Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów aktualizacja na lata 2015 - 2020

Dokument stanowi kontynuację procesu rewitalizacji rozpoczętego przez Miasto Rydułtowy
w roku 2007, kiedy przyjęty został dokument pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów
na lata 2007–2020”. Dokument ten podlegał systematycznemu monitoringowi,
a także aktualizacji w roku 2009 i w roku 2011.
Obecna aktualizacja przygotowana została w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przyjętych przez Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r.

Etapy aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Rydułtowy

17 września 2015 r.
Podjęcie Uchwały Rady Miasta inicjującej przystąpienie do aktualizacji dokumentu

Wrzesień
Zarządzenie dotyczące powołania Zespołu Projektowego ds. Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Rydułtowy
14 października 2015 r.
Podpisanie umowy z Wykonawcą
Październik 2016 r.
Podział Miasta na 60 podobszarów, a następnie rozpoczęcie zbierania informacji

Diagnoza




Przy tworzeniu LPR zastosowano cztery podstawowe zasady:



– Partycypacja społeczna - stanowi fundament działań na każdym etapie procesu
rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania.


– Dokładna diagnoza - dokument wyznacza najbardziej zdegradowane obszary w gminie,
tj. te, na których skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.


– Koncentracja - dokument ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać
aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i
kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.


– Planowanie w oparciu o realnie możliwe do uzyskania środki; dokument przedstawia
ramy finansowe z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł.


Pozyskanie informacji do diagnozy


Całość procesu opracowywania LPR oparta była o dokładną diagnozę problemów
społecznych, gospodarczych i przestrzennych.







Z uwagi na znaczną ilość obszarów (60) oraz objętość danych, koniecznym było
przeprowadzenie wstępnej ich selekcji, która pozwoliła na zachowanie czytelności obliczeń
oraz ich syntetycznej prezentacji. Kierując się tym założeniem, wykorzystywano
w obliczeniach poszczególnych wskaźników dane dla dziesięciu pierwszych obszarów,
w których badane zjawisko było najbardziej nasilone. Pozostałych obszarów w ocenie danej
cechy nie uwzględniano.




Informacje pozyskane zostały z instytucji:
– Urząd Miasta Rydułtowy
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– Policja
– Straż Pożarna
– Straż Miejska
– Powiatowy Urząd Pracy
– Główny Urząd Statystyczny
– Państwowa Komisja Wyborcza
– Spółdzielnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
– Zakład Gospodarki Komunalnej

Przykładowe dane pozyskane
do przygotowania diagnozy





















Ilość mieszkańców ogółem (stałych i czasowych z podziałem na płeć, wiek produkcyjny) – dane UM
Rydułtowy
Ilość przyznanych przez MOPS Rydułtowy zasiłków (22 rodzaje zasiłków)
Odnotowana przemoc przez MOPS i Policję
Wysokość zadłużenia mieszkań - ZGK, Spółdzielnie, Wspólnoty
Ilość zaległości osób fizycznych w opłatach podatku od gruntów – dane UM Rydułtowy
Ilość zgłoszeń problemów z alkoholem – dane UM Rydułtowy (Miejska Komisja Przeciwdziałania
Alkoholizmowi)
Ilość odnotowanych pożarów i innych zdarzeń na terenie Miasta Rydułtowy – Państwowa Straż Pożarna
Informacja o NGO działających na terenie Miasta Rydułtowy – dane UM Rydułtowy
Informacje o frekwencji wyborczej – dane UM Rydułtowy oraz PKW
Ilość oraz rodzaj wykroczeń odnotowanych przez Straż Miasta Rydułtowy
Ilość bezrobotnych (z podziałem na kobiety i mężczyzn) – Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Ilość, rodzaj oraz lokalizacja na terenie Miasta Rydułtowy przestępstw – Komenda Policji w Wodzisławiu
Śląskim, Komisariat Policji w Rydułtowach
Ilość założonych niebieskich kart
Warunki infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta Rydułtowy - ZGK, Spółdzielnie i Wspólnoty
mieszkaniowe
Wysokość stawek czynszowych - ZGK, Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe
Informacje o ilości uczniów z rodzin objętych nadzorem kuratora rodzinnego – szkoły z terenu Rydułtów
Łącznie przygotowano 53 wskaźniki

Etapy aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Rydułtowy cd.

26 listopad 2015 r.
Pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami Miasta i interesariuszami
Styczeń 2016 r.
Przygotowanie wstępnej diagnozy oraz przeprowadzenie delimitacji
Styczeń – kwiecień 2016 r.
Spotkania z mieszkańcami Osiedla Orłowiec (2)
i Osiedla Karola (2), Organizacjami Pozarządowymi (1)
oraz Przedsiębiorcami (1)
19-29 kwiecień 2016 r.
Zbieranie propozycji projektów

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Orłowiec

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Karola

Spotkanie z przedsiębiorcami

Etapy aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Rydułtowy cd.

11 kwiecień 2016 r.
Spotkanie zespołu projektowego oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu
zaproponowanych projektów do LPR
21 kwiecień 2016 r.
Przyjęcie przez Radę Miasta Rydułtowy uchwały o przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami
29 kwiecień 2016 r.
Opracowanie ostatecznej diagnozy
11 – 25 maj 2016 r
Konsultacje społeczne dokumentu

Etapy aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Rydułtowy cd.

11 maj 2016 r.
Złożenie wniosku o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko:


art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w myśl którego projekty polityk, strategii, planów lub
programów (...) wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.






art 47 w/w Ustawy, zgodnie z którym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione
w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ
opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień
tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.



23 maj 2016 r.
Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotycząca
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

braku

Etapy aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Rydułtowy cd.
31 maj 2016 r.
Powstanie ostatecznej wersji dokumentu
01-16 czerwiec 2016 r.
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko
16 czerwiec 2016 r.
Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta Rydułtowy
24 czerwiec 2016 r
Przekazanie dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego celem dokonania oceny
zgodności z zapisami Wytycznych
26 lipiec 2016
Wydanie pozytywnej opinii przez IZ
Przygotowanie dokumentu zajęło łącznie 10 miesięcy.

Urząd Miasta Rydułtowy
Referat Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych
tel. 32 4537440
e-mail: kgrzenia@urzad.rydultowy.pl

