41% osób pracujących w całym 

powiecie (15 065 osób).  
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Zgodnie z danymi Sprawozdania z Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie 

oraz o Sytuacji na rynku pracy stopa bezrobocia na grudzień 2016 r. wynosi 5,0% w 

województwie wielkopolskim, natomiast w powiecie kościańskim 4,9%. Liczba bezrobotnych 

na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 1397 osób, w tym udział zarejestrowanych bezrobotnych 

kobiet w powiecie na rok 2016 wyniósł 63,3% - 885 kobiet, zaś mężczyzn 36,7% - 512 osób. 

Tabela 4 Wybrane dane o rynku pracy na 2016 r. 

Objaśnienia: *dane liczba osób w wieku produkcyjnym na 2015 r. 

 

4.2.5. Opieka społeczna 

 

Pomoc i opieka społeczna w mieście, należy do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościanie. W gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. 

według kryterium dochodowego korzystało 696 osób. Zasiłki rodzinne na dzieci otrzymuje 

558 rodzin. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 

ogółem w latach 2011-2015 maleje, w 2015 r. wyniósł 7,1%. Wartość ta pomimo tendencji 

spadkowej jest wyższa od wartości wskaźnika dla powiatu kościańskiego i województwa 

wielkopolskiego. 

 

Wybrane dane o rynku pracy w 2016 r. dla Kościana 

 Powiat Gmina 

Osoby pracujące 15 065 6 237 

Bezrobotni zarejestrowani 1 397 272 

Kobiety 63,3% 59% 
Mężczyźni 36,7% 41% 
Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym* 

3,3% 3,2% 

Udział zarejestrowanych 
bezrobotnych kobiet w 
liczbie kobiet w wieku 
produkcyjnym* 

4,2 % 3,9% 
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Wykres 3. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 
ogółem 

 

4.2.6. Bezpieczeństwo  

 

Na terenie miasta ma siedzibę Komenda Powiatowa Policji oraz funkcjonuje Straż 

Miejska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na danym terenie, działa przypisany jej 

dzielnicowy. Na terenie miasta znajduje się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarne oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

 

4.3. Sfera gospodarcza 

4.3.1. Struktura działalności gospodarczej 

 

Według danych z GUS na rok 2015 w Gminie Miejskiej Kościan zarejestrowane w 

rejestrze REGON jest 2129 podmiotów gospodarki narodowej (osoby fizyczne prowadzące 

działalność).  
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Tabela 5 Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Gminie Miejskiej 
Kościan 

Sekcja Opis Liczba przedsiębiorstw 

A 
Rolnictwo, leśnictwo i 

rybołówstwo 
78 

B 
Górnictwo i wydobycie 

odkrywkowe 
2 

C Produkcja 248 

D Dostarczanie energii 2 

E 
Zaopatrzenie w wodę; 

zanieczyszczenie wody, 
gospodarka odpadami 

10 

F Budownictwo 349 

G 
Handel; naprawa samochodów 

i motocykli 
688 

H Transport i składowanie 144 

I Hotelarstwo i gastronomia 54 

J Informacja i komunikacja 53 

K 
Doradztwo finansowe i 

ubezpieczenia 
71 

L Nieruchomości 108 

M 
Działalność w sferze 

zawodowej, naukowej i 
technicznej 

301 

N Administracja i usługi 74 

O 
Administracja publiczna i 

obrona; obowiązkowe 
świadczenia społeczne 

18 

P Edukacja 104 

Q 
Zdrowie publiczne i praca 

społeczna 
243 

R Sztuka, rozrywka i rekreacja 64 

S – T 
Inne usługi: gospodarstwo 

domowe jako 
pracodawca; wytwarzanie dóbr 

184 
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i usługi 
gospodarstwa na własne 

potrzeby 

 
W powyższej tabeli zestawiono podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów 

własnościowych na koniec roku 2015 w Gminie Miejskiej Kościan. W mieście zdecydowanie 

dominują przedsiębiorstwa zajmujące się handlem oraz naprawą samochodów i motocykli 

(712 podmiotów), budownictwem (343 podmioty) oraz działalnością w sferze zawodowej, 

naukowej i technicznej (285 podmiotów). Najmniej przedsiębiorstw należy do sekcji 

zajmujących się górnictwem i wydobyciem odkrywkowym oraz dostarczaniem energii. 

 Analizując podmioty gospodarcze według klas wielkości (wykres 4) można stwierdzić, 

że wyraźnie dominują mikro i małe przedsiębiorstwa (do 49 zatrudnionych osób), gdyż 

stanowią 99% podmiotów gospodarczych w Kościanie. Na tym obszarze działa również 

35 przedsiębiorstw zatrudniających od 50 – 249 pracowników i tylko 3 duże 

przedsiębiorstwa, zatrudniające więcej niż 250 pracowników. 

 

 

Wykres 4. Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Miejskiej 
Kościan 

  Na wykresach 5, 6 i 7 zobrazowano wskaźniki odnoszące się do podmiotów 

gospodarczych dla Gminy Miejskiej Kościan. Porównano je do województwa oraz innych 

gmin powiatu kościańskiego. Kościan jako miasto charakteryzuje się dużą liczbą podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności, wysoką wartość osiąga 

także wskaźnik podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

oraz podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru na 1000 ludności. Każda wartość 

osiąga poziom zbliżony lub wyższy niż wartość dla województwa wielkopolskiego.  
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Wykres 5. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w 2015 r. 
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Wykres 6. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2015 r. 

29

70

121 122

58

0

20

40

60

80

100

120

140

Gmina Miejska
Kościan

Czempiń gmina
wiejsko-miejska

Gmina Kościan Krzywiń gmina
wiejsko-miejska

Śmigiel gmina
wiejsko-miejska



 

32 | S t r o n a  

 

 

Wykres 7. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w 2015 r. 

 

Najwięksi pracodawcy w mieście to m.in.: 

• Meprozet Kościan S.A., 

• Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, 

• Kaufland, 

• Tesco, 

• Intermarche, 

• Biedronka, 

• Lidl, 

• Netto, 

• Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Marian Kurasiak, 

• SOUFFLET FACILITIES POLAND sp. z. o. o., 

• Folplast sp. z o. o. sp. k. 

• Linde Gaz Sp. z o.o., 

• PSS Społem, 

• Instal Filter S.A.  
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4.3.2. Uwarunkowanie budżetowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

Większość wydatków Gminy Miejskiej Kościan jest przeznaczona na oświatę i 

wychowanie (40,4%), pomoc społeczną (20,5%) oraz administrację publiczną (10,2%). W 

2015 roku dochody na jednego mieszkańca wynosiły 3118,88 zł, w porównaniu do roku 2011 

nastąpił wzrost dochodów na 1 mieszkańca o 475,61 zł. Natomiast wydatki na jednego 

mieszkańca gminy wynosiły 3229,91 zł, w porównaniu do roku 2011 wydatki na 1 

mieszkańca wzrosły o 557,75 zł. Szczegółowe informacje dotyczące finansów publicznych 

Gminy Miejskiej Kościan zestawiono w tabeli 6.  

Tabela 6. Finanse publiczne Gminy Miejskiej Kościan w latach 2011-2015 

FINANSE PUBLICZNE  [zł]  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Dochody ogółem 63 953 859,20 68 597 498,82 67 996 101,48 73 611 081,96 74 669 093,45 

Dochody majątkowe 2 640 864,51 4 056 367,27 1 872 186,96 3 609 876,94 1 217 370,04 

Dochody własne 12 429 531,56 13 412 353,52 14 411 976,79 15 606 709,83 17 844 607,13 

Dotacje ogółem 6 455 601,04 7 434 171,00 8 958 108,58 8 087 672,43 8 816 617,04 

Dochody na 1 mieszkańca 2 643,27 2 848,02 2 831,99 3 073,27 3 118,88 

Wydatki ogółem 36 857 053,57 41 708 130,55 40 792 673,19 46 598 741,24 44 107 686,37 

Wydatki na 1 mieszkańca 2 672,16 3 022,55 2 958,13 3 397,90 3 229,91 

FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEK TÓW UNIJNYCH [zł]  

Dochody razem 1 174 086,18 1 784 789,27 2 166 696,55 546 251,72 2 719 638,22 

Środki z budżetu państwa 
lub inne przekazane jako 
współfinansowanie progr. 

i proj. realizowanych z 
udz. śr. z funduszy 

strukturalnych 
i Funduszu Spójności UE 

72 092,00 24 321,02 13 827,99 2 997,10 0,00 

Płatności w zakresie 
budżetu środków 

europejskich 
1 101 994,18 1 760 468,25 2 152 868,56 543 254,62 2 719 638,22 

 
    Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca; poznan.stat.gov.pl 
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Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan według działów w roku 2015 

przedstawiała się następująco (dane podane w %): 

• Rolnictwo i łowiectwo: 0, 

• Transport i łączność: 5,2, 

• Gospodarka mieszkaniowa: 3,4, 

• Administracja publiczna: 10,2, 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1,7, 

• Różne rozliczenia: 0,4, 

• Oświata i wychowanie: 40,4, 

• Pomoc społeczna: 20,5, 

• Edukacyjna opieka wychowawcza: 0,9, 

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2,4, 

• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3,9, 

• Kultura fizyczna: 7,9, 

• Działalność usługowa: 0,1 

• Ochrona zdrowia: 1,1, 

• Pozostałe: 1,9. 

 

4.4. Sfera techniczna  

 

Strefa techniczna obejmuje elementy takie jak: sieci przesyłowe, urządzenia oraz trakty 

komunikacyjne. Dostępność tych elementów ma wpływ na poziom życia mieszkańców 

i atrakcyjność inwestycyjną miasta. 

 Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Kościana z 2015 roku, Kościan 

wyposażony jest w pełny system wodociągowo – kanalizacyjny, posiada oczyszczalnię 

ścieków typu mechaniczno – biologiczną zlokalizowaną w Kiełczewie (Gmina Kościan), z 

której korzysta blisko 24 tysiące osób. Ścieki komunalne i przemysłowe dostarczane są do 

oczyszczalni miejską siecią kanalizacyjną oraz transportem specjalistycznym poprzez punkt 

zlewny ścieków dowożonych. Z końcem 2013 roku funkcjonowało ponad 75 kilometrów sieci 

wodociągowej, oznacza to, że 100% ogółu ludności korzystało z wodociągu miejskiego (w 

tym około 15 kilometrów sieci magistralnych) i ponad 57,5 kilometrów sieci kanalizacji 

sanitarnej – w tym ponad 2 kilometry rurociągów tłocznych (99,9% ogółu ludności korzystało 
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z kanalizacji), ponad 3 tys. przyłączy wodociągowych oraz 2,8 tys. przyłączy 

kanalizacyjnych. Na system kanalizacyjny składa się również 8 przepompowni 

zlokalizowanych w różnych częściach miasta (Nacławska, Boczna, Bączkowskiego, 

Gostyńska, Topolowa, Kruszewskiego). 

 

Tabela 7 Dane dotyczące sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Mieście Kościan 

Źródło: Województwo Wielkopolskie 2014. Dane Urzędu Miejskiego w Kościanie 

 

Na system wodociągowy składają się również Stacja Uzdatniania Wody przy 

ul. Jesionowej o wydajności projektowanej Q = 250 m3/h, gdzie procesowi uzdatniania 

poddawana jest woda surowa dostarczana magistralą wodociągową ∅ 400 z ujęcia Kurza 

Góra i Łąki Racot oraz Stacja Uzdatniania Wody Łazienki. Źródłem zaopatrzenia w wodę są 

ujęcia wód podziemnych, zlokalizowane w rejonie tej stacji. 

Miasto jest w pełni zgazyfikowane i wyposażone w sieć energetyczną z przechodzącym 

przez miasto głównym korytarzem energetycznym. Kościan zaopatrywany jest w gaz ziemny 

z sieci krajowej wysokiego ciśnienia poprzez stacje redukcyjno – pomiarowe I - go stopnia w 

Gryżynie i Czarkowie. Na obszarze miasta zlokalizowane są następujące elementy 

infrastruktury gazowniczej: gazociągi średniego ciśnienia (od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie) o 

łącznej długości około 25 kilometrów. Wykonane są one jako gazociągi stalowe oraz z 

tworzyw sztucznych (PE). Ich stan techniczny został oceniony przez eksploatatora jako dobry,  

gazociągi niskiego ciśnienia (do 10 kPa włącznie) o łącznej długości około 52,8 km. 

Wykonane są one jako gazociągi stalowe oraz z tworzyw sztucznych (PE), stacje redukcyjno-

pomiarowe II-go stopnia. Na obszarze miasta zlokalizowanych jest łącznie 15 stacji red.-pom. 

II-go st., z czego 8 z nich pracuje indywidualnie dla potrzeb odbiorców przemysłowych. Ich 

stan techniczny został oceniony przez eksploatatora jako dobry. Na koniec 2013 roku, 95,7 % 

ludności Kościana korzystało z instalacji gazowej. Przeważająca większość instytucji i 

podmiotów gospodarczych na terenie Miasta korzysta ze źródeł ciepła opalanych gazem 

ziemnym. Na obszarze miasta Kościana zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 

elektroenergetycznej:  napowietrzne linie wysokiego napięcia WN 110 kV,  stacja GPZ 

Miasto 

Sieć w km 
Przyłącza prowadzące do sieci 

mieszkalnej 

Zużycie wody z wodociągów 

w gospodarstwach 

domowych 

wodąciogowa 

rozdzielcza 
kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne w dam3 m3/1 mieszk. 

Kościan 75 57,5 3022 2773 867,2 36,1 
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110/15 kV „Kościan” (Główny Punkt Zasilający),  napowietrzne i kablowe linie średniego 

napięcia SN 15 kV,  wnętrzowe i słupowe stacje transformatorowe SN/nn 15/0,4 kV. Na 

obszarze miasta i bezpośrednio przy jego granicy zlokalizowanych jest 79 stacji 

transformatorowych SN/nn 15/0,4 kV należących do ENEA S.A., 12 stacji stanowiących 

własność poszczególnych odbiorców oraz kilka stacji znajdujących się w eksploatacji PKP 

Energetyka, a także linie niskiego napięcia nn. 

Miasto Kościan stanowi węzeł komunikacyjny o charakterze krajowym i regionalnym, 

którym przenoszona jest znaczna część ruchu tranzytowego przede wszystkim z południa na 

północ Polski, który tworzą drogi publiczne oraz linia kolejowa: droga krajowa Nr 5 relacji 

Lubawka – Grudziądz,  droga wojewódzka Nr 308 relacji Nowy Tomyśl – Kunowo,  linia 

kolejowa nr 271 relacji Poznań – Wrocław w ciągu komunikacji międzynarodowej E 59. 

Miasto Kościan położone jest: w odległości około 40 km na południe od autostrady A2 

powiązanej komunikacyjnie poprzez drogę krajową nr 5, w odległości około 60 km na 

wschód od autostrady A2 powiązanej komunikacyjnie poprzez drogę wojewódzką nr 308,  w 

odległości około 30 km na wschód od drogi krajowej nr 32 powiązanej komunikacyjnie 

poprzez drogę wojewódzką nr 308, w odległości około 32 km na południe od drogi krajowej 

nr 12 powiązanej komunikacyjnie poprzez drogę krajową nr 5. Na terenie Kościana sieć 

komunikacyjną tworzą również drogi powiatowe o łącznej długości około 22,7 kilometrów 

(39 ulic) i drogi gminne ustanowione jako publiczne (120 ulic, tj. 33,077 km długości) oraz 

ogólnodostępne drogi i ulice nie zaliczone do kategorii dróg publicznych. Sieć dróg i ulic 

uzupełniają trasy rowerowe. 

 

4.5. Sfera środowiskowa 

 

 Na terenie miasta nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody, w tym 

pomniki przyrody, parki narodowe, czy parki krajobrazowe. Kościan graniczy od północy 

z obszarem Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptasiej Wielki Łęg Obrzański którego 

powierzchnia wynosi 234,31 km2. 

 Kościan jest miastem ze znacznym udziałem terenów zieleni. Największe powierzchnie 

zieleni stanowią parki oraz ogródki działkowe. Powierzchnia zieleni urządzonej wynosi 

115,25 ha, z czego na mieszkańca przypada 48 m2. 
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Największą powierzchnię zieleni stanowi Park Miejski im. Kajetana Morawskiego, 

którego wiek szacuje się na 220 lat. Powierzchnia parku wraz z przyległym ogrodem 

jordanowskim wynosi ok. 20 ha. 

Drugi co do wielkości park o powierzchni ok. 9 ha (z zespołem urbanistycznym) 

zlokalizowany jest w obrębie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego. Stanowi cenny teren z uwagi na położenie blisko centrum miasta i zabytkowy 

charakter. 

Trzeci i zarazem najmniejszy park znajduje się na zapleczu Kościańskiego Ośrodka 

Kultury, pomiędzy ul. Mickiewicza a Placem Wolności. Zajmuje on powierzchnię 0,6 ha. W 

parku znajduje się dąb szypułkowy o obwodzie 318 cm i wysokości 18 m. 

W mieście znajduje się także 7 zieleńców o łącznej powierzchni 3,95 ha. Należą do nich: 

skwer im. Jana Pawła II (0,79 ha), zieleniec na Placu Wolności (1,0 ha), zieleniec na Placu 

Paderewskiego (0,3 ha), zieleniec na Placu Niezłomnych (0,04 ha), zieleniec na Placu 

Szarych Szeregów (0,45 ha), Skwer Krimpen (1,13 ha) i zieleniec przy ul. Ks. P. 

Bączkowskiego (0,24 ha). Położone są one wśród zwartej zabudowy centrum miasta i jako 

ogólnodostępne stanowią miejsca odpoczynku ludności. 

Zieleń przyuliczna występuje wzdłuż szeregu głównych ulic miasta m.in. wzdłuż 

ul. Śmigielska, Al. Kościuszki, Poznańska, Sierakowskiego, Nacławska, a także 

pomniejszych ulic osiedlowych np. Żeromskiego, Traugutta, Żwirki i Wigury. 

Zieleń osiedlowa zajmuje łączną powierzchnię 17,7 ha i stanowi zielone enklawy wśród 

wielorodzinnych budynków osiedlowych. 

Ogrody działkowe stanowią największy obszar zielony w mieście, którego łączna 

powierzchnia wynosi ponad 43 ha. Składa się na niego 15 ogrodów, rozmieszczonych w 

przeważającej mierze w sąsiedztwie koryta kanału Obry, linii kolejowej Poznań-Wrocław, a 

także terenów powysypiskowych.  

 Kościan wchodzi w skład strefy kościańsko-śremskiej dla celów oceny jakości 

powietrza pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku 

węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, 

niklu i benzo(a)pirenu. Zarówno pod kątem ochrony zdrowia jak i ochrony roślin strefę 

zaliczono do klasy A. Jedynie dla substancji takiej jak pył i benzo(a)piren obszar został 

zaklasyfikowany do strefy C. 

Dla celów ochrony powietrza pod kątem zawartości ozonu Kościan zalicza się do strefy 

wielkopolskiej. Na terenie strefy wielkopolskiej odnotowano przekroczenia poziomów 
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dopuszczalnych ozonu, w związku z tym została ona zakwalifikowana do klasy C, z uwagi na 

ochronę zdrowia jak i ochronę roślin.  

Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w większych stężeniach przy 

sprzyjających warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej substancje 

uczestniczące w procesie powstawania ozonu w troposferze (tlenki azotu, węglowodory). 

Wyniku nie należy utożsamiać ze stanem jakości powietrza na terenie całej strefy, gdyż klasa 

C często oznacza lokalny problem z daną substancją - klasa wynikowa zawsze odpowiada 

najmniej korzystnej z uzyskanych klasyfikacji.
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5. METODOLOGIA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI   

5.1. Identyfikacja obszaru zdegradowanego oraz przyjęte wskaźniki w analizie 

obszaru zdegradowanego 

 

Diagnoza pozwalająca na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji 

stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/142/16 Rady Miejskiej Ko ściana z dnia 

17 marca 2016 roku. 

 Diagnoza ogólna dała materiał początkowy, który określił główne problemy i potrzeby 

miasta oraz pozwoliła wskazać przesłanki rewitalizacji i kryteria według których należy 

wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W celu wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określono zestawienie kryteriów – wskaźników 

wpisujących się w zakres diagnozowania oraz delimitacji sprecyzowany w ustawie o 

rewitalizacji oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Przeprowadzona diagnoza opierała się na dostępnych danych statystycznych, wynikach 

przeprowadzonych ankiet oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami, przedsiębiorcami 

oraz pracownikami jednostek miejskich. Kryteria, które były brane pod uwagę podzielone 

zostały na dwie grupy: główne i pomocnicze. 

 

Kryteria główne to: 

• wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej (W1) – liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych wpisanych do ewidencji podmiotów gospodarczych, na 1 000 

mieszkańców osiedla w 2008 r., 

• poziom ubóstwa i wykluczenia (W2) – mierzony liczbą rodzin korzystających z pomocy 

społecznej, na 1 000 mieszkańców w 2008 r., 

• poziom wartości zasobu mieszkaniowego (W3) – mierzony liczbą budynków 

wybudowanych przed 1989 r. w stosunku do ogólnej liczby budynków (dane z 2002 r.), 

• poziom osób w wieku poprodukcyjnym (W4) – mierzony liczbą osób w wieku 

poprodukcyjnym w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców osiedla w 2008 r., 

• poziom przestępczości i wykroczeń (W5) – mierzony liczbą popełnionych przestępstw, 

wykroczeń i podejmowanych przez Straż Miejską interwencji przeciwko łamaniu 

porządku publicznego na 1000 mieszkańców osiedla w 2008 r. 
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Kryteria pomocnicze to: 

• liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków (W6) – 

liczba bezwzględna obiektów na danym osiedlu, 

• poziom obciążenia ekonomicznego (W7) – mierzony liczbą osób w wieku 

nieprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym w 2008 r., 

• analiza wyników ankiet (W8) – liczba wskazań poszczególnych obszarów miasta, jako 

obszarów wymagających podjęcia działań rewitalizujących. 

W celu przeprowadzenia kompleksowej diagnozy obszar miasta został podzielony na 9 

osiedli. Dane wykorzystane w analizie przedstawiają stan na koniec 2008 r. Zastosowano 

mieszane kryteria wyboru obszarów wymagających działań rewitalizujących oraz skorzystano 

z kryteriów stosowanych w ramach programu ZPORR, kryteriów stosowanych w ramach 

Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II, a także kryteriów odnoszących się do wspierania 

działań z zakresu mieszkalnictwa. 

 

5.2. Obszar zdegradowany 

 

Obszar zdegradowany jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli  

stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych:   

� bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym, 

�  współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących 

sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej.  

 

Obszar zdegradowany Miasta Kościan został wyznaczony w oparciu o diagnozę 

stanowiącą część Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Miasta 

Kościana na lata 2010 - 2015. Obszar ten zajmuje powierzchnię 173,1535 ha (Rys. 6).  
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Rysunek 5 Obszar zdegradowany w Mieście Kościan (mapa poglądowa) 
Źródło: Uchwała Rady Nr XIII/ 142/16 Miejskiej Kościana z dnia 17 marca 2016 r. 
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6. OBSZAR REWITALIZACJI 

6.1. Obszar rewitalizacji Miasta Kościan  

 

Delimitacji obszaru rewitalizacji dokonano w uchwale nr  XIII/142/16 Rady Miejskiej 

Kościana z dnia 17 marca 2016 roku (załącznik nr 3). 

Jako obszar rewitalizacji o całkowitej powierzchni 163,9423 ha przyjęto  obszar 

obejmujący część terenów 3 jednostek pomocniczych tj.: os. Śródmieście, os. Sikorskiego i 

os. Piastowskie (Rysunek 7).  

 

 

Rysunek 6 Obszary wskazane do rewitalizacji na obszarze zdegradowanym w  Mieście 
Kościan (mapa poglądowa) 

Źródło: Uchwała Rady Nr XIII/ 142/16 Miejskiej Kościana z dnia 17 marca 2016 r. 

 

6.2. Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych 

 

Cele strategiczne i operacyjne wraz z kierunkami działań, ujętymi w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Miasta Kościana zostały 

zdefiniowane na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji społecznej i są odpowiedzią na 

zidentyfikowane problemy i potrzeby rewitalizacyjne.   
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Po zakończonej analizie, uwzględniającej kwestie wypracowane w procesie konsultacji 

społecznych i procesów włączających interesariuszy, określono następujące potrzeby 

rewitalizacyjne:  

• poprawa dostępności do podstawowej infrastruktury społecznej, 

• zwiększenie aktywności mieszkańców, organizacji lokalnych oraz integracji osób 

narażonych na wykluczenie społeczne, 

• poprawa zagospodarowania, estetyki i ładu przestrzennego miasta 

• podniesienie oferty kulturalno-sportowej skierowanej do mieszkańców, 

• zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, w tym modernizacja budynków 

użyteczności publicznej oraz placówek edukacyjno-wychowawczych i zdrowotnych, 

• poprawa stanu jakości środowiska. 

 

Zgodnie z wynikami ankietyzacji na obszarach objętych obszarem rewitalizacji 

konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu poprawy kryzysowej sytuacji. Według 

ankietowanych miasta Kościana najbardziej istotnym kierunkiem zmian jest rozwój 

kompetencji społecznych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży (98,06%). Wpłynie to na 

poziom edukacji, co w przyszłości umożliwi im lepszy start na rynku pracy. Dodatkowo 

badani zwrócili uwagę  na konieczność rozwoju systemu wychowania i rozwoju dziecka 

(96,73%). 

Kolejne kwestie mają charakter ekonomiczny. Duże znaczenie dla społeczeństwa ma 

tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (97,25%) oraz działanie 

na rzecz zapobiegania bezrobocia (94,19%). Problemy te są ze sobą powiązane i rozwiązanie 

ich poprawi sytuację na rynku pracy oraz wpłynie na rozwój gospodarczy miasta Kościan. 

Ważnym aspektem jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, zwłaszcza rozbudowa 

i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (88,94%) oraz poprawa stanu 

zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznych (88,63%). 

Podsumowując wyniki ankietyzacji, mieszkańcy Miasta Kościan, za kwestię priorytetową 

uznają rozwój sfery społecznej. Przede wszystkim jest to rozwój edukacji oraz 

przedsiębiorczości. Dla rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego duże znaczenie ma 

również aktywizacja mieszkańców, a także stworzenie dla nich miejsc sprzyjających 

integracji. 
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Wykres 7 Dane dotyczące w jakim kierunku powinny zmierzać działania samorządu, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców 
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 Na podstawie ankiety dotyczącej efektów osiągniętych na obszarze rewitalizacji, 

mieszkańcy uznali za najważniejsze: „poprawę stanu infrastruktury technicznej i drogowej” 

(72,63%) oraz „poprawę bezpieczeństwa publicznego” (70,80%). Równie ważnymi 

kwestiami dla mieszkańców jest „rozwój mikro i małej przedsiębiorczości” (54,49%)  oraz 

„pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów” (58,76%). 
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Wykres 8 Dane na podstawie ankiety dotyczącej efektów, które powinny być osiągnięte na obszarze rewitalizacji 
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7. ANALIZA UWARUNKOWA Ń ROZWOJU MIASTA - ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. Nazwa metody 

jest akronimem angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), 

opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia 

prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu).  Analiza SWOT dla Kościana została 

zastosowana jako narzędzie o charakterze diagnostyczno-prognostycznym. 

WADY ZALETY 

• ujemne saldo migracji, postępujące 
starzenie się społeczeństwa, 

• wysoka liczba osób korzystających ze 
świadczeń społecznych, 

• wykluczenie społeczne ludności, 
• degradacja infrastruktury technicznej i 

zabytków, 
• wysoki odsetek starszych budynków, 
• zmniejszająca się liczba ludności, 
• rosnąca liczba rozwodów, 
• wyższy odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym niż przedprodukcyjnym, 
• ujemne saldo przyjazdów i wyjazdów 

do pracy, 
• nieznacznie niższy poziom 

wykształcenia mieszkańców miasta niż 
mieszkańców województwa 

• rozwinięta infrastruktura społeczna, 
• rozwinięta infrastruktura techniczna 

(oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, wysypisko odpadów 
komunalnych), 

• duża ilość organizacji pozarządowych, 
• dodatni przyrost naturalny od 2013 roku, 
• duże inwestycje w oświatę, 
• stosunkowo niewielki odsetek 

bezrobotnych, 
• niewielka ilość przestępstw, 
• inwestycje w rozwój oświaty, 
• działania władz lokalnych na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców w 
mieście, 

• przeprowadzone do tej pory inwestycje 
w ramach rewitalizacji zwiększyły 
atrakcyjność miasta, 

• skuteczność w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych 

ZAGROŻENIA SZANSE 

• rozwój ośrodków konkurencyjnych, 
• procesy recesyjne w gospodarce, 

• miasto powiatowe, 
• dobre połączenie komunikacyjne z 

dużymi ośrodkami w kraju i zagranicą, 
• bliskie położenie miasta 

wojewódzkiego,  
• programy pomocowe Unii Europejskiej 
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na rozwój zasobów ludzkich (EFS, EFRR) 
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8. CELE REWITALIZACJI 

8.1. Cele strategiczne i kierunki działań rewitalizacji 

 

Określono cel główny rewitalizacji stanowiący punkt odniesienia dla pozostałych celów 

szczegółowych:  

CEL GŁÓWNY: 

 

Osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta Kościana oraz poprawa 

jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez podjęcie działań w sferze przestrzennej, 

społecznej i gospodarczej zmierzających do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych 

miasta z sytuacji kryzysowej. 

 

Główny cel realizowany zostanie przez cele strategiczne, które zostały wyznaczone w 

kontekście poszczególnych terenów objętych rewitalizacją. Cele operacyjne dotyczą 

poszczególnych sfer życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE STRATEGICZNE W 

ZAKRESIE SPOŁECZNYM  

- cele operacyjne 

- cele kierunki działań 

 

CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE 

PRZESTRZENNYM  

- cele operacyjne 

- cele kierunki działań 

 

CELE STRATEGICZNE W 

ZAKRESIE GOSPODARCZYM  

- cele operacyjne 

- cele kierunki działań 

 

CEL GŁÓWNY 
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Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, służących 

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 

Cel operacyjny 1. Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych 

Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do obiektów kulturalnych i sportowych 

Cel operacyjny 3. Poprawa estetyki i ładu przestrzennego miasta 

Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i całego 

miasta 

 

Kierunki działa ń:  

• tworzenie przyjaznych użytkownikom miejsc integrujących lokalną społeczność, 

• modernizacja i rozwój infrastruktury publicznej, w tym rekreacyjno-sportowej, 

kulturalnej i edukacyjnej  

• modernizacja obiektów infrastruktury technicznej i przystosowanie ich do 

zmieniających się potrzeb różnych grup społecznych, 

• promocja miasta ze względu na walory historyczne, 

• ożywienie gospodarcze terenów zdegradowanych – tworzenie warunków do 

prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji na obszarze rewitalizacji. 

 

Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego 

i aktywności lokalnej na obszarach zdegradowanych 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 

aktywizacji społecznej 

Cel operacyjny 2.  Aktywizacja mieszkańców do realizacji inicjatyw lokalnych 

 

Kierunki działa ń: 

• rozwój zaplecza instytucjonalnego sprzyjającego integracji różnych grup społecznych 

(w tym kluby seniora, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej, centra 

aktywizacji osób niepełnosprawnych), 

• rozwój oferty opiekuńczo-wychowawczej, pozwalającej na godzenie życia zawodowego 

z rodzinnym (m. in. zapewnienie odpowiedniej liczby przedszkoli i żłobków), 

• zwiększenie dostępności i poprawa jakości oferty społecznej, kulturalnej i edukacyjnej 

dla seniorów. 
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Cel strategiczny 3: Zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego 

Cel operacyjny 1. Realizacja projektów wspierających ochronę jakości powietrza na 

terenie miasta – programy zmniejszające niską emisję, 

Cel operacyjny 2. Podniesienie jakości terenów zielonych służących rekreacji 

i wypoczynkowi mieszkańców. 

 

Kierunki działa ń: 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania edukacyjno – 

informacyjne, 

• modernizacja oraz renowacja obiektów i przestrzeni z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, 

• nowe zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 

Cel strategiczny 4: Zapobieganie powstawaniu oraz ograniczenie problemów 

społecznych występujących na obszarze zdegradowanym 

Cel operacyjny 1. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców miasta i 

zmniejszenie bezrobocia przez wsparcie różnych form ekonomii społecznej, 

Cel operacyjny 2. Wzrost aktywności społecznej osób narażonych na wykluczenie 

społeczne. 

 

Kierunki działa ń 

• rozwój przedsiębiorczości, 

• zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa dla grup wymagających 

wsparcia 

• ograniczenie występowania problemu uzależnień dzięki zapewnieniu kompleksowej 

oferty wsparcia dla uzależnionych i ich rodzin, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. 
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9. WIZJA STANU OBSZARU REWITALIZACJI 

 

Wizja strategiczna jest koncepcją zagospodarowania i zmiany sposobu użytkowania 

terenów zdegradowanych w mieście. Na podstawie zdiagnozowanych problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji sformułowano wizję stanu obszaru jako planowany 

efekt oraz pożądany stan rewitalizacji przy jednoczesnym osiągnięciu jej celów oraz 

odpowiadającym im kierunkom działań:  

 

WIZJA: 

Zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy w całym obszarze 

rewitalizacji. Rozwój miasta oparty na zwiększeniu aktywności i przedsiębiorczości 

mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie atrakcyjności i infrastruktury w mie ście. 

 

Wizja obszaru rewitalizacji w Kościanie, określająca ich stan za kilka najbliższych lat 

powstała jako suma wyobrażeń uczestników procesu partycypacji na etapie przygotowywania 

niniejszego opracowania oraz przewidywanych inwestycji i przedsięwzięć społecznych, 

planowanych do realizacji przez instytucje publiczne, reprezentantów sektora społecznego 

oraz lokalnych przedsiębiorców. 

Wyznaczony obszar po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych, w tym wdrożeniu 

planowanych przedsięwzięć i inwestycji, jest obszarem, któremu zostały nadane nowe funkcje 

gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe z przestrzeganiem zasad zrównoważonego 

rozwoju oraz zachowaniem walorów przyrodniczych Miasta Kościan.  

Przedsięwzięcie: Rozbudowa infrastruktury sportowo-basenowej przy basenie 

miejskim w Kościanie 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wzbudzi silną integrację wśród lokalnej 

społeczności oraz zmobilizuje mieszkańców do realizacji inicjatyw lokalnych związanych ze 

sportem i rekreacją. Ponadto, infrastruktura publiczna oraz sportowo – rekreacyjna, zostanie 

znacznie zmodernizowana, czego efektem będzie zwiększenie liczby osób korzystających z 

usług sportowych oraz polepszenie oferty edukacyjno-sportowej.  

Przedsięwzięcie: Rewitalizacja ratusza oraz płyty rynku wraz z ulicami przyległymi 
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Dzięki temu przedsięwzięciu powstanie miejsce integrujące lokalną społeczność. 

Poprawił się stan zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum, co wpłynęło na 

poprawę estetyki i ładu przestrzennego miasta. Ponadto przedsięwzięcie pozwoli na 

modernizację i szybki rozwój infrastruktury publicznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej i 

edukacyjnej. Kolejną zaletą rewitalizacji w tym miejscu będzie zachowanie i 

wyeksponowanie walorów historycznych miasta Kościan.  

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcia właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości obejmujące roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz prace 

restauratorskie w tym termomodernizacyjne i obniżające koszty zużycia energii. 

Przedsięwzięcie przyczyniło się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, 

powstających w procesie spalania paliw do  ogrzewania szeregu budynków prywatnych i 

publicznych położonych na terenie ścisłego centrum miasta. 

Przedsięwzięcie: Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI-VII 

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na polepszenie stanu zagospodarowania przestrzeni 

publicznej oraz estetyki miasta. Ponadto, przedsięwzięcie spowoduje modernizację i 

rozbudowę infrastruktury publicznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej  i edukacyjnej. 

Kolejnym ważnym aspektem będzie odnowienie i podniesienie walorów przyrodniczych 

służących rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców miasta. 

Przedsięwzięcie: Rewitalizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na polepszenie stanu zagospodarowania przestrzeni 

publicznej oraz estetyki miasta. Przedsięwzięcie zapewni dostęp do usług zdrowotnych, 

rehabilitacyjnych i terapeutycznych wykonywanych przez specjalistów mogących 

wykonywać swoje obowiązki w odrestaurowanych, dostosowanych do potrzeb pacjentów 

budynkach wyposażonych we wszelkie niezbędna udogodnienia. Równocześnie 

przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie oferty leczenia i terapii uzależnień dla mieszkańców 

miasta borykających się z problemami tego typu. 

Przedsięwzięcie: Rewitalizacja pokolejowych terenów wokół dworca w Kościanie 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wzbudzi silną integrację wśród lokalnej 

społeczności oraz pozwoli mieszkańcom realizować inicjatywy lokalnych. Wpłynie również 

na polepszenie stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz estetyki miasta. 

Nieużytkowane tereny zostaną zagospodarowane na parkingi buforowe umożliwiające 
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mieszkańcom pozostawienie samochodów i dotarcie do stolicy Regiony Poznania posągiem, 

w drodze do pracy, szkół czy uczelni wyższych. 

 

Przedsięwzięcie: Rewitalizacja terenów po byłych zakładach tytoniowych 

Przedsięwzięcie wpłynie na ożywienie gospodarcze terenów zdegradowanych, dzięki 

czemu zostaną utworzone korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i 

inwestycji na obszarze rewitalizacji. Ponadto, zaplecze instytucjonalne oraz przedsiębiorczość 

pozwoli tworzyć nowe miejsca pracy. Stworzone zostaną warunki do rozwoju inicjatyw 

lokalnych i rozwoju stowarzyszeń działających na terenie miasta. 

Przedsięwzięcie: Rewitalizacja terenów po byłych zakładach tytoniowych 

Przedsięwzięcie wpłynie na ożywienie gospodarcze terenów zdegradowanych, dzięki 

czemu zostaną utworzone korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i 

inwestycji na obszarze rewitalizacji. Ponadto, zaplecze instytucjonalne oraz przedsiębiorczość 

pozwoli tworzyć nowe miejsca pracy. Stworzone zostaną warunki do rozwoju inicjatyw 

lokalnych i rozwoju stowarzyszeń działających na terenie miasta. 

Przedsięwzięcie: Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacja 

przyległych terenów zielonych 

Przedsięwzięcie poprawi dostępność do oferty kulturalnej i edukacyjnej, dla 

interesariuszy rewitalizacji. Ponadto powstaną przyjezdne mieszkańcom tereny zielone 

umożliwiające wypoczynek i rekreację dla mieszkańców centrum miasta. 

 

Do realizacji tak przedstawionej wizji – ukształtowania podobszaru zadbanego, 

ekologicznego, wygodnego, bezpiecznego, otwartego, stwarzającego szerokie perspektywy 

rozwoju, przyczyni się szereg przedsięwzięć o wymiarze społecznym oraz infrastrukturalnym. 

Wśród tych pierwszych można wyróżnić przede wszystkim przedsięwzięcia zmierzające do 

aktywizacji oraz integracji lokalnej społeczności mobilizując ją do realizacji inicjatyw 

lokalnych. Ponadto, zapewniają one opiekę i wsparcie dla osób z uzależnieniami i ich 

rodzinom. Wśród działań infrastrukturalnych ważniejszymi będą te, które przyczynią się do 

wzmocnienia infrastruktury społecznej (niezbędnej do realizacji projektów społecznych), 

poprawy stanu zagospodarowania, sprzyjające lepszemu wykorzystaniu energii, a tym samym 

zmniejszające presję na środowisko oraz poprawiające poziom bezpieczeństwa – zarówno w 

miejscach publicznych jak i na drogach. Przedsięwzięcia stworzą dodatkową przestrzeń dla 

rekreacji, podniosą estetykę przestrzeni oraz wprowadzą ład na omawianym obszarze. W 
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związku z powstałymi inwestycjami powstanie przyjazny klimat do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz inwestycyjnej. Dzięki temu zmniejszy się poziom bezrobocia oraz ubóstwa 

na tym obszarze.  

10. PRZEDSIĘWZI ĘCIA REWITALIZACYJNE 

10.1. Planowane projekty rewitalizacyjne 

 

Poniżej w tabeli 8 zaprezentowano wszystkie przedsięwzięcia podstawowe i 

uzupełniające, które zaplanowano do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościan. W dalszej części rozdziału znajduje się 

szczegółowy opis każdego z tych przedsięwzięć w poszczególnych kartach zadania. 

Przedstawione projekty są przedsięwzięciami kluczowymi na omawianym obszarze, jednakże 

nie wyczerpują one całościowo tematu przyszłych, potencjalnych projektów.  

 

Tabela 8. Lista przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających ujętych w Programie 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościan 

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

Projekty Infrastrukturalne „twarde” 

1 
Rozbudowa infrastruktury sportowo-basenowej przy basenie miejskim w 

Kościanie 

2 Rewitalizacja ratusza  

3 Rewitalizacja płyty rynku, wraz z ulicami przyległymi 

4 

Przedsięwzięcia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
obejmujące roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz prace 
restauratorskie w tym termomodernizacyjne i obniżające koszty zużycia 
energii 

5 Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI-VII 

6 
Rewitalizacja Obiektów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycz-

nego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

7 
Rewitalizacja po kolejowych terenów wokół dworca kolejowego w 

Kościanie 

8 Rewitalizacja terenów po byłych zakładach tytoniowych 
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9 
Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją 

przyległych terenów zielonych. 

Projekty społeczne „miękkie” 

10 „Kawa 2” (Kościańska Akademia Wolontariatu i Aktywności) 

11 „Kościański Uniwersytet Młodego Odkrywcy” 

12 Rozwój animacji sportu i aktywności fizycznej, dzieci i młodzieży, 

13 
„Kościańskie Stacyjkowo” punkt opieki dziennej dla dzieci w wieku 1- 

3 lat 

14 „Tęcza 2” 
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Numer przedsięwzięcia 1 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskod

awca 
Rozbudowa infrastruktury 
sportowo-basenowej przy 
basenie miejskim w 
Kościanie 

Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji w 
Kościanie 
Cel 
strategiczny 1: 
Kształtowanie 
atrakcyjnych 
przestrzeni 
publicznych, 
służących 
zaspokojeniu 
potrzeb 
mieszkańców 

Powiązana z 
celami 
GPROMP 

 CELE  
Powiązania 
bezpośredn
ie 

Cel operacyjny 
1. Poprawa 
stanu 
zagospodarowa
nia przestrzeni 
publicznych 
Cel operacyjny 
2. Poprawa 
dostępności do 
obiektów 
kulturalnych i 
sportowych 
Cel operacyjny 
3. Poprawa 
estetyki i ładu 
przestrzennego 
miasta 
Cel operacyjny 
4. Poprawa 
jakości życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji, 
jak i całego 
miasta 

 Cel 
strategiczny 4: 
Zapobieganie 
powstawaniu 
oraz 
ograniczenie 
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problemów 
społecznych 
występujących 
na obszarze 
zdegradowany
m 

 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 
2. Wzrost 
aktywności 
społecznej osób 
narażonych na 
wykluczenie 
społeczne 

 
Lokalizacja 
przedsięwzięc
ia 

Podobszar rewitalizacji 
ul. Nacławska 84 64-000 

Kościan 

Ramy 
realizacji 

Szacu
nkowy 
koszt 

Szacunko
wy termin 
realizacji 

10.000
.000 zł 

Od  2018 r. 
do 2022 r. 

Główny 
problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięc
ia 

Przedsięwzięcia jest 
odpowiedzią na 
zdiagnozowane problemy w 
obszarze rewitalizacji: 1) 
niską aktywność społeczna 
mieszkańców oraz ich 
integracja, 2) 
niewystarczająca oferta 
działań o charakterze 
sportowym, 3) niska 
atrakcyjność terenów 
użyteczności publicznej, 4) 
brak budynku – siedziby 
organizacji sportowych i 
klubów sportowych. 

Cel 
przedsięwzięc
ia 

Projekt rozbudowy 
infrastruktury sportowo-
basenowej ma na celu 
poprawę warunków do 
uprawiania sportu dla 
mieszkańców miasta 
Kościana, zmniejszenie 
otyłości wśród dzieci i 
młodzieży - problem 
społeczny, ograniczenie 
bezrobocia oraz poprawę 
funkcjonowania pływalni w 
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Kościanie. 

Koncepcja 
przedsięwzięc
ia 

Zakres działań - rozbudowa 
basenu miejskiego o 3 tory do 
nauki pływania, rozbudowa o 
nieckę rekreacyjną (basen 
zewnętrzny), budowa kortów 
tenisowych z przyległym 
hotelem dla organizacji i 
klubów sportowych. 

Oddziaływani
e 
przedsięwzięc
ia 

Nazwa wskaźnika - 
produkt lub  rezultat 

 
Sfera 
społeczna 

Liczba osób korzystających z 
basenu  

 
Sfera 
gospodarcz
a 

Liczba osób korzystająca z 
basenu  

 Sfera 
społeczna 

Liczba osób korzystających z 
kortów tenisowych 

Sfera 
gospodarcz
a 

Liczba osób korzystających z 
kortów tenisowych 

Sfera 
przestrzenn
o-
funkcjonaln
a  

Powierzchnia jednego toru 
basenowego 

Powierzchnia kortów 
tenisowych 

 

Numer przedsięwzięcia 2 

Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 

Rewitalizacja Ratusza  Urząd Miejski Ko ściana 

Cel strategiczny 1: Kształtowanie 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
służących zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców 

Powiązana z celami 
GPROMP 

 CELE 

Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Poprawa stanu 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do 
obiektów kulturalnych i sportowych 
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Cel operacyjny 3. Poprawa estetyki i ładu 
przestrzennego miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 2. Aktywizacja mieszkańców 
do realizacji inicjatyw lokalnych 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 

Rynek 1, dz. nr ewid. 2156 

Ramy realizacji 

Szacunkowy 
koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

3 000 000 zł Od  2018 do 2023 roku 

Główny problem 
postawiony w koncepcji 
przedsięwzięcia 

Budynek ratusza 1) niewystarczająca oferta kulturalna w mieście, 2) 
niedostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 3) 
zły stan infrastruktury budynku wpisanych na listę zabytków.  

Cel przedsięwzięcia 

Sfera przestrzenno – funkcjonalna: 
cel: rewitalizacja jednego z najważniejszych zabytków miasta wraz  
z umocnieniem jego funkcji. 
Sfera techniczna: 
cel: przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Sfera społeczna: 
cel. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców miasta w 
zakresie kultury, historii regionalnej i edukacji historycznej. 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

• adaptacja  pomieszczeń ratusza na cele muzealne i 
administracyjne, 
• przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• rewitalizacja materii obiektu zabytkowego, 
• poszerzenie oferty edukacyjno-wystawienniczej Muzeum 
Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika – produkt  oraz rezultat 

Sfera społeczna Liczba osób korzystająca z obiektu  

Sfera gospodarcza Liczba zrewitalizowanych obiektów 
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Sfera techniczna Liczba obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi 

Sfera środowiskowa 

 

 



 

62 | S t r o n a  

 

Numer przedsięwzięcia 3 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
Rewitalizacja płyty rynku wraz z ulicami 
przyległymi 

Urząd Miejski Ko ściana 
Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, służących 
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE 
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Poprawa stanu 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do 
obiektów kulturalnych i sportowych 
Cel operacyjny 3. Poprawa estetyki i ładu 
przestrzennego miasta 
Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i całego 
miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 2. Aktywizacja mieszkańców do 
realizacji inicjatyw lokalnych 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Rynek, ulice przyległe – Wrocławska, Św. Jana, Strzelecka 

Ramy realizacji 
Szacunkowy 

koszt 
Szacunkowy termin realizacji 

6 000 000 zł Od  2018 do 2019 roku 

Główny problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięcia 

1) zły stan infrastruktury technicznej związanej z nawierzchnią dróg 
publicznych, niedostateczna liczba miejsc postojowych, niedostateczne 
oświetlenie ciągów komunikacyjnych co wiąże się z niskim poczuciem 
bezpieczeństwa osób zamieszkujących pobliskie okolice , 
2) niewystarczająca oferta kulturalna w mieście 

Cel przedsięwzięcia 

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, w tym poprawa stanu 
technicznego ulic w pobliżu ratusza, wzmocnienie funkcji 
rekreacyjnych, stworzenie warunków dla „miejsca spotkań” w centrum 
miasta. 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

Wymiana nawierzchni, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 
elektrycznej, przebudowa oświetlenia, zmiana układu i ilości miejsc 
postojowych,. 
Z produktów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy miasta, 
przedsiębiorcy, turyści. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika – produkt  oraz rezultat 

Sfera społeczna Liczba osób korzystająca z obiektu  

Sfera gospodarcza Liczba zrewitalizowanych obiektów 

Sfera techniczna Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi 

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

Liczba obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych  
 

Sfera środowiskowa 
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Numer przedsięwzięcia 4 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
Przedsięwzięcia właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości obejmujące roboty 
budowlane, prace konserwatorskie oraz prace 
restauratorskie w tym termomodernizacyjne i 
obniżające koszty zużycia energii. 

Gmina Miejska 
Kościan/właściciele 
nieruchomości na obszarze 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3: Zapewnienie 
wysokiej jakości środowiska 
naturalnego.  

 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE 
Powiązania bezpośrednie Cel operacyjny 1. Realizacja 

projektów wspierających ochronę 
jakości powietrza na terenie miasta 
– programy zmniejszające niską 
emisję 

 Cel strategiczny 1: Kształtowanie 
atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych, służących 
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 

Powiązania pośrednie Cel operacyjny 1. Poprawa stanu 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznych 
 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w całości na obszarze 

rewitalizacji 

Ramy realizacji 
Szacunkowy koszt Szacunkowy termin 

realizacji 
25 000 000 zł Od  2018 do 2030 roku 

Główny problem 
postawiony w koncepcji 
przedsięwzięcia 

Złe zagospodarowanie przestrzenne, negatywny wpływ na 
środowisko naturalne. 

Cel przedsięwzięcia 

Poprawić standard techniczny budynków mieszkalnych i 
usługowych w obszarze zamieszkania wraz  z ich głęboka 
termomodernizacją (obszar rewitalizacji przy udziale lokalnej 
społeczności). Projekt pomoże rozwiązać problem z niszczejącą 
zabudową w obszarze rewitalizacji i poprzez udział lokalnej 
społeczności zwiększy aktywność i zaangażowanie 
mieszkańców. 

Projekt wpisuje się w sferę społeczną, gospodarczą, 
techniczną, przestrzenno-funkcjonalną i  środowiskową 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

Przewiduje się wykonanie robót budowlanych polegających 
na remoncie lub przebudowie, pracach konserwatorskich i 
restauratorskich, termomodernizacji i wymiany pieców 
węglowych na niskoemisyjne w odniesieniu do nieruchomości 
wpisanych i niewpisanych do rejestru zabytków stanowiących 
zarówno własność prywatną jak i zasoby lokali komunalnych. 
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Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika – 
produkt  oraz rezultat 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Sfera społeczna Liczba osób korzystających z nieruchomości. 
Sfera gospodarcza Liczba zrewitalizowanych obiektów. 
Sfera techniczna Wartość kosztów zużycia energii przed i po rewitalizacji. 
Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

Rodzaj oraz procentowa ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do 
środowiska przed oraz po rewitalizacji. 

Sfera środowiskowa 

Numer 
przedsięwzięcia 

5 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Wnioskodawca 

Budowa 
kościańskiego traktu 
rekreacyjnego etap 
VI-VII 

Gmina Miejska Kościan 
Urząd Miejski Ko ściana 
Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE 
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Poprawa stanu 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznych 
Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do 
obiektów kulturalnych i sportowych 
Cel operacyjny 3. Poprawa estetyki i ładu 
przestrzennego miasta 
Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i 
całego miasta 

 Cel strategiczny 3: Zapewnienie wysokiej 
jakości środowiska naturalnego.  
Cel strategiczny 4: Zapobieganie 
powstawaniu oraz ograniczenie 
problemów społecznych występujących na 
obszarze zdegradowanym 

 
Powiązania 

pośrednie 
Cel operacyjny 2. Podniesienie jakości 
terenów zielonych służących rekreacji i 
wypoczynkowi mieszkańców; wzrost 
aktywności społecznej osób narażonych 
na wykluczenie społeczne 

 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Tereny bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry oraz Kanałem Ulgi, 
„Łazienki” 

Ramy realizacji 

Szacunkowy koszt Szacunkowy termin realizacji 
5 000 000 zł  
85% dofinansowania ze 
środków EFRR w 

II kwartał 2017 – IV kwartał 2019 
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Numer przedsięwzięcia 6 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
Rewitalizacja obiektów Wojewódzkiego 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. 
Oskara Bielawskiego w Kościanie 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny 
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 
Cel strategiczny 4: Zapobieganie 
powstawaniu oraz ograniczenie problemów 
społecznych występujących na obszarze 
zdegradowanym  

Powiązana z 
celami GPR 

 CELE 
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Wzrost aktywności 
społecznej osób narażonych na wykluczenie 
społeczne 

 Cel strategiczny 1: Kształtowanie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, służących 
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 

Powiązania pośrednie Cel operacyjny 3. Poprawa estetyki i ładu 
przestrzennego miasta 

ramach POIŚ, 15% 
środki własne 

Główny problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięcia 

Złe zagospodarowanie przestrzenne, niszczejące zabudowania, słabo 
rozwinięta infrastruktura turystyczno - rekreacyjna, ograniczona 
działalność gospodarcza wykorzystująca walory turystyczne, 
bezrobocie, nasilenie patologii społecznych, miejsce uważane za 
niebezpieczne 

Cel przedsięwzięcia 
Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, wzmocnienie funkcji 
rekreacyjnych 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

W ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone zabiegi 
pielęgnacyjne drzewostanu, wykonane zostaną nasadzenia 
wielopiętrowe od warstwy wysokiej, którą budują drzewa, przez 
warstwę podszytu i warstwę zieleni niskiej, okrywowej oraz obszary 
tworzące łąki kwietne i trawniki prowadzone i uprawiane ekstensywnie. 
Na terenach nad Kanałem Ulgi Kościańskiego Kanału Obry – Wały 
Żegockiego - zostaną wybudowane ścieżki piesze z nawierzchni 
mineralnej oraz oświetlenie. Zamontowane zostaną również elementy 
małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci.   
Z produktów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy miasta, 
turyści. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia Nazwa wskaźnika – produkt  oraz rezultat 

Sfera społeczna Liczba osób korzystająca z infrastruktury 
Sfera gospodarcza Długość ścieżek 
Sfera techniczna Rodzaj i liczba oświetlenia 
Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna  

Liczba oraz gatunek nasadzonych drzew 

Sfera 
środowiskowa 

Powierzchnia  objęta działaniami rewitalizacyjnymi 
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Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 

Plac Paderewskiego 1a 

Ramy 
realizacji 

Szacunkowy koszt Szacunkowy termin realizacji 
24 000 000 zł Od  2017 do 2020 roku 

Główny 
problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięcia 

Podniesienie jakości oraz dostępności do wysokospecjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych  

Cel 
przedsięwzięcia 

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa jakości opieki 
zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz 
zwiększenie dostępności do świadczonych usług, a także szczególna troska 
o ochronę zabytkowej substancji. 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

Renowacja obiektów wchodzących w skład zabytkowego zespołu 
budynków, tj. oddziału psychiatrycznego Willa I, budynku 
administracyjno-mieszkalnego, oddziału psychiatrycznego Willa IV, 
oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly, oddziału neurologicznego 
Willa V. Zakres prac obejmuje: 
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w odniesieniu do 
części zadań, tj. rewitalizacji Willa IV, Willa V, Dom im. Conolly, pełna 
dokumentacja w zakresie rewitalizacji Willa I i budynku administracyjno-
mieszkalnego, 
- wykonanie robót budowlanych mających na celu zmniejszenie sal 
chorych, sal pobytu dziennego, wydzielenia pomieszczeń sanitarnych, 
sanitarno-higienicznych, pro-morte, 
- wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy oddziałów, 
- unowocześnienie klatek schodowych, 
- instalacja w pomieszczeniach chorych i personelu umywalek z armaturą i 
wyposażeniem wraz z siecią wodno-kanalizacyjną i c.o., 
- dobudowanie wind, 
- doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
- wykonanie prac posadzkarskich, 
- wykonanie instalacji elektrycznej, 
- montaż oświetlenia ewakuacyjnego, 
- montaż instalacji przyzywającej, nagłośniającej i monitoringu, 
- wykonanie instalacji tlenowej, 
- ułożenie sieci komputerowej i instalacji telefonicznej, 
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz 
robót malarsko-wykończeniowych, 
- likwidacja barier architektonicznych, 
- wykonanie prac elewacyjnych, 
- wymiana poszycia dachu na dachówkę karpiówkę, 
- wykonanie dróg w tym pożarowych i stref parkingowych wokół 
budynków. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia Nazwa wskaźnika – produkt  oraz rezultat 

 Sfera społeczna Liczba osób korzystających z obiektu 
 Sfera gospodarcza Liczba zrewitalizowanych obiektów 
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 Sfera techniczna 
Powierzchnia objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi 

 
Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  Liczba obiektów przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych  
 Sfera środowiskowa 

 
 
 
 
 
 

Numer przedsięwzięcia 7 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
Rewitalizacja pokolejowych terenów 
wokół dworca w Kościanie 

Urząd Miejski Ko ściana 
Cel strategiczny 1: Kształtowanie 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
służących zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE 
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Poprawa stanu 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności do 
obiektów kulturalnych i sportowych 
Cel operacyjny 3. Poprawa estetyki i ładu 
przestrzennego miasta 
Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i całego 
miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 
Cel operacyjny 2. Aktywizacja mieszkańców 
do realizacji inicjatyw lokalnych 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Ul. Bernardyńska, Dworcowa, Kurpińskiego, Młyńska, Nacławska, 
plac Żołnierza Polskiego,  Rondo Solidarności, Skwer Jana Pawła II, 
Surzyńskiego,  tereny położone w sąsiedztwie dworca PKP 

Ramy realizacji 
Szacunkowy 

koszt 
Szacunkowy termin realizacji 

15 000 000,00 zł Od 2018  do  2023 
Główny problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięcia 

Duże zdewastowanie obszarów poprzemysłowych, niszczejące 
budynki PKP, złe zagospodarowanie przestrzenne, niska aktywność 
gospodarcza mieszkańców, mała liczba podmiotów gospodarczych 
na obszarze, bezrobocie, duża liczba przestępstw 
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Cel przedsięwzięcia 

• Nadanie terenom pokolejowym nowych funkcji (przestrzenno-
funkcjonalna), 
• rozwiązanie problemów bezdomności i wandalizmu w okolicach 
dworca (społeczna), 
• poprawa stanu dróg w okolicach dworca (techniczna), 
• zwiększenie ilości miejsc parkingowych nakłoni większą liczbę 
mieszkańców do korzystania ze zbiorowej komunikacji – poprawa 
stanu środowiska (środowiskowa), 
• poprawa bezpieczeństwa (społeczna), 
• stworzenie infrastruktury niezbędnej do stworzenia węzła 
przesiadkowego (techniczna, społeczna, gospodarcza). 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

• przejęcie własności terenów wokół dworca kolejowego od PKP 
na rzecz samorządu, 
• przekształcenie terenów komunikacyjnych przy dworcu na tereny 
dróg publicznych (dotychczas były to tereny wewnętrzne PKP), 
•  wprowadzenie nowych funkcji dla terenów, w tym parkingi, 
tereny rekreacyjno sportowe, 
• rewitalizacja skweru Jana Pawła II (pielęgnacja istniejących  
drzew i krzewów, usunięcie chorego drzewostanu, dokonanie 
nowych nasadzeń, itp), 
• renowacja kolejowej wieży ciśnień, 
• zainstalowanie monitoringu wizyjnego, 
• usprawnienie ruchu komunikacyjnego w okolicy dworca, 
• budowa parkingów na 200 samochodów, przy dworcu oraz 
wygospodarowanie miejsc parkingowych przy Skwerze Jana Pawła 
II. 
• budowa węzła przesiadkowego, łączącego zalety transportu 
kolejowego, kołowego (autobusy, jak i transport indywidualny), 
rowerowego i pieszego, 
• budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci 
itp.), 
• kampania informacyjna promująca inne niż samochód środki 
komunikacji zbiorowej i indywidualnej, 
• budowa nowej infrastruktury (oświetlenie uliczne) oraz remont 
obecnie istniejącej. 
Wszystkie działania wskazane w projekcie są nakierowane na 
mieszkańców miasta Kościana oraz mieszkańców okolicznych 
gmin, którzy korzystają codziennie z transportu kolejowego w celu 
dostania się do stolicy regionu – Poznania (osoby pracujące, uczące 
się, studiujące w Poznaniu). 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia Nazwa wskaźnika – produkt  oraz rezultat 

Sfera społeczna Liczba osób korzystających z obiektu. 
Sfera gospodarcza Liczba zrewitalizowanych obiektów. 
Sfera techniczna Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi. 
Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna  

Liczba małej architektury.  
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Sfera 
środowiskowa 

Liczba obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.  

 
 

Numer przedsięwzięcia 8 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
Rewitalizacja terenów po byłych 
zakładach tytoniowych 

Gmina Miejska Kościan 
Urząd Miejski Ko ściana 
Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE 
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 
Cel operacyjny 2. Aktywizacja mieszkańców do 
realizacji inicjatyw lokalnych 

 Cel strategiczny 3: Zapewnienie wysokiej 
jakości środowiska naturalnego.  

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Realizacja projektów 
wspierających ochronę jakości powietrzna na 
terenie miasta – programy zmniejszające niską 
emisję zanieczyszczeń. 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Kompleks budynków po byłej Wytwórni Wyrobów Tytoniowych ul. 
Bernardyńska 2, 64-000 Kościan 

Ramy realizacji 

Szacunkow
y koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

2 500 000,00zł 
4 000 000,00zł 
1 800 000,00zł 
500 000,00zł 

od 2018 do 2022 roku 

Główny problem 
postawiony w koncepcji 
przedsięwzięcia 

Duże zdewastowanie obszarów poprzemysłowych, złe 
zagospodarowanie przestrzenne, niska aktywność gospodarcza 
mieszkańców, mała liczba podmiotów gospodarczych na obszarze, 
bezrobocie, duża liczba przestępstw. 

Cel przedsięwzięcia 

1. Zwiększenie aktywności społeczeństwa i popularyzacja nauki w 
każdym wieku wśród mieszkańców (społeczna). 
2. Tworzenie warunków dla zakładania stowarzyszeń i organizacji 
społecznych (społeczna). 
3. Tworzenie bazy lokalowej dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości 
wśród interesariuszy rewitalizacji (społeczna i funkcjonalna) 
4. Dostęp osób niepełnosprawnych, zwiększenie atrakcyjności dla 
klientów (techniczna). 
5. Obniżenie emisji szkodliwych gazów, zachęta dla innych firm 
(środowiskowa). 
6. Zwiększenie atrakcyjności budynków dla inwestorów - 
potencjalnych pracodawców (społeczna i techniczna) 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

1. Adaptacja pomieszczeń na funkcje edukacyjne, sportowe, 
biurowe, administracyjne i magazynowo – wytwórcze dla lokalnych 
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firm, organizacji i stowarzyszeń. 
2. Głęboka termomodernizacja budynków, obejmująca system 
grzewczy, termomodernizację i wymianę energochłonnych urządzeń 
w budynku, w tym dźwigów towarowych i osobowych. 
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 
4. Wzmocnienie bazy edukacyjnej dla seniorów poprzez rozwój 
Uniwersytetu III Wieku. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika – produkt  oraz rezultat 
 

Sfera społeczna Liczba osób korzystających z obiektu 
Sfera gospodarcza 

Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi 
Sfera techniczna 
Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  Liczba obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
Sfera środowiskowa 

 

Numer przedsięwzięcia 9 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury 
wraz z rewitalizacją przyległych terenów 
zielonych. 

Kościański Ośrodek Kultury 
Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE 
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 
Cel operacyjny 2. Aktywizacja mieszkańców 
do realizacji inicjatyw lokalnych 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Realizacja projektów 
wspierających ochronę jakości powietrzna na 
terenie miasta – programy zmniejszające niską 
emisję zanieczyszczeń. 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Teren przy ul. Mickiewicza i Pl, Wolności, 64-000 Kościan 

Ramy realizacji 

Szacunkowy 
koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

6 500 000,00zł 
 

od 2018 do 2022 roku 

Główny problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięcia 

Duże zdewastowanie obszarów poprzemysłowych, złe 
zagospodarowanie przestrzenne, niska aktywność gospodarcza 
mieszkańców, mała liczba podmiotów gospodarczych na obszarze, 
bezrobocie, duża liczba przestępstw. 

Cel przedsięwzięcia 

Zwiększenie aktywności społeczeństwa i popularyzacja nauki i kultury 
w każdym wieku wśród mieszkańców (społeczna). 
Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, wzmocnienie funkcji 
rekreacyjnych i kulturalnych 
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Tworzenie warunków dla zakładania stowarzyszeń i organizacji 
społecznych (społeczna). 
Tworzenie warunków do dostępu do kultury wyższej dla dzieci i 
młodzieży. (społeczna). 
Tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej umożliwiającej 
mieszkańcom wypoczynek (przestrzenna) 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

Rozbudowa budynku Kościańskiego Ośrodka Kultury, gdzie znajdą się 
pomieszczenia umożliwiające aktywne prowadzenie zajęć dla dzieci i 
młodzieży (pracownie plastyczne, muzyczne rzeźbiarskie i inne). 
Dostosowanie budynku Kościańskiego Ośrodka Kultury do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
Rewaloryzacja przylegających do terenu Kościańskiego Ośrodka 
Kultury terenów zielonych wraz z umieszczeniem infrastruktury 
umożliwiającej kameralne koncerty plenerowe (niewielki amfiteatr 
wraz  zapleczem). 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika – produkt  oraz rezultat 
 

Sfera społeczna Liczba osób korzystających z obiektu 
Sfera gospodarcza 

Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi 
Sfera techniczna 
Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

Liczba obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
Sfera 
środowiskowa 

 

Numer przedsięwzięcia 10 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
„Kawa 2” (Ko ściańska Akademia 
Wolontariatu i Aktywno ści) 

Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka” w 
Kościanie w partnerstwie 
z   Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w 
Kościanie ( Centrum Wolontariatu). 
Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 

Cel strategiczny 4: Zapobieganie 
powstawaniu oraz ograniczenie problemów 
społecznych występujących na obszarze 
zdegradowanym 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE  
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i całego 
miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 
Cel strategiczny 4: Zapobieganie powstawaniu 
oraz ograniczenie problemów społecznych 
występujących na obszarze zdegradowanym 



 

73 | S t r o n a  

 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 
Cel operacyjny 2.  Aktywizacja mieszkańców do 
realizacji inicjatyw lokalnych 
Cel operacyjny 3. Wzrost aktywności społecznej 
osób narażonych na wykluczenie społeczne 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan, ul. Bernardyńska 2, 

64-000 Kościan 

Ramy realizacji 

Szacunko
wy koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

120 000 zł. 
85% 

WPRO 
15% 

budżet gminy 

Od  2018 r. do 2021 r. 

Główny problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w 
obszarze rewitalizacji: 1) niską aktywność społeczna mieszkańców 
oraz ich integracja,  

Cel przedsięwzięcia 

Strefa społeczna – podniesienie kwalifikacji i umiejętności 
wolontariuszy, zwiększenie współpracy między wolontariuszami, a 
organizacjami pozarządowymi, zwiększenie inicjatyw na terenie 
miasta 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

� Szkolenie wolontariuszy i pomoc osobom wykluczonym 
lub zagrożonym wykluczeniem społecznym   

� Zachęcenie osób zagrożonych wykluczeniem do 
uczestnictwa w wolontariacie 

� Aktywizacja społeczna osób w wieku 50 +. 
Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika - produkt oraz  rezultat 

 Sfera społeczna 

• 1 nowo utworzony etat 
• 24 osoby przeszkolone rocznie 
• Aktywizacja społeczna osób w wieku 50+ (10 osób 

rocznie) 
• Organizacja minimum 4 inicjatyw lokalnych rocznie 
 

Sfera gospodarcza  

 Sfera techniczna  

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

 

Sfera środowiskowa  
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Numer przedsięwzięcia 11 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
„Ko ściański Uniwersytet Młodego 
Odkrywcy” 

Gmina Miejska Kościan 

Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 
 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE  
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 
Cel operacyjny 2.  Aktywizacja mieszkańców 
do realizacji inicjatyw lokalnych 
Cel operacyjny 3. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i całego 
miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 
Cel strategiczny 4: Zapobieganie powstawaniu 
oraz ograniczenie problemów społecznych 
występujących na obszarze zdegradowanym 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 

Cel operacyjny 2.  Aktywizacja 
mieszkańców do realizacji inicjatyw lokalnych 
Cel operacyjny 3. Wzrost aktywności 
społecznej osób narażonych na wykluczenie 
społeczne 

 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Projekt realizowany w budynku zrewitalizowanej Wieży 

Ciśnień ul. Czempińska 2 (położonej poza obszarem rewitalizacji, 
ale czynnie oddziałującym na wyznaczony obszar problemowy), 

beneficjentami projektu będą dzieci i młodzieży z terenu 
rewitalizacji i całego miasta. 

Ramy realizacji 

Szacunkowy 
koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

120 000 zł. 
85% WPRO 
15% budżet 

gminy 

Od  2019 r. do 2022 r. 
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Główny problem 
postawiony w 
koncepcji 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w 
obszarze rewitalizacji: 1) niską aktywność społeczna mieszkańców 
oraz ich integracja,  

Cel przedsięwzięcia 

Strefa społeczna – aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem, 
� Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub ubóstwem  
 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

� Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z 
różnych środowisk 

� tworzenie warunków do rozwoju psychofizycznego młodego 
człowieka, 

� rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej 
naukami przyrodniczymi i ścisłymi 

� Wykorzystanie obserwatorium astronomicznego do 
prowadzenia warsztatów naukowych 

� Program jest adresowany do młodzieży szkolnej z obszaru 
rewitalizacji (w pierwszej kolejności) oraz całego miasta 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika - produkt oraz  rezultat 

 Sfera społeczna 

• 1 nowo utworzony etat 
• Ok. 50 dzieci na rok korzystających z projektu i kończących 

szkolenie 
• Warsztaty cykliczne minimum 1 raz w miesiącu – 12 rocznie 

Sfera gospodarcza  

 Sfera techniczna  

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

 

Sfera 
środowiskowa 

 

 

 

Numer przedsięwzięcia 12 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
Rozwój animacji sportu i aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży 

Gmina Miejska Kościan, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
Cel strategiczny 1: Kształtowanie 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
służących zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców 

Powiązana z celami 
GPR 

 CELE  
Powiązania Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia 
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bezpośrednie mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i 
całego miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 
Cel strategiczny 4: Zapobieganie 
powstawaniu oraz ograniczenie problemów 
społecznych występujących na obszarze 
zdegradowanym 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 

Cel operacyjny 2.  Aktywizacja 
mieszkańców do realizacji inicjatyw 
lokalnych 
Cel operacyjny 2. Wzrost aktywności 
społecznej osób narażonych na wykluczenie 
społeczne 

 
Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
 

Ramy realizacji 

Szacunkow
y koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

1 000 000 
zł. 

85% WPRO 
15% budżet 

gminy 

Od  2018 r. do 2021 r. 

Główny problem 
postawiony w koncepcji 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w 
obszarze rewitalizacji: 1) niską aktywność społeczna 
mieszkańców oraz ich integracja,  

Cel przedsięwzięcia 

Strefa społeczna – aktywizacja dzieci zagrożonych 
wykluczeniem, 
tworzenie warunków do rozwoju psychofizycznego młodego 
człowieka., 
wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży formami czynnego 
uprawiania sportu, 
Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży zagrożonych 
otyłością i wadami postawy. 
 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

� Animacja sportu łącząca edukację na temat zagrożeń 
społecznych z programem różnorodnych zajęć sportowych 
dostosowanych do zainteresowań i możliwości fizycznych 
dzieci i młodzieży 

� nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych, 
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� zajęcia z gimnastyki korekcyjne dla dzieci, 
� zajęcia wspinaczkowe dla dzieci klasy szkół podstawowych. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika - produkt oraz  rezultat 

 Sfera społeczna 

• 10 nowo utworzonych stanowisk pracy wśród trenerów i 
nauczycieli (cały okres projektu) 

• 50 dzieci rocznie korzystających z zajęć korekcyjnych/rok 
• 300 dzieci rocznie korzystających z nauki pływania/rok 
• 300 dzieci rocznie korzystających z zajęć 

wspinaczkowych/rok 
Sfera gospodarcza  

 Sfera techniczna  

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

 

Sfera środowiskowa  
 

 

Numer przedsięwzięcia 13 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
„Ko ściańskie Stacyjkowo” punkt opieki 
dziennej dla dzieci w wieku 1-3 lat 

Gmina Miejska Kościan 

Cel strategiczny 1: Kształtowanie 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
służących zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców 

Powiązana z celami GPR 

 CELE  
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i 
całego miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywności 
lokalnej na obszarach zdegradowanych 
Cel strategiczny 4: Zapobieganie 
powstawaniu oraz ograniczenie problemów 
społecznych występujących na obszarze 
zdegradowanym 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 
Cel operacyjny 2.  Aktywizacja 
mieszkańców do realizacji inicjatyw 
lokalnych 
Cel operacyjny 3. Wzrost aktywności 
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społecznej osób narażonych na wykluczenie 
społeczne 

 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Projekt realizowany w budynku dworca PKP, ul. 

Dworcowa 1 

Ramy realizacji 

Szacunkow
y koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

600 000 zł. 
85% WPRO 
15% Budżet 

Gminy  

Od  2019 r. do 2022 r. 

Główny problem 
postawiony w koncepcji 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy 
w obszarze rewitalizacji: 1) Stworzenie możliwości podjęcia 
aktywności zawodowej młodym matkom,  

Cel przedsięwzięcia 

Strefa społeczna – aktywizacja zawodowa kobiet 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

� Organizacja opieki nad dziećmi w wieki 1- 3 lat, w 
formie tzw. dziennego opiekuna 

� Stworzenie możliwości podjęcia aktywności zawodowej 
młodym matkom 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika - produkt oraz  rezultat 

 Sfera społeczna 

• Liczba nowych etatów: 3 
• Liczba młodych matek podejmujących aktywność 

zawodową 30 
• Liczba rodzin, których stan bytowania się poprawi: 30 
• Liczba dzieci korzystających z opieki 60 

Sfera gospodarcza  

 Sfera techniczna Liczba wyremontowanych budynków - 1 

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

 

Sfera środowiskowa  
 

 

Numer przedsięwzięcia 14 
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawca 
„T ęcza 2”  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie/Powiat Kościański 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 

Cel strategiczny 1: Kształtowanie 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
służących zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców 

Powiązana z celami GPR 

 CELE  
Powiązania 
bezpośrednie 

Cel operacyjny 4. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i 
całego miasta 

 Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków 
do rozwoju kapitału społecznego i 
aktywności lokalnej na obszarach 
zdegradowanych 
Cel strategiczny 4: Zapobieganie 
powstawaniu oraz ograniczenie problemów 
społecznych występujących na obszarze 
zdegradowanym 

Powiązania 
pośrednie 

Cel operacyjny 1. Wspieranie działań 
sprzyjających lokalnej samoorganizacji i 
aktywizacji społecznej 
Cel operacyjny 2.  Aktywizacja mieszkańców 
do realizacji inicjatyw lokalnych 
Cel operacyjny 2. Wzrost aktywności 
społecznej osób narażonych na wykluczenie 
społeczne 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji 
Cały obszar rewitalizacji 

Ramy realizacji 

Szacunko
wy koszt 

Szacunkowy termin realizacji 

400 000 zł. 
85% 

WPRO 
10% 

Budżet Powiatu 
5% Budżet 

Gminy 

Od  2018 r. do 2019 r. 

Główny problem 
postawiony w koncepcji 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy 
w obszarze rewitalizacji: 1) niską aktywność społeczna 
mieszkańców oraz ich integracja,  

Cel przedsięwzięcia 

Strefa społeczna – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej , poprawiający dostęp do usług 
opiekuńczych i asystenckich 
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Koncepcja 
przedsięwzięcia 

� Wyrównywanie szans osób wykluczeniem społecznym 
lub ubóstwem  

� Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób 
pochodzących z różnych środowisk 

� Dostęp do pomocy asystentów rodziny 
� Wsparcie psychologa, prawnika, pracownika socjalnego 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika - produkt oraz  rezultat 

 Sfera społeczna 

• 2 nowo utworzony etaty – asystent rodziny 
• 40 rodzin objętych wsparciem/rok 
• 6 zorganizowanych zajęć warsztatowych/rok 
• 3 Spotkania terapeutyczne dla rodzin/rok 

 
Sfera gospodarcza  

 Sfera techniczna  

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna  

 

Sfera środowiskowa  
 

10.2. Źródła finansowania przedsięwzięć 

 

Istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPROMP 

są środki finansowe, pochodzące przede wszystkim z  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 oraz środki własne Gminy Miejskiej 

Kościan. Inne możliwe źródła finansowania to: środki budżetu państwa, środki jednostek 

samorządu terytorialnego, a także środki prywatne. 

Szacunkowe ramy finansowe GPROMP zostały zaprogramowane na cały okres realizacji 

Programu. Poniżej zamieszczono wykaz podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

wraz z całkowitą kwotą realizacji przedsięwzięcia, udziałem finansowania z różnych źródeł 

oraz możliwymi innymi źródłami finansowania. 
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Rysunek 8 Graficzne przedstawienie projektów opisanych GPROMP
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Przedsięwzięcie 
inwestycyjne 

Podmiot realizujący 
Planowany koszt 

całkowity 
Finansowanie 

z EFRR 
Finansowanie z 
budżetu gminy 

Działanie z RPO 

1 
Miejski O środek Sportu  
i Rekreacji w Kościanie 

10 000 000 PLN 8 500 000 PLN 1 500 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

2 Urząd Miejski Ko ściana 3 000 000 PLN 2 550 000 PLN 450 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

3 Urząd Miejski Ko ściana 6 000 000 PLN 5 100 000 PLN 900 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

4 
Gmina Miejska Kościan 
/właściciele nieruchomości na 
obszarze rewitalizacji 

25 000 000 PLN 21 250 000 PLN 3 750 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

5 
Gmina Miejska Kościan 
Urząd Miejski Ko ściana 

5 000 000 PLN 4 250 000 PLN 750 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

6 

Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny im. 
Oskara Bielawskiego  
w Kościanie 

24 000 000 PLN 20 400 000 PLN  
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

7 Urząd Miejski Ko ściana 15 000 000 PLN 12 750 000 PLN 2 250 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 
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Tabela 9. Szacunkowe ramy finansowe planowanych przedsięwzięć 
Źródło: Opracowanie własne  

 

8 
Gmina Miejska Kościan 
Urząd Miejski Ko ściana 

8 800 000 PLN 7 480 000 PLN 1 320 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

9 Kościański Ośrodek Kultury 6 500 000 PLN 5 525 000 PLN 975 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

10 

Stowarzyszenie „Człowiek dla 
Człowieka” w Kościanie w 
partnerstwie 
z   Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej w Kościanie ( 
Centrum Wolontariatu) 

120 000 PLN 102 000 PLN 18 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

11 Gmina Miejska Kościan 120 000 PLN 102 000 PLN 18 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

12 
Gmina Miejska Kościan/ 
Miejski O środek Sportu  
i Rekreacji w Kościanie 

1 000 000 PLN 850 000 PLN 150 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

13 Gmina Miejska Kościan 600 000 PLN 510 000 PLN 90 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

14 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie/Powiat Kościański 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościanie 

400 000 PLN 340 000 PLN 20 000 PLN 
OŚ 9.: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 
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10.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć 

 

Harmonogram realizacji przedsięwzięć, przeprowadzanych w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji przedstawia tabela.  

Został on przygotowany na podstawie zgłoszonych przez wnioskodawców oczekiwanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych (poprzez wypełnienia tzw. fiszki projektowej). Sprawna 

realizacja przedsięwzięć zależała będzie w dużej mierze od sukcesów w pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków finansowych przez wnioskodawców. 

 

Tabela 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięć ujętych w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana 

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne 

TERMIN REALIZACJI 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Projekty infrastrukturalne 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

Projekty społeczne 

10         

11         

12         

13         

14         

Źródło: Opracowanie własne  
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11. SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJ Ą PROGRAMU 

 

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich i 

Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na poziomie decyzyjnym i wdrożeniowym został 

przedstawiony w tabeli nr 9. 

 

Tabela 11. Kompetencje Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościana i Komitetu 

ds. Rewitalizacji w systemie zarządzania realizacja GPROMP. 

Podmiot Zakres zadań 

Poziom decyzyjny 

Rada Miejska 

Kościana 

• uchwala Gminny Program Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościan, 

• przyjmuje zmiany (modyfikacje) w GPROMP, 

• określa, w drodze uchwały, zasady wyznaczania składu 

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, 

• podejmuje inne uchwały bezpośrednio i/lub pośrednio 

wpływające na sprawność realizacji GPROMP. 

Burmistrz Miasta 

Kościana 

• prowadzi ogólną koordynację nad opracowywaniem 

GPROMP, 

• przygotowuje informację z realizacji GPROMP, 

• powołuje Komitet Rewitalizacji, 

• podejmuje decyzje (merytoryczne i organizacyjne) 

bezpośrednio i/lub pośrednio wpływające na sprawność 

realizacji GPROMP. 
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Komitet ds. 

Rewitalizacji 

• Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

prowadzenia i oceny rewitalizacji, 

• Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo- 

doradczą burmistrza, 

• Komitet posiada uprawnienia do wyrażania opinii, w tym 

m.in. dotyczących informacji z realizacji GPROMP, 

rocznych harmonogramów realizacji GPROMP, raportów z 

ewaluacji GPROMP, 

• Komitet posiada uprawnienia do wyrażania propozycji 

rozwiązań usprawniających proces rewitalizacji. 

Poziom wdrożeniowy 

Burmistrz Miasta 

Kościana 

• podejmuje decyzje o potrzebie weryfikacji GPROMP na 

podstawie wniosków Komitetu ds. Rewitalizacji, jak i 

interesariuszy rewitalizacji, 

• prowadzi ogólną koordynację nad opracowywaniem 

GPROMP, 

• nadzoruje prace Komitetu ds. Rewitalizacji, 

• przyjmuje sprawozdanie z realizacji GPROMP. 

Rada Miasta Kościan • uchwala aktualizację GPROMP w zależności od potrzeb. 

Komitet ds. 

Rewitalizacji 

• upowszechnia wśród lokalnej społeczności informacje na 

temat postępów w realizacji założeń GPROMP, 

• określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania 

GPROMP (wprowadza niezbędne zmiany do procedury 

monitoringu), 

• rekomenduje zmiany w GPROMP, 

• sporządza okresowe sprawozdania z realizacji GPROMP, 

• tworzy warunki do współpracy i koordynacji działań 

rewitalizacyjnych, 

• poszukuje nowych partnerów do realizacji istotnych 

przedsięwzięć, 
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• wspiera partnerów w poszukiwaniu zewnętrznych 

środków na realizację przedsięwzięć wpisujących się w 

założenia GPROMP, 

• monitoruje możliwości pozyskania dofinansowania na 

realizację zadań uwzględnionych w GPROMP, 

• zbiera propozycje zadań do GPROMP 
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12.  SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY 

GPROMP 

 

Aby proces rewitalizacji był odpowiednio przeprowadzany niezbędne jest stosowanie 

systemu monitorowania etapów jego realizacji. Nadzór polegać będzie na gromadzeniu 

i analizowaniu informacji o realizacji przyjętych projektów. Analiza zarówno danych 

ilościowych, jak i jakościowych pozwoli, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, na 

wczesne wykrycie niezgodności, a także pozwoli na zapobiegnięcie możliwych do 

rozpoznania komplikacji. 

W monitorowaniu brać winny udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie 

GPROMP, a szczególności:   

● Rada Miejska Kościana, 

● Burmistrz Miasta Kościana, 

● Komitet ds.  Rewitalizacji, 

● interesariusze rewitalizacji. 

Szczególna rola w procesie monitoringu przypada beneficjentom, którzy mają obowiązek 

monitorowania wdrażania poszczególnych, ujętych w niniejszym dokumencie, projektów.  

Na poziomie monitorowania GPROMP głównym podmiotem, monitorującym oraz 

dokonującym oceny osiągania założonych wskaźników będzie Komitet ds. Rewitalizacji, a w 

odniesieniu do osiągania celów operacyjnych rewitalizacji Rada Miejska Kościana i 

Burmistrz Miasta Kościana. 

Rola Komitetu ds. Rewitalizacji obejmować będzie jednocześnie monitoring oraz 

sprawozdawczość.  

Można wyróżnić formy monitorowania takie jak:  

● bieżąca inspekcja wykonywanych w danym momencie inwestycji, gromadzenie 

danych dotyczących postępów z ich realizacji, a także zapewnienia zgodności z założeniami i 

harmonogramem GPROMP, 

● kontrola finansowania projektów oraz trwałości planowanych  rezultatów. 

Dodatkową funkcją monitoringu będzie współpraca z interesariuszami rewitalizacji w celu 

pozyskiwania przez nich informacji o możliwych źródłach finansowania zewnętrznego 

inwestycji.  
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Niezbędnym elementem zarządzania procesem 

rewitalizacji jest uwzględnianie w nim udziału społecznego nie tylko na etapie planowania i 

wdrażania, ale także na etapie monitorowania GPROMP. 

 

13. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE PRZYGOTOWANIA  

GPROMP 

 

Udział interesariuszy rewitalizacji w procesie przygotowywania i opracowywania 

dokumentu został przedstawiony w trzech raportach z konsultacji społecznych, które znajdują 

się w dokumentacji procedury sporządzania GPROMP. W pkt. 6.2. niniejszego opracowania 

przedstawiono wyniki ankiet, które stanowiły jedną z form konsultacji społecznych. 

 

13.1. Mechanizmy włączania mieszkańców i innych podmiotów w proces 

rewitalizacji na etapie wdrażania GPROMP 

 

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych 

dla Miasta Kościana będzie miało w szerokim stopniu charakter partycypacyjny ze względu 

na fakt, iż część planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie realizowana przez inne 

podmioty społeczne, które miały możliwość zgłoszenia projektów do GPROMP.  

Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych 

w zakresie projektów kluczowych obejmujących zadania „twarde” i „miękkie” realizowane 

przez Gminę Miejską Kościana powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana, który będzie za 

pośrednictwem odpowiednich Wydziałów Urzędu Miejskiego koordynował działania w tym 

zakresie (inwestycje, nieruchomości, ochrona środowiska). Na każdym z poziomów, w proces 

wdrażania założeń GPROMP zaangażowane będą ponadto następujące podmioty:  

• Komitet ds. Rewitalizacji, 

• partnerzy programu 

• interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in. podmioty tj.:  

� mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej gminy,  

� przedsiębiorcy,  

� instytucje kulturowe i edukacyjne,  
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� organizacje pozarządowe, 

� media lokalne.  

Wskazane powyżej podmioty w ramach procesu wdrażania i monitorowania GPROMP 

pełnić będą następujące, odnoszące się do poszczególnych poziomów zarządzania 

dokumentem, funkcje: 

• przekazywać informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się w założenia 

GPROMP oraz statystyki i dane pomocne w procesie monitorowania wskaźników 

dla Programu;  

• zgłaszać wnioski dotyczące zmian w GPROMP;  

• zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych;  

• aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami włączać się w realizację zadań 

wpisujących się w GPROMP;  

• zgłaszać Komitetowi ds. Rewitalizacji pojawienie się trudności lub dodatkowych 

potrzeb związanych z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w GPROMP. 

Włączanie mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na 

terenie Gminy w proces wdrażania GPROMP będzie zapewnione poprzez:  

• Realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez sektor społeczny i/lub prywatny, 

• funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji o reprezentatywnym składzie, który będzie 

organizacyjnym łącznikiem między organami miasta, a pozostałymi interesariuszami 

rewitalizacji, 

• organizację konsultacji społecznych w ważnych kwestiach dotyczących wdrażania 

GPROMP (np. w sytuacji aktualizacji/modyfikacji programu), 

• wsparcie zawiązywania partnerstwa projektowego integrującego sektory, 

• prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promującej potencjalne źródła 

finansowania rewitalizacji oraz efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych,  

• aktywizację sektora społecznego poprzez ujęcie rewitalizacji w rocznych programach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

13.2. Procedura zgłaszania nowych zadań do GPROMP  

 

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym interesariusze 

rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia nowego zadania/projektu kluczowego do Gminnego 
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Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i 

Poprzemysłowych. Proces ten reguluje poniższa procedura:  

• propozycję nowych zadań/projektów kluczowych do GPROMP wraz z uzasadnieniem 

może zgłosić instytucja użytku publicznego lub interesariusze rewitalizacji, przy czym 

ten sam podmiot/osoba  może zgłosić najwyżej 3 projekty raz na rok. Propozycje 

zmian  

 

zbierane będą raz w roku i muszą zostać przedstawione przedstawicielom Komitetu 

ds. Rewitalizacji w wyznaczonym przez niego terminie, 

• po upływie tego terminu Komitet ds. Rewitalizacji opiniuje zebrane propozycje zmian 

dotyczących obszaru rewitalizacji i przekazuje opinie do Burmistrza Miasta Kościana. 

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji następuje w trybie jego ponownego 

uchwalenia przez Radę Miejska Kościana. 

13.3. Procedura zgłaszania propozycji zmian do GPR 

 

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie GPROMP, w tym interesariusze 

rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia propozycji zmian w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana. Proces ten 

reguluje poniższa procedura:  

• propozycję zmian do GPROMP wraz z uzasadnieniem może zgłosić instytucja użytku 

publicznego lub mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przy czym ten sam podmiot/osoba  

może zgłosić najwyżej 3 projekty raz na rok. Propozycje zmian zbierane będą raz w 

roku i muszą zostać przedstawione przedstawicielom Komitetu ds. Rewitalizacji w 

wyznaczonym przez niego terminie, 

• po upływie tego terminu Komitet ds. Rewitalizacji opiniuje zebrane propozycje zmian 

dotyczących obszaru rewitalizacji i przekazuje opinie do Burmistrza Miasta Kościana. 

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji następuje w trybie jego ponownego 

uchwalenia przez Radę Miejska Kościana. 
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13.4. Działania promocyjne  

 

W ramach promocji i działań informacyjnych podejmowane będą w szczególności takie 

działania jak:  

• umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana – Gminnego 

Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana  

• umieszczanie informacji o zrealizowanych projektach rewitalizacyjnych na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego Kościana, 

 

 

• współpraca z prasą lokalną mającą na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu 

realizacji i monitorowania GPROMP.  

Działania informacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, tak aby w każdym momencie 

zainteresowane podmioty, interesariusze procesu mieli możliwość zaczerpnięcia wiedzy na 

temat poczynionych postępów realizacji programu oraz mogli zgłaszać swoje uwagi i 

pomysły na realizację. Proces informacyjny jest jednak jedynie podstawą do prowadzenia 

działań, mających na celu uspołecznienie procesu rewitalizacji. Kolejnym ważnym 

elementem uspołecznienia procesu rewitalizacji będzie prowadzenie działań edukacyjno-

szkoleniowych na temat przebiegu całego procesu. 

Działania szkoleniowe będą prowadzone w taki sposób, aby potencjalni interesariusze 

procesu rewitalizacji mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat tego, czym jest proces 

rewitalizacji i jakie możliwości niesie on za sobą dla poszczególnych grup społecznych. 

Równolegle do działań edukacyjnych prowadzone będą działania skierowane na 

pozyskanie aktywnych partnerów do realizacji działań międzysektorowych. Sposoby 

inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi, przedstawiają się w następujący sposób:  

• opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców, 

podmiotów gospodarczych i innych interesariuszy dotyczącej oceny GPROMP, 

• organizowanie wspólnych spotkań (debat) w trakcie, których będzie możliwe ustalenie 

propozycji nowych zadań do wprowadzenia ich do GPROMP. 

Tak szeroko zakrojone działania zapewnią upowszechnienie i upublicznienie tego 

dokumentu, a tym samym uzyskanie akceptacji społecznej dla jego realizacji poprzez 

zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów. 
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13.5.  Partycypacja społeczna na etapie monitorowania GPROMP 

 

Niezbędnym elementem zarządzania procesem rewitalizacji jest uwzględnianie w nim 

udziału społecznego nie tylko na etapie planowania i wdrażania, ale także na etapie 

monitorowania GPROMP. Ocena programu powinna obejmować diagnozę czynników 

społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych 

obszaru rewitalizacji, opartą na wskaźnikach oraz opinie mieszkańców. Partycypacja 

społeczna na etapie oceny rewitalizacji uwzględnia aktywny udział mieszkańców w szerokich 

konsultacjach społecznych. Formy i narzędzia aktywnego włączenia mieszkańców w ocenę 

efektów GPROMP wykorzystywane na końcowym etapie:  

• badania sondażowe i ankiety na temat oceny procesów rewitalizacji, 

• debata z władzami publicznymi na temat rewitalizacji, 

• analiza postrzegania zmian przez mieszkańców na obszarze rewitalizacji, 

• warsztaty sektorowe,  festyny, święta miejscowości połączone z prezentacją efektów 

rewitalizacji, spacery rewitalizacyjne, 

• warsztaty z mieszkańcami. 

Opisywane instrumenty powinny każdorazowo być dostosowane do lokalnych warunków 

oraz możliwości działania.
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14. KOMPLEMENTARNO ŚĆ PROCESU REWITALIZACJI  

 

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji. 

Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować może lepszym i 

bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na 

rewitalizację. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, wymogiem koniecznym przy 

opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w 

pięciu następujących aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania. Uwzględnienie 

komplementarności w planowaniu i wdrażaniu rewitalizacji polegające na zapewnieniu 

powiązań pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami, jak również pomiędzy 

przedsięwzięciami a systemem ich implementacji, przyczyni się do wzmocnienia 

skuteczności oraz efektywności realizacji rewitalizacji. 

 

14.1. Komplementarność przestrzenna 

 

Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana została zapewniona dzięki skupieniu 

przedsięwzięć wybranych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały wyznaczone po przeprowadzeniu dokładnej 

analizy istotnych problemów w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej oraz z uwzględnieniem uwag mieszkańców 

wnoszonych podczas konsultacji społecznych. Uwzględnienie zarówno danych obiektywnych 

(GUS, UG, GOPS), jak i opinii społeczeństwa świadczy o trafności przestrzennej 

zaplanowanej w ramach rewitalizacji interwencji. Większość projektów kluczowych skupia 

się na obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle powiązane. Stanowią odzwierciedlenie 

problemów i potrzeb wytypowanego obszaru. Wyjątek stanowi projekt infrastrukturalny  nr 9 

„Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacja przyległych terenów 

zielonych:, który pomimo położenia tuż za granicami obszaru rewitalizacji będzie pozwalał 

na dostęp dla mieszkańców obszaru rewitalizacji do usług edukacyjnych i kulturalnych. (jest 

to jedyny ośrodek kultury na terenie całego miasta). 
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Realizacja przedsięwzięć przyniesie pozytywne skutki dla całego obszaru rewitalizacji 

ponieważ mają one charakter komplementarny – projekty są wzajemnie powiązane ze 

względu na fakt realizacji w pierwszej kolejności działań o wymiarze infrastrukturalnym, 

które stworzą niezbędną (z perspektywy celów rewitalizacji) przestrzeń dla rozwoju 

projektów „miękkich” wzmacniających tkankę społeczną. Część przedsięwzięć dotyczy 

działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej. Z infrastruktury tej 

korzystać będą mogli mieszkańcy zarówno całego obszaru rewitalizacji, jak i całego miasta. 

Część przedsięwzięć realizowana będzie w ścisłym centrum miasta (rewitalizacja ratusza oraz 

płyty rynku i ulic przyległych). Z projektów realizowanych w ścisłym centrum korzystać 

będzie największa liczba mieszkańców miasta, z racji pełnienia przez niego ważnych funkcji 

społecznych, administracyjnych i turystycznych. Efekt zrealizowanych przedsięwzięć będzie 

pozytywnie wpływał na zwiększenie kapitału społecznego Kościana. Projekty społeczne 

również będą realizowane na obszarze rewitalizacji i ukierunkowane głównie na 

mieszkańców tego obszaru. Wyjątek stanowi to projekt nr 5 „Kościański Uniwersytet 

Młodego Odkrywcy”, który będzie realizowany w zrewitalizowanej, wielokrotnie 

nagradzanej wieży ciśnień, położonej poza obszarem rewitalizacji. Rewitalizacja wieży 

ciśnień, to pierwszy projekt rewitalizacyjny obiektu poprzemysłowego na terenie Kościana. 

Obiekt jest wizytówką miasta, a projekt „miękki”, który jest przewidziany do realizacji na 

jego terenie będzie skierowany zarówno dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i 

pozostałych mieszkańców Kościana.  

 

14.2. Komplementarność problemowa 

 

Komplementarność problemowa w GPROMP została zapewniona na poziomie 

poszukiwania rozwiązań (przedsięwzięć) prowadzących do ograniczenia problemów i 

zaspokojenia potrzeb, a następnie określenia harmonogramów ich realizacji. Zaplanowane 

przedsięwzięcia są ze sobą wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się dopełniają. Zadania 

infrastrukturalne, związane z przebudową budynków użyteczności publicznej, bądź 

modernizacją, zakładają prowadzenie tam działań o charakterze społecznym (kulturalnym, 

integracyjnym, aktywizującym mieszkańców, wychowawczo-edukacyjnym). 
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 Równocześnie zadania zostały przewidziane w taki sposób, aby jednocześnie 

przeciwdziałały problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane z 

remontem lub modernizacją infrastruktury technicznej (rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

termomodernizacje budynków, remonty dróg, nadanie obiektom nowych funkcji edukacyjno-

kulturowych i wychowawczych) posłużą zarówno poprawie jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, jak i całej gminy, zwiększeniu ładu przestrzennego, jak również będą 

miały pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.  

Dodatkowo w celu wykazania komplementarności karty proponowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zawierają prognozowane rezultaty oraz informację na temat oddziaływania 

projektu w odniesieniu do pięciu sfer. Będzie to przeciwdziałało fragmentaryzacji zadań, a 

rewitalizacja uzyska kompleksowy charakter. Dla GPROMP przyjęto ponadto zestawienie 

wskaźników, które pozwolą ocenić tempo oraz zakres realizacji całego programu – na 

poziomie produktu oraz rezultatu. 

 W diagnozie wykazano, iż w obszarze rewitalizacji występuje nagromadzenie 

problemów w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. 

W związku z powyższym w ramach przeciwdziałania wspomnianym problemom w pierwszej 

kolejności skupiono się na działaniach skierowanych na zminimalizowanie sytuacji 

kryzysowej w sferze społecznej i przestrzenno - funkcjonalnej.  

 W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych 

dla Miasta Kościana na obszarze rewitalizacji, jako zadania kluczowe planuje się 

przedsięwzięcia ściśle związane z infrastrukturą publiczną: przedsięwzięcie 2 „ Rewitalizacja 

ratusza”, przedsięwzięcie 3 „Rewitalizacja płyty rynku wraz z ulicami przyległymi”, 

przedsięwzięcie 7 „Rewitalizacja pokolejowych terenów wokół dworca kolejowego w 

Kościanie” oraz przedsięwzięcie 8 „Rewitalizacja terenów po byłych zakładach 

tytoniowych”. Przedsięwzięcia te wpłyną na różnorodną i wszechstronną działalność, 

począwszy od aktywizacji mieszkańców, poprzez poprawę infrastruktury społecznej, po 

działalność promocyjną całej gminy. Spełnienie tych działań wymagać będzie 

przeprowadzenia prac podanych w tabelach dotyczących poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

 W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych 

dla Miasta Kościana realizowane również będą działania z zakresu przeciwdziałania 
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negatywnym zjawiskom społecznym, przestrzenno – funkcjonalnym oraz środowiskowym. W 

celu poprawy standardu technicznego i przestrzenno - funkcjonalnego, zmniejszenia 

szkodliwej emisji do środowiska oraz aktywizacji mieszkańców i integracji grup społecznych 

planowana jest realizacja przedsięwzięcie 4 „Przedsięwzięcia właścicieli i użytkowników 

wieczystych nieruchomości obejmujące roboty budowlane, konserwatorskie oraz prace 

restauratorskie w tym termo modernizacyjne i obniżające koszty zużycia energii”. 

Przedsięwzięciem do niego komplementarnym będzie przedsięwzięcie, stawiające sobie za 

cel poprawę jakości środowiska oraz poprawę aspektu przestrzenno – funkcjonalnego miasta, 

co za tym idzie polepszenie sfery społecznej poprzez podniesienie jakości opieki zdrowotnej 

dzięki podniesionym standardom usług medycznych: 5 „Rewitalizacja obiektów 

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”.  

 Nadanie nowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowo - sportowych przestrzeniom 

gminy, w tym „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego VI - VII” (przedsięwzięcie 5), 

oraz „Rozbudowa infrastruktury sportowo – basenowej przy basenie miejskim w Kościanie” 

(przedsięwzięcie 1) przyczynią się do podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz 

podniesienia jakości życia mieszkańców całej gminy, a w szczególności dzieci i młodzieży.  

 Działania rewitalizacyjne zostaną dodatkowo powiązane z powstającymi/ 

aktualizowanymi w przyszłości opracowaniami strategicznymi/planistycznymi, co wynika z 

konieczności zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy. 

Uzupełnieniem powyższych projektów są działania „miękkie” nakierowane na określone 

grupy społeczne, w tym dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne i wykluczone z życia 

społecznego z rożnych przyczyn.  

14.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna przejawia się w systemie zarządzania, 

który został zaprojektowany na potrzeby implementacji GPROMP, tym samym zapewniona 

zostanie współpraca i współdziałania różnych podmiotów działających na rzecz realizacji 

programu i poprawy stwierdzonej sytuacji kryzysowej obszaru zdegradowanego. Za realizację 

Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta 

Kościana odpowiada Burmistrz Miasta Kościan, przy współpracy z Komitetem ds. 
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Rewitalizacji oraz partnerami programu. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania 

i wdrażania opisane zostało w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu.  

Komitet ds. Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana, 

po przyjęciu przez Radę Miejską  Kościana uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uchwalenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta 

Kościana.  

Komitet ds. Rewitalizacji będzie poza rolą opiniodawczą, pełnił będzie również rolę 

wykonawczą i zarządczą programu. Tym samym Komitet ds. Rewitalizacji koordynuje 

włączenie nowych podmiotów i interesariuszy w proces rewitalizacji oraz wspiera partnerów 

programu, w realizację przez nich zadań, pomagając im poszukiwać funduszy na ich 

realizację. Aby to osiągnąć Komitet ds. Rewitalizacji realizuje zadania z zakresu 

upowszechniania wiedzy na temat programu i jego realizacji, prowadzenia konsultacji 

społecznych oraz mobilizacji zasobów, które powinny lub mogą działać na rzecz realizacji 

Programu.  

Każdy potencjalny partner programu dzięki działaniom Komitetu ds. Rewitalizacji ma 

zapewniony dostęp do informacji na temat realizacji założeń programu oraz ma szansę 

uczestniczyć w działaniach edukacyjno-szkoleniowych, w których dowie się w jaki sposób 

może zgłaszać i realizować zaproponowane przez siebie zadania. Dodatkowo w ramach 

procedur zarządczych przewidziano możliwość zgłaszania nowych zadań oraz uwag do 

istniejącego GROMPU przez wszystkich zainteresowanych. W ten sposób każdy interesariusz 

będzie miał wpływ na realizację Programu. 

 

14.4. Komplementarność międzyokresowa 

 

Komplementarność międzyokresowa oznacza spójność przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

podejmowanych w poprzednich okresach programowania z celami, kierunkami oraz 

zaplanowanymi przedsięwzięciami określonymi w GPROMP. Przedsięwzięcia podejmowane 

w poprzednich okresach programowych mają swoją ciągłość i kontynuację w obecnym 

dokumencie. Komplementarności podejmowanych działań można się dopatrzyć zarówno w 

wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, jak i technicznym.   
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Miasto Kościan w latach 2007 – 2015 r. korzystało ze wsparcia funduszy unijnych, za 

których realizację był odpowiedzialny: Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej oraz Wydział Infrastruktury 

Urzędu Miejskiego Kościana. Finansowane projekty dotyczyły: realizacji zajęć sportowych 

dla uczniów szkół podstawowych; modernizacji obiektów użyteczności publicznej czy 

kształtowania  zachowań proekologicznych w mieście. Projekt „Kościański trakt rekreacyjny” 

realizowany w latach 2011 – 2013 będzie kontynuowany w latach następnych celem 

podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej w mieście. Z kolei zrewitalizowana wieża 

ciśnień będzie bazą dla projektu „Kościański Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. 

Termomodernizacji w latach 2008 – 2013 poddano Przedszkole Samorządowe Nr 1, Zespół 

Szkół Nr 2 oraz Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie. Poniższa tabela przedstawia zestawienie 

projektów wraz ze źródłami finansowania realizowanymi w poprzednim okresie 

programowania 2007 – 2015 r. (Tab. nr 12)  

Tabela 12 Zestawienie projektów wraz ze źródłami finansowania realizowanymi w 
poprzednim okresie programowania 2007 – 2015 r. 

Nazwa Projektu Źródło finansowania Czas Realizacji 
„Zajęcia sportowo – 
rekreacyjne dla uczniów” 

Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Fundusz Zajęć 
Sportowych 

2008/ 2009 r.; 2011/ 2012 r; 
2012/ 2013 r. 

Na miejsca! Do życia 
gotowi! Start! 

Europejski Fundusz 
Społeczny 
Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki  
Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.2 – 
Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych 

2009 r. -2011 r. 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej: Przedszkola 
Samorządowego Nr 1, 
Zespołu Szkół nr 2 oraz 
Zespołu Szkół nr 3 w 
Kościanie 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
Priorytet III – Środowisko 
Przyrodnicze 
Działanie 3.2 – 
Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku 

2008 r.- 2013 r. 

Kościański trakt rekreacyjny Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
Priorytet IV – Turystyka i 

2011 r. – 2013 r. 
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środowisko kulturowe 
Działanie 6.1 - Turystyka 

Internet szerokopasmowy dla 
mieszkańców szansą rozwoju 
miasta Kościana 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet VIII – 
Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki 

2009 r. - 2015 r. 

Kształtowanie postaw i 
zachowań 
proekologicznych 
przedszkolaków w mieście 
Kościanie 

Dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu 

2015 r. 

„Aktywność, Integracja, 
Praca, Niezależność” 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

2008 r. - 2013 r. 

„Razem możemy więcej” Europejski Fundusz 
Społeczny” 

2008 r. 

„Wolontariat – szansą dla 
aktywnych” 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

2010 

„Asystent rodzimy” Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

2012 r. - nadal 

„Młodzież w działaniu” Europejski Fundusz 
Społeczny 

2013 

 

Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań rewitalizacyjnych pozwolą na 

jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie 

finansowej. 

 

14.5. Komplementarność źródeł finansowania 

 

Komplementarność źródeł finansowania GPROMP została zapewniona poprzez 

określenie oraz łączenie różnych źródeł finansowania. Przewidziano zarówno przedsięwzięcia 

współfinansowane przez sektor prywatny, jak i publiczny, środki osób/podmiotów 

indywidualnych, sektora pozarządowego, jak i pieniądze publiczne – gminne, powiatowe, 

znajdujące się w dyspozycji jednostek Skarbu Państwa, czy też ostatecznie wsparcie 

realizowane w ramach pomocy Unii Europejskiej. Także perspektywa przedmiotowa pozwala 

wskazać różne źródła finansowania, jak np. EFRR, EFS, FS. Komplementarność źródeł 
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finansowania określona została w rozdziale dotyczącym szacunkowych ram finansowych 

GPROMP, gdzie na poziomie szczegółowego opisu przedsięwzięć określono źródła publiczne 

i prywatne (ze wskazaniem potencjalnych projektodawców oraz instytucji 

współfinansujących). 

Gmina w pierwszej kolejności zakłada wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

w tym funduszy europejskich dedykowanych rewitalizacji. Jednakże, w trakcie trwania 

programu, zakłada się prowadzenie działań edukacyjnych ,dla różnych podmiotów z zakresu 

możliwości włączenia się w proces rewitalizacji. Mając to na uwadze, miasto w trakcie 

realizacji Programu, będzie starało się pozyskać partnerów partycypujących w kosztach 

realizacji działań i projektów służących wyprowadzaniu obszaru ze stanu kryzysowego 

poprzez współpracę z różnymi podmiotami. 
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15. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANIA I 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

15.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji  

Zgodnie z art. 25 ustawy o rewitalizacji Gmina Miejska Kościan zamierza powołać 

odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej Kościana Specjalną Strefę Rewitalizacji, której granice 

przedstawiono w załączniku nr 1 do GPROMP.  

15.2. Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego  

15.2.1. Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

 

GPROMP nie przewiduje wprowadzenia zmian w obecnym dokumencie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, jednakże 

Gmina Miejska Kościan aktualnie prowadzi prace nad zmianą tego dokumentu, co pozwoli na 

wprowadzenie niezbędnych zapisów do Studium w zakresie rewitalizacji. 

 

15.2.2. Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

 

 Na dzień przyjęcia GPROMP nie przewiduje się wprowadzenia zmian w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, jednakże nie wyklucza to możliwości 

wprowadzenia zmian, w razie zmiany / aktualizacji dokonywanych w dokumencie GPROMP 

w przyszłości. 
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