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Wstęp1

1

Z uwagi na obecność w województwie lubuskim zdegradowanych obszarów zarówno miejskich
jak i wiejskich, Unia Europejska stworzyła warunki do poprawy jakości życia mieszkańców na tych
terenach. Problem degradacji dotyczy szczególnie gmin posiadających obszary powojskowe,
poprzemysłowe, a także popegeerowskie. Wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia, jak
również

zły

stan infrastruktury

przyczyniają się do ograniczenia rozwoju społecznego i

gospodarczego. Obszary zdegradowane wymagają ożywienia i wzmocnienia ich atutów rozwojowych.
Niemniej jednak przywrócenie tym obszarom funkcji społecznej lub publicznej i adaptacja zarówno
samego terenu, jak i znajdujących się tam obiektów na inne cele (np. turystyczne, edukacyjne,
gospodarcze) wymaga ustalenia działań rewitalizacyjnych oraz dużego nakładu inwestycyjnego.
Ze względu na powyższe, samorządy mają możliwość ubiegania się o wsparcie działań
rewitalizacyjnych środkami funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 4.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i
wiejskich” ma na celu stworzenie korzystnych warunków umożliwiających włączenie obszarów słabych
strukturalnie w procesy rozwojowe. 2

1.1

Metodologia

Zakres pojęciowy

Rewitalizacja

-

to

kompleksowy,

skoordynowany,

wieloletni,

prowadzony

na

obszarze

zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych,
inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu
kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie
warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.3
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni
program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki,
zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do
jego dalszego rozwoju.4
Obszar zdegradowany - to obszar spełniający co najmniej trzy z kryteriów określonych w Wytycznych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa:
a) wysoki poziom ubóstwa,
b) wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,
c) wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa,
d) niski poziom aktywności gospodarczej,
1

Wytyczne do tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013,
projekt – październik 2008
2
Opracowana na podstawie: Wytyczne do tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla województwa
lubuskiego na lata 2007-2013, Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
3
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa
4
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa
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e) porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 5

Metodologia pracy nad LPR

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi do tworzenia Lokalnych
Programów Rewitalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013.
Program

Rewitalizacji

jest

niezbędnym

załącznikiem

do

wniosku

aplikacyjnego

o

dofinansowanie inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Przy tworzeniu LPR została przeprowadzona analiza miasta Zielona Góra, dzięki której możliwe
było zidentyfikowanie problemów, a następnie wyznaczenie obszaru wymagającego wsparcia. W
następnej kolejności możliwe było zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą na poprawę życia
mieszkańców. Dokument ten zawiera plan finansowy tych działań i określa czas ich realizacji na
najbliższe 5 lat.
By ukazać sytuację społeczno-gospodarczą Zielonej Góry niezbędne było pozyskanie wielu
danych z różnych źródeł. Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły informacje
uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta w Zielonej Górze, „Studium
Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonej Góry” Druga edycja Studium 2008
- Zmiana Studium z 2000r

W celu zapoznania mieszkańców z planowanymi działaniami, przeprowadzono wśród nich
konsultacje społeczne. Umożliwiły one mieszkańcom zajęcie stanowiska w sprawie planowanych
działań oraz zgłaszanie własnych propozycji zadań inwestycyjnych. Po uwzględnieniu opinii
mieszkańców zostały szczegółowo opracowane karty projektów.

5

Kryteria pochodzą z Wytycznych MRR w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, które
zostały opracowane o art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 r. Decyzją Komisji Europejskiej
katalog kryteriów i wskaźników wskazanych w Wytycznych dot. Mieszkalnictwa zawężony z 10 do 5 kryteriów.
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2

Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Miasta

Zielona Góra
Miasto Zielona Góra, o powierzchni 58,3 km2

(5 832 ha), leży w zachodniej Polsce, w

południowo-wschodniej części województwa lubuskiego, sąsiaduje z gminami: Zielona Góra oraz
Świdnica.
Zielona Góra pełni

rolę ośrodka administracyjnego (województwa,

powiatu,

gminy),

oświatowego, kulturalnego i turystycznego w skali całego regionu. Wraz z Gorzowem Wielkopolskim
stanowi siedzibę władz wojewódzkich: Zarządu Województwa Lubuskiego i Marszałka Województwa.

2.1

Zagospodarowanie przestrzenne6

2.1.1

Uwarunkowania przyrodnicze

2.1.1.1

Zasoby przyrody

Sieć hydrograficzna
Zielona Góra posiada dobrze rozwiniętą sieć hydrograficzną. W obrębie miasta zlokalizowanych
jest kilka cieków powierzchniowych odwadniających Wysoczyznę Zielonogórską. Ich łączna długość to
ok. 30 km. Wszystkie znajdują się w zlewni Odry i łączą się z nią w północnym i wschodnim stoku
Wału Zielonogórskiego. Do głównych cieków wodnych tworzących sieć hydrograficzną Zielonej Góry
zalicza się:
• w północnej części Wału: Złotą Łączę, Gęśnik,
• w południowej części Wału: Dłubnię (Dłubnia Zachodnia), Brzeźniak (Dłubnia Wschodnia) oraz
Pustelnik (zwany również Srebrzanką lub Sącznikiem).
Na terenie miasta zlokalizowane są również inne niewielkie zbiorniki wodne zarówno naturalne
jak i sztuczne, w większości pełniące funkcje rekreacyjno – turystyczne. Na cieku Pustelnik znajdują
się dwa zbiorniki wodne: pierwszy pełniący funkcję kąpieliska miejskiego i drugi – służący głównie
wędkarzom. Ponadto na obszarze pomiędzy Pustelnikiem a Dłubnią znajdują się powstałe po
wyrobiskach gliny dwa zbiorniki wodne. Zielona Góra posiada także kilka stawów bezodpływowych, z
których jeden znajdujący się na terenie spółki odpowiedzialnej za eksploatację dróg i zieleni został
zagospodarowany na cele rekreacyjne. Niewielkie stawy występują również w zlewni Dłubni oraz na
terenie Składowiska Odpadów Komunalnych. Cieki tego typu zlokalizowane są również przy źródle

6

Opracowano na podstawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zielona Góra, druga edycja Studium 2008 - zmiana Studium z 2000 r.
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Gęśnika oraz na jego dalszym odcinku – np. sztuczny zbiornik Wagmostaw, który w chwili obecnej jest
zanieczyszczony osadami. Poniżej Wagmostawu znajduje się nieczynny basen odkryty, dawniej
zasilany wodami Gęśnika. Mieszkańcy Zielonej Góry w celach rekreacyjnych mogą korzystać z
naturalnego zbiornika wodnego- jeziora Dąbie Duże.
Na terenie Zielonej Góry znajdują się również wody podziemne. Większość eksploatowanych
wód tego typu pochodzi z trzeciorzędu i czwartorzędu. Z uwagi, iż na terenie miasta jest zróżnicowany
układu warstw przestrzennych, pojawiają się utrudnienia w prowadzeniu gospodarki wodnej w mieście
Zielona Góra.
Użytki rolne
W ogólnej powierzchni miasta użytki rolne zajmują ok. 10% (571ha) jego powierzchni. Ich udział
jednak systematycznie maleje. W stosunku do roku 2000 ich areał zmalał aż o 13,3% (w roku 2000
wynosił: 777 ha). Sytuacja ta była wynikiem postępującego procesu urbanizacji miasta, dlatego
przewiduje się dalszy spadek areału użytków rolnych. Największy udział w tej grupie gruntów miały
grunty orne, które na przestrzeni lat 2000-2005 zmniejszyły się tylko o 0,2% Wynosiły one ponad 86 %
użytków rolnych.
Łąki i pastwiska stanowiły znikomy odsetek powierzchni miejskich Zielonej Góry.
Na obszarze miasta Zielona Góra można wyróżnić następujące rodzaje gleb:
§ gleby brunatne,
§ gleby brunatne wyługowane wytworzone z glin napiaskowych i piasków gliniastych
podścielonych glinami,
§ gleby brunatne wyługowane z piasków gliniastych naglinowanych oraz glin
podścielonych iłami,
§ gleby brunatne wyługowane, wytworzone z piasków słabogliniastych podścielonych
glinami lekkimi,
§ gleby bielicowe i brunatne wyługowane,
§ gleby mułowo-torfowe.
Obecnie Uprawy rolne, które nie stanowią dla miasta ważnej gałęzi gospodarki, prowadzone są
w dzielnicach: Chynów oraz na północny zachód od potoku Łącza. Znaczne obszary gruntów rolnych
nie są uprawiane od szeregu lat, co powoduje, że można traktować je jako utracone dla rolnictwa. W
latach 70-tych część utraconych gruntów powróciła do użytkowania jako ogrody działkowe, których
największy kompleks znajduje się we wschodniej części dzielnicy Jędrzychów.
Lasy
W 2007 r. lasy na terenie miasta zajmowały powierzchnię 2632 ha, co stanowi ok. 45% całkowitej
powierzchni miasta, wielkość ta na przestrzeni ostatnich lat była w miarę stabilna. Największą część
gruntów leśnych zajmują lasy Skarbu Państwa – ok. 77% wszystkich terenów leśnych. Lasy
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komunalne stanowią z kolei ok. 20 % tej powierzchni, najmniej – bo jedynie 0,6 % zajmują lasy
prywatne.
Lasy Skarbu Państwa znajdują się w zarządzie dwóch nadleśnictw: Nadleśnictwa Przytok oraz
Nadleśnictwa Zielona Góra. Lasy komunalne znajdujące się na terenie miasta zarządzane są przez
dwa podmioty: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przez Prezydenta Miasta Zielona
Góra.
W większości lasy te wymagają uporządkowania, tak aby mogły pełnić funkcję miejsca rekreacji
i wypoczynku zarówno dla mieszkańców Zielonej Góry jak i turystów.
W obrębie lasów zielonogórskich można wyróżnić następujące typy siedliskowe:
Bór suchy, ok.3,3% pow. użytków leśnych, gatunek panujący to sosna, niekiedy
z domieszką brzozy i robinii Występują głównie:
§

Las Północny, na północ od obszarów rozwoju Chynów Północny i Polanka
Srebrna, pomiędzy zespołem urbanistycznym Chynów, obszarem rozwoju
Spalony Las
i drogą krajową nr 3,

§

Las wschodni, pomiędzy trasą Północną, drogą krajową nr 3 i linią kolejową,

§

Las Wschodni Raculski, pomiędzy cmentarzem a zespołem urbanistycznym
osiedle
Braniborskie;

§

Las Południowo - Wschodni, wzdłuż północno zachodniej granicy zespołu;

§

Wzgórza Piastowskie - Las Krośnieński, teren na północ od obszaru rozwoju
Leśny Dwór.

Bór świeży, 68,7% pow. użytków leśnych, gatunek panujący to sosna z nieznaczną
domieszką brzozy i robinii. Występuje głównie:
§ Las Północny, pomiędzy obszarami rozwoju Chynów Północny i Polanka
Srebrna,
a trasą Północna oraz na północny-wschód od zespołu urbanistycznego
Chynów;
§ Lasek Łężycki;
§ Las Północno-Zachodni;
§ Las Kisieliński;
§ Las Wschodni, w pasie przylegającym od północy do zespołu urbanistycznego
Szwajcarska oraz w pasie przylegającym do północnej Szosy Kisielińskiej;
§ Las Wschodni Raculski, w obszarze na południowy-zachód od zespołu
urbanistycznego Raculka oraz pomiędzy zespołami urbanistycznymi Gajowa
i osiedle Braniborskie;
§ Las Południowo-Wschodni, wzdłuż granicy miasta i pomiędzy zespołami
urbanistycznymi Jędrzychów i Na Skarpie i Jędrzychów Zielony;
§ Las Jędrzychowski;
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§ Wzgórza Piastowskie - Las Krośnieński, obszar na południe od ul. Łużyckiej
z wyjątkiem pasa do niej przylegającego oraz w rejonie obszarów rozwoju
Leśny Dwór, Na Polanie i Polanka Krośnieńska.
Bór mieszany świeży, ok.20,2% pow. użytków leśnych, gatunek panujący to sosna
z domieszką świerku, daglezji, buku, brzozy, robinii, topoli i osiki Występuje głównie:
§ Las Wschodni, w obszarze pomiędzy zespołem urbanistycznym Politechnika,
linia kolejową i drogą krajową nr 3;
§ Las Raculski Wschodni, w obszarze pomiędzy zespołami urbanistycznymi
Gajowa
i Raculka;
§ Las Południowo-Wschodni, po południowej stronie ul. Wrocławskiej;
§ obszar w centralnej części zespołu urbanistycznego Wzgórza Piastowskie Las Krośnieński w rejonie ul. Łużyckiej i obszaru rozwoju osiedle Malarzy.
Bór wilgotny, ok.0,3% pow. użytków leśnych, drzewostany tworzą obok sosny, świerk,
dąb, brzoza, olsza, topola i osika. Występuje w obniżeniach terenu.
Las mieszany, ok.6,9% pow. użytków leśnych, drzewostany tworzą prawie wszystkie
gatunki z przewagą sosny i dębu; w podszycie występuje świerk, kruszyna, czeremcha,
jarzębina, dąb, buk, leszczyna, bez czarny. Występuje w zespole urbanistycznym
Wzgórza Piastowskie – Las Krośnieński
w pasie po południowej stronie ul. Łużyckiej.
Las wilgotny, ok. 0,3% pow. użytków leśnych, głównym gatunkiem jest dąb, a także
olsza i jesion, z domieszką sosny, modrzewia, daglezji, świerku, wiązu, grabu, brzozy i
wierzby. Występuje wzdłuż dolin potoków.
Ols, ok.0,4% pow. użytków leśnych, główne gatunki to olsza i brzoza. Największą
powierzchnię zajmuje w zespole urbanistycznym Las Południowo-Wschodni.

Wszystkie lasy w granicach miasta Zielona Góra należą do lasów ochronnych w granicach
administracyjnych miast. Ponadto część lasów (oddział 232) została uznana za wodochronne, a część
(oddział 833) jako cenne przyrodniczo (zgodnie z art.15 ustawy o lasach z dn. 28 września 1991r. Dz.
U. 91.101.444 z późn. zmianami).
Pozostałe grunty

Pozostałe grunty stanowią ponad 43 % powierzchni miasta. W ich skład wchodzą tereny
komunikacyjne, tereny osiedlowe oraz wody. Należy podkreślić, że grunty ujmowane w ramach tej
grupy systematycznie się zwiększają, głównie kosztem użytków rolnych, co związane jest przede
wszystkim z postępującą urbanizacją miasta.
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Miejskie tereny zieleni

Na miejskie tereny zieleni w Zielonej Górze składają się: parki, zieleńce, ogrody działkowe,
zieleń osiedlowa, ogrody przydomowe oraz zieleń na cmentarzach. Na terenie Zielonej Góry znajduje
się 5 parków miejskich, które łącznie zajmują powierzchnię 19,7 ha. Największym spośród obiektów
parkowych jest Park Tysiąclecia, o powierzchni 9,6 ha, znajdujący się w centrum miasta. Ponadto na
terenie miasta można wyróżnić następujące parki: Park Piastowski (powierzchnia 4 ha); Park Winny
(obszar 3,4 ha); Park Św. Trójcy (pow. 1,5 ha) oraz Park Sowińskiego (pow. 1,2 ha).
Zieleń miejską dodatkowo wzbogacają kompleksy zieleńców, których największe połacie
znajdują się przy następujących ulicach: Jaskółczej, Partyzantów, Chmielnej oraz Alei Niepodległości.
Ważnym elementem krajobrazu miasta są również ogródki działkowe, które łącznie zajmują
powierzchnię 267 ha. Największym zwartym kompleksem tego typu są ogródki zlokalizowane w
dzielnicy Jędrzychów. Ze względu na znaczące zanieczyszczenia powietrza wzdłuż głównych tras
komunikacyjnych, ważna rolę odgrywa zieleń przyuliczna, która na terenie miasta obejmuje obszar 43
ha. Krajobraz Zielonej Góry urozmaicony jest ponadto istniejącą zielenią osiedlową. Szacuje się, że jej
powierzchnia wynosi ok. 56 ha. Znacznie mniejsze znaczenie posiada natomiast zieleń cmentarna –
26 ha - oraz zieleń ogródków przydomowych.
2.1.1.2

Stan środowiska przyrodniczego

Zanieczyszczenia wód
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych płytkiego krążenia
są wyloty kolektorów kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej z terenu miasta. Problem taki dotyczy
np. cieku Złota Łącza, do którego kierowane są ścieki deszczowe. Od momentu uruchomienia
Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Łężycy, ścieki ogólnospławne i sanitarne odprowadzane są
poprzez otwarty kanał ogólnospławny do oczyszczalni.
Wody cieku Złota Łącza zaliczane są do II klasy czystości. Gęśnik badany jest w 4 punktach
pomiarowych, na podstawie prowadzonych badań, wody tego cieku zaliczane są do II klasy czystości.
Wyjątek stanowią jedynie wody Wagmostawu, które ze względu na zbyt niską zawartość tlenu
rozpuszczonego zaliczane są do wód pozaklasowych. Prowadzona kontrola czystości cieku Pustelnik
w punktach kontrolnych powyżej basenu kąpielowego i poniżej zbiornika rekreacyjnego wykazała, że
pod względem fizyko-chemicznym i sanitarnym zaliczany jest on do I klasy czystości. Jakość wód
Dłubni ze względu na zbyt wysoką zawartość fosforanów i fosforu ogólnego, nie odpowiadała swym
składem chemicznym żadnej z trzech klas czystości wód powierzchniowych. W przypadku wód
Brzeźniaka odnotowuje się pod względem fizyko-chemicznym I klasę czystości, a pod względem
bakteriologicznym II klasę czystości.
Jakość wód podziemnych jest bardzo różna, uzależniona jest od lokalizacji zbiornika. Wody
zbiorników elewacyjnych zawierają znaczące ilości związków żelaza, manganu, chlorków i
siarczanów. Głównym źródłem niskiej jakości wód podziemnych tych zbiorników są zanieczyszczone
wody powierzchniowe, nieodpowiednie zabiegi w stosowaniu środków ochrony roślin oraz
nadużywanie nawozów chemicznych. Punktowymi źródłami zanieczyszczeń w pradolinach są różnego
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rodzaju składowiska odpadów stałych zawierających łatwo-rozpuszczalne sole oraz wylewiska
nieczystości komunalnych płynnych.
Powietrze
Z przeprowadzonych badań wynika, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie
miasta są zanieczyszczenia typu antropogenicznego. Wśród nich w dużej mierze negatywnie na
jakość powietrza wpływają zanieczyszczenia pochodzące z następujących źródeł: energetycznego
spalania paliw, źródeł technologicznych, transportu drogowego, a także z emisji niskiej z gospodarki
komunalnej (tj. kotłowni, indywidualnych palenisk domowych oraz zakładów prywatnych). Z uwagi na
wysoki poziom występowania zanieczyszczenia w powietrzu, przyjmuje się, że stanowi ono
największe zagrożenie dla warunków życia i zdrowia człowieka oraz środowiska. Głównym źródłem
zanieczyszczeń powietrza w Zielonej Górze są zakłady energetyczne, poważny problem stanowi także
komunikacja, która w znaczącym stopniu przyczynia się do pogarszania powietrza. Na skażenia
spowodowane transportem drogowym duży wpływ ma położenie Zielonej Góry, gdyż znajduje się ona
na szlaku tranzytowym przebiegającym ze wschodu kraju na zachód Europy.
W ostatnich latach wyniki prowadzonych badań pokazują zmniejszający się poziom
zanieczyszczeń, na co wpływa m. in. postępujący proces restrukturyzacji gospodarki Zielonej Góry,
jak również realizowane inwestycje proekologiczne w przemyśle i w branży energetycznej.
Hałas

Powszechną uciążliwością na jaką narażeni są mieszkańcy miasta jest hałas.

Głównym

źródłem oddziaływań akustycznych jest komunikacja (zwłaszcza hałas drogowy, w mniejszym stopniu
hałas kolejowy). Badania nad pomiarem hałasu wykazały, iż pozostałe źródła, tj. hałas technologiczny
związany z działalnością przemysłową ma mniejsze znaczenie. Poziom akustyki wywołany pracą linii
energetycznych również znikomo wpływa na komfort życia mieszkańców.
W związku z sukcesywnym wzrostem liczby samochodów, a co za tym idzie wzrostem
natężenia ruchu ulicznego, najwyższy poziom hałasu zanotowano na drogach: Trasa Północna, Al.
Zjednoczenia, Al. Wojska Polskiego, Bohaterów Westerplatte, Kupiecka, Staszica, Waryńskiego,
Dąbrówki, Długa, Łużycka, Wrocławska, Podgórna, Szosa Kisielińska. Czynniki takie jak: stan
nawierzchni tras komunikacyjnych, płynność ruchu czy rodzaj pojazdów (samochody osobowe,
ciężarowe) również wpływają na poziom akustyki. Z uwagi na położenie Zielonej Góry obserwuje się
wzrost ruchu tranzytowego. Aby dodatkowo zniwelować negatywny wpływ hałasu na komfort życia
mieszkańców wybudowano ekrany akustyczne, które znajdują się po obu stronach trasy Północnej.
Hałas kolejowy jest odczuwalny wzdłuż linii kolejowych oraz w pobliżu stacji kolejowych (z
tendencją wzrastającą w porze nocnej).
Pozostałe źródła hałasu, w tym hałas przemysłowy, nie mają prawie żadnego wpływu na
akustykę w skali całego miasta. Są one odczuwalne jedynie w niewielkim stopniu i na niewielkich
obszarach, są więc mniej uciążliwe niż hałas komunikacyjny.
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2.1.1.3

Ochrona przyrody7

Na terenie miasta Zielona Góra znajduje się szereg obiektów cennych przyrodniczo, objętych
prawną ochroną. Poniżej zestawiono obiekty chronione z podziałem na pomniki przyrody ożywionej
i nieożywionej.
Tabela 1 Pomniki przyrody w Zielonej Górze
POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA
L.p.
1
1

NAZWA POMNIKA PRZYRODY
2
Cis pospolity (Taxus baccata), dwie
odnogi o obwodach 109cm,101cm,
wysokość ok. 8m.

LOKALIZACJA
3
Miasto Zielona Góra
Działka nr 336, obręb 19, ul.Kopernika (obok
budynku nr 12)

2.

Cypryśnik błotny (Taxodium
distichum), obwód ok.275cm,
wysokość 18m.
Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo
biloba), obwód 240cm, wysokość ok.
15m.
Dąb szypułkowy (Quercus robur),
obwód 427, wysokość ok.29m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 21/2, obręb 30, ul.Moniuszki 3a

3.
4.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 21/7, obręb 30, ul.Moniuszki 3
Miasto Zielona Góra
Działka nr 458/4, obręb 11, ul.Truskawkowa

5.

Dąb węgierski (Quercus freinetto),
obwód 435, wysokość ok.27m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 145, obręb 18,
Plac Bohaterów

6.

Dąb szypułkowy (Quercus robur),
obwód 409, wysokość ok.30m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 138, obręb 36,
ul.Jędrzychowska 22

7.

Dąb szypułkowy (Quercus robur),
obwód 346, wysokość ok.23m. z

Miasto Zielona Góra
Działka nr 015/6, obręb 29,
ul.Szczekocińska (obok posesji nr 14)

8.

Cis pospolity (Taxus baccata),
Skupienie 4 wielopniowych drzew
o obwodach pni: 64, 89, 121, 126, 109,
39, 155, 91 i 128 cm
o
wysokość od ok.6m do ok.8m.
Platan klonolistny (Platanus
acerifolia), obwód 375cm, wysokość
ok.25m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 213, obręb 31,
ul. Sienkiewicza (od strony ul.Stromej, posesja
poczty)

10.

Topola kanadyjska (Populus
canadensis), obwód 723cm, wysokość
ok.20m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 148/9, obręb 18,
ul.K.Wielkiego 14 (od strony bud. nr 16)

11.

Topola kanadyjska (Populus
canadensis), obwód 556cm, wysokość
ok.20m, korona mocno zredukowana.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 148/9, obręb 18,
ul.K.Wielkiego 14(od strony bud. nr 12)

12.

Dąb szypułkowy (Quercus robur),
obwód 348, wysokość ok.18m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 152/16, obręb 18,

9.

7

Miasto Zielona Góra
Działka nr 268/3, obręb 18,
ul.K.Wielkiego (obok budynku nr 21)

Opracowano na podstawie informacji z UM w Zielonej Górze –Wydział Ochrony Środowiska
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Al.Niepodległości (obok budynku nr 26)
13.

Topola czarna (Populus nigra),
obwód 460cm, wysokość ok.35m..

Miasto Zielona Góra
Działka nr 163/1, obręb 18,
Al.Niepodległości (skwer pomiędzy budynkami nr
29, a 31)

14.

Platan klonolistny (Platanus
acerifolia), obwód 331cm, wysokość
ok.27m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 277/2, obręb 18,
ul.B.Chrobrego (obok budynku nr 15a)

15.

Dąb szypułkowy (Quercus robur),
obwód 327, wysokość ok.18m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 208/2, obręb 33,
ul.Szosa Kisielińska (przy wjeździe na wiadukt)

16.

Buk pospolity odm.purpurowa
(Fagus silvatica „Purpurea”), obwód
384cm, wysokość ok.30m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 100/1, obręb 26,
ul.Festiwalowa (Park Piastowski)

17.

Buk pospolity odm.zwisająca
(Fagus silvatica „Pendulaa”), dwie
główne odnogi o obwodach 455/191cm,
wysokość ok.28m.
Kasztan jadalny (Castanea sativa),
obwód 329cm, wysokość ok.11m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 100/1, obręb 26,
ul.Festiwalowa (Park Piastowski)

18.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 397/5, obręb 25,
ul.Kraljewska (na tyłach budynku 26-50)

19.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata),
obwód 403cm, wysokość ok.23m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 210, obręb 31,
ul.Piwna (na przeciw zespołu garaży)

20.

Bluszcz pospolity (Hedera helix),
trzy główne odnogi, obwody
30/30/42cm, wysokość ok.7m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 338/25, obręb 19,
ul.Ciesielska 1 (na tyłach budynku nr 20 przy
ul.Kupieckiej)

21.

Cypryśnik błotny (Taxodium
distichum), dwa drzewa rosnące obok
siebie o obwodach 191/206cm,
wysokość ok.23m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 32/1, obręb 17,
ul.Mieszka I (za budynkiem nr 2-4)
Mieszkaniowa ul.Morelowa 34

22.

Sosna żółta (Pinus ponderosa),
obwód 168cm, wysokość ok.17m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 35, obręb 26,
ul. Stefana Wyszyńskiego 14

23.

Kasztan jadalny (Castanea sativa),
dwa drzewa o obwodach 139 i 211cm,
wysokość ok.15m i 14m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 247/1, obręb 34,
ul. Aliny (skwer przy kościele)

24.

Kasztan jadalny (Castanea sativa),
obwód 229cm, wysokość ok.18.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 027/7, obręb 37,
14

ul. T.Zawadzkiego „Zośki”(na tyłach ul.Unii
Europejskiej na granicy z lasem)
25.

Dąb szypułkowy (Quercus robur),
obwód 392, wysokość ok.25m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 265/3, obręb 18,
ul. K.Wielkiego (na skwerze obok budynku nr 34
przynależnym do al.Niepodległości)

26.

Lipa długoogonkowa (Tilia
petiolaris), obwód 307cm, wysokość
ok.22m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 100/1, obręb 26,
ul.Festiwalowa (Park Piastowski)

27.

Grab pospolity (Carpinus betulus)
zrośnięte trzy drzewa o obwodach:
255/192/199, wysokość ok. 25m

Miasto Zielona Góra
Działka nr 152/18, obręb 18,
Al.Niepodległości (przy budynku nr 28)

28.

Cis pospolity (Taxus baccata), dwie
główne odnogi o obwodach
:102/119cm.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 270, obręb 18,
ul.Sulechowska (przy budynku nr 1 przynależnym
do Pl.Kolejarza)

29.

Aleja drzew - Modrzew europejski
(Larix decidua)
39szt. drzew o obwodach od 101cm do
226cm, wysokość ok.21m, aleja przy
gruntowej drodze leśnej.
Buk pospolity (Fagus silvatica ),
obwód 265cm, wysokość ok.20m,
zdrowy

Miasto Zielona Góra
Działka nr 07/12, obręb 33,
Las komunalny w oddz.19 pomiędzy Szosą
Kisielińską, a oś.Raculka

30.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 07/12, obręb 33,
Las komunalny w oddz. 19 pomiędzy Szosą
Kisielińską, a oś.Raculka

31.

Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior), obwód 283cm, wysokość
ok.28m.

Miasto Zielona Góra
Działka nr 193, obręb 18,
Al.Niepodległości 19 (przed budynkiem BWA)

32.

Grab pospolity (Carpinus betulus)
zrośnięte trzy drzewa o
obwodach:189/245/233, wysokość ok.
22m

Miasto Zielona Góra
Działka nr 54/11, obręb 31,
ul.Gen.Sowińskiego (Park Sowińskiego od strony
ul.Gen.Sikorskiego)
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POMNIKI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA
L.p.

NAZWA POMNIKA PRZYRODY
GŁAZY
2
Głaz narzutowy - Granit gruboziarnisty
szaro-różowy, obwód 780cm, wysokość
210cm

1
1.

LOKALIZACJA
3
Miasto Zielona Góra
Działka nr , obręb 26,
ul.Stefana Wyszyńskiego (przed budynkiem nr
22, obiekt handlowy)

2.

Głaz narzutowy - Granit gruboziarnisty
czerwony, obwód 530cm, wysokość
170cm

Miasto Zielona Góra
Działka nr 100/1, obręb 26,
ul.Festiwalowa (Park Piastowski na wysokości
placu zabaw od strony ogrodów działkowych)
na wysokości budynku Kurii Biskupiej)

3.

Głaz narzutowy - Gabroid
drobnoziarnisty, szaro-czarny, obelisk,
obwód 400cm,wysokośc 180cm

Miasto Zielona Góra
Działka nr 100/1, obręb 26,
ul.Festiwalowa (Park Piastowski na wysokości
budynku Kurii Biskupiej)

4.

Głaz narzutowy - Granit gruboziarnisty
różowo-szary, obwód 620cm, wysokość
140cm

Miasto Zielona Góra
Działka nr 192/50, obręb 16,
ul. prof. Z. Szafrana (na skarpie u zbiegu z
ul.Podgórną przed budynkiem auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego )

5.

Głaz narzutowy - Granit gruboziarnisty
różowo-szary, obwód 570cm, wysokość
150cm

Miasto Zielona Góra
Działka nr 192/50, obręb 16,
ul. prof. Z. Szafrana (na skarpie u zbiegu z
ul.Podgórną przed budynkiem auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego )

6.

Kolekcja eratyków składająca się z
39szt. głazów o róznej wielkości i o
róznym składzie mineralogicznopetrograficznym

Miasto Zielona Góra
Działka nr 192/50, obręb 16,
ul. prof. Z. Szafrana (na skarpie u zbiegu z
ul.Podgórną przed budynkiem auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego )

Źródło: Urząd Miasta w Zielonej Górze- Wydział Ochrony Środowiska

2.1.2

Dziedzictwo kulturowe

Historia miasta

Z badań archeologicznych wynika, iż dzieje Zielonej Góry sięgają epoki kamienia, brązu i
żelaza. Wówczas obszary miasta zamieszkiwała ludność słowiańska. Pierwsza osada powstała w
łagodnej dolinie potoku Złotej Łączy, miała ona typowy charakter rolniczy. Osada o charakterze
handlowym powstała w XII wieku, leżała ona na szlaku handlowym prowadzącym z Poznania do
Żagania i dalej w kierunku Śląska i Łużyc. Z czasem wokół osady zaczęli osiedlać się rzemieślnicy,
doprowadziło to do zapoczątkowania rozwoju gospodarczego osady, co w konsekwencji przekształciło
ją w miasto.
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Po raz pierwszy Zielona Góra pojawia się w kronikach w ok. 1222 roku. Zapisy kronikarskie były
związane z napływem osadników sprowadzonych przez Henryka Brodatego. Zgodnie
z przypuszczeniami historyków badających dzieje miasta, w latach 1273 – 1309 za panowania
Henryka III nastąpiła lokacja miasta w granicach księstwa głogowskiego. Z uwagi na zaginięcie
dokumentu lokacyjnego, trudno jednak jednoznacznie określić dokładną datę.
Historia miasta ściśle związana jest z licznymi konfliktami, wojnami i waśniami, jakie toczyły się
na terenie obecnego województwa lubuskiego. Od połowy XIV w. Zielona Góra wraz ze Śląskiem
znalazła się poza granicami Polski, pod rządami Piastów głogowskich, którzy utracili polityczną
samodzielność na rzecz niemieckiej dynastii Luksemburgów, panujących w Czechach.
Pomimo klęsk i zniszczeń Zielona Góra na przełomie XIV i XV wieku przeżywa złoty okres
swego rozwoju. Były to czasy panowania dwóch władców piastowskich: Henryka VIII i Henryka IX.
Szczególny rozwój nastąpił głównie za panowania drugiego z nich, który to doprowadził do otoczenia
miasta murami obronnymi. Wówczas również nastąpił dynamiczny rozwój handlu i rzemiosła. Miasto
zawdzięcza także Henrykowi IX odrodzenie zniszczonych upraw winnej latorośli, założonej
najprawdopodobniej w XII wieku, która przez srogie zimy ulega zniszczeniu. Sprowadził on z Francji,
Węgier i Austrii nowe gatunki winnego krzewu. Przez długi okres plantacje winogron obejmowały
obszar około 1000 hektarów, a przygotowywane przez miejscową ludność wina zyskiwały renomę nie
tylko na krajowym rynku, ale również na zagranicznych. Winnice stały się wówczas istotnym źródłem
dochodów ludności oraz budżetu miasta, a także inspiracją do wielu świąt kultywowania winobrania.
Od 1852 r. zapoczątkowano uroczyste obchody winobrania. Święto ogłaszane było przez Radę
Miejską, która sprawowała patronat nad wszystkim uroczystościami. Coroczne zabawy rozpoczynał
barwny korowód z Bachusem i grupami osób w strojach historycznych. Podczas uroczystości
odbywały się liczne występy artystyczne i popisy cyrkowe. Do dnia dzisiejszego imprezy związane
z winobraniem w znaczący sposób wpisują się w kulturalny krajobraz Zielonej Góry. Coroczne święto
winobrania, odbywające się we wrześniu, należy do jednych z najważniejszych imprez w mieście.
Podczas tych obchodów mają miejsce liczne imprezy o charakterze muzycznym, tanecznym oraz
filmowym i sportowym. Pamiątką po istniejących uprawach winorośli jest również istniejący na terenie
śródmieścia Park Winny.
Po śmierci

Henryka IX, w 1457 roku księstwo po nim objął jego syn Henryk XI. Śmierć

ostatniego Piasta w księstwie głogowskim- Henryka XI wywołała tzw. „sukcesyjną wojnę głogowską”,
była ona wynikiem walki o tron księstwa. Przez 6 lat trwały walki, które niosły za sobą wiele zniszczeń,
w ostateczności w roku 1482 doprowadziły Jagiellonów do tronu. Zieloną Górę wraz z całym Śląskiem
objął Władysław Jagiellończyk. Ponowny rozkwit miasta przypadł na lata 1491-98, kiedy to Jan
Olbracht jako namiestnik króla Czech Władysława Jagiellończyka rządził księstwem głogowskim.
W roku 1499 Władysław Jagiellończyk przekazał księstwo głogowskie Zygmuntowi Jagiellończykowi.
To za Jego panowania nastąpił czas największej świetności dla Zielonej Góry, właśnie wtedy powstały
w mieście pierwsze murowane domy, zaś zielonogórscy sukiennicy i kupcy otrzymali w 1505 r.
przywilej sprzedaży sukna w całej Polsce. Znakomite sukna zielonogórskie konkurowały w owym
czasie ze znanymi w całej Europie wyrobami tkaczy flandryjskich, dlatego też dobre imię miasta znane
było również daleko poza granicami kraju. W roku 1526 w mieście trwały liczne spory pomiędzy
katolikami i protestantami, miały one miejsce wówczas, kiedy to po śmierci Ludwika Jagiellończyka,
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Zielona Góra i ziemie nadodrzańskie znalazły się pod rządami wrogiej Polsce niemieckiej dynastii
Habsburgów. Sytuacja ta doprowadziła także do upadku gospodarczego, miasto zostało zastawione
księciu legnickiemu Fryderykowi II i od tego momentu Zielona Góra stała się jego własnością. Do
klęski miasta przyczyniły się m.in. takie wydarzenia jak: wojna trzydziestoletnia (1618-1648), ciężkie
gradobicie z 1648 r. oraz wylew Odry, które zniszczyły całkowicie zbiory winorośli. Materialne szkody
przyniosły również nawiedzające miasto co kilkanaście lat pożary.
Położenie Zielonej Góry na szlaku łączącym Europę wschodnią z Zachodem sprawiło, że była
ona wielokrotnie niszczona przez maszerujące wojska. Mimo niekorzystnych warunków miasto powoli,
ale systematycznie się rozwijało. Zwiększyła się liczba mieszkańców, w roku 1890 wynosiła ona
16.092. Na 1400 ha. zaczęto na nowo uprawiać winorośl, rozwijała się produkcja zarówno win jak
i innych alkoholi (koniaków, wódki czy piwa). Dziesięć lat później Zieloną Górę zamieszkiwało już
20.983 mieszkańców. Ogromny udział w odrodzeniu miasta miała ludność polska, dało to wyraz
utworzenia silnego ośrodka polskiego, który stanowiło założone w 1898 r. przez Kazimierza
Lisowskiego Towarzystwo Rzemieślników Polskich.
14 lutego 1945 roku oddziały 3 armii gwardii i 1 Frontu Ukraińskiego pod dowództwem gen.
Gordowa w ramach operacji dolnośląskiej wyzwoliły bez zniszczeń Zieloną Górę. W roku 1949 Zielona
Góra została miastem wydzielonym z powiatu, zaś w czerwcu 1950 r. stała się stolicą województwa.
Granice strefy ochrony konserwatorskiej
Bogata historia Zielonej Góry pozostawiła swoje ślady w postaci licznych obiektów dziedzictwa
kulturowego. Do chwili obecnej do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków wpisano 259 obiektów architektury i budownictwa, w tym 4 kościoły, Ratusz oraz zespół
urbanistyczny miasta Zielona Góra i inne. Zasoby krajobrazu kulturowego miasta Zielona Góra, to
najważniejsze elementy decydujące o jego indywidualności, a tym samym atrakcyjności. Tworzą go:
struktura przestrzenna miasta, strefa centrum miasta wypełniona zabudową miejską, wartościowa
substancja zabytkowa i kulturowa, założenia zieleni projektowanej, cmentarze o historycznym
rodowodzie, układ komunikacyjny oparty na historycznym zarysie dróg, wartości niematerialne, np.
postacie historyczne i współczesne, które odegrały rolę w kształtowaniu kultury i historii, związane z
miastem poprzez swój rodowód, pobyt
i tworzone dzieła.
Ze względu na bogactwo zabytków znajdujących się w Zielonej Górze, na mocy ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyodrębniono:
1)strefy:
A - ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno – krajobrazowego, która
obejmuje:
§

obszar średniowiecznego miasta w obrysie murów miejskich, z nieznacznie
przebudowanym w XVIII i XX wieku średniowiecznym układem rynku i ulic, (układ
urbanistyczny w tym obszarze uległ zmianom od czasu powstania w zakresie rodzaju
zabudowy, stosowanych materiałów z drewnianych na murowane, układu dachów,
zagęszczenia zabudowy, funkcji obiektów oraz przestrzeni publicznych),
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§

fragmenty historycznych przedmieść, dawnych: Kożuchowskiego, Krośnieńskiego,
Zamkowego i Na Piasku. Na zabudowę znajdującą się w obszarze strefy „A” składają
się, przeważnie objęte wpisem do rejestru lub ewidencji zabytków nieruchomych,
obiekty: sakralne – kościoły p.w. św. Jadwigi i Matki Boskiej Częstochowskiej,
administracji – ratusz, architektury obronnej – pozostałości murów miejskich i bramy,
mieszkaniowej – przeważnie XIX– wieczne kamienice i wille. Dominanty w
historycznym śródmieściu stanowią trzy wieże: kościołów
i ratusza.

B – pośredniej ochrony konserwatorskiej, stanowiącą strefę ochrony krajobrazowej
w granicach 500 metrów od granicy strefy „A” zespołu urbanistycznego obejmuje:
§

obszar

zurbanizowany o przeważającej zabudowie

XIX–wiecznej dawnych

przedmieść: Kożuchowskiego, Krośnieńskiego, Zamkowego i Na Piasku, w XIX
i XX-wiecznym układzie urbanistycznym;
§

obszary przemysłowe XIX–wiecznych zakładów, m.in. Polskiej Wełny, dawnych
Wytwórni Win, Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "Polon - Zelmech",
Fabryki Zgrzeblarek Bawełnianych "Falubaz", Warsztat Włókienniczy;

§

obszary parków i terenów rekreacyjnych, w tym: Wzgórze Winne, Park Tysiąclecia,
dawny Cmentarz Jakubowy, Plac Słowiański, Park Sowińskiego, Park Wielkopolski.

W obszarze strefy „B” znajdują się liczne obiekty objęte wpisem do rejestru lub ewidencji
zabytków nieruchomych w tym: sakralne - kościół P.W. Najświętszego Zbawiciela, Ewangelicki Kościół
Jezusowy, kościół Polskokatolicki; użytku publicznego – Muzeum Ziemi Lubuskiej, Teatr Lubuski;
przemysłowe – Polska Wełna, warsztaty włókiennicze, przedsiębiorstwo „Polon”; mieszkaniowe –
osiedla willowe przy ulicach Bohaterów Westerplatte, Kazimierza Wielkiego, Alei Niepodległości,
osiedle pracownicze przy ulicach: Lipowej, Akacjowej, Klonowej, oraz XIX– wieczne kamienice i domy
podmiejskie z zabudową gospodarczą.
2) zabytki architektury sakralnej, mieszkaniowej oraz przemysłowej, objęte wpisem do
rejestru zabytków nieruchomych;
3) zabytki architektury sakralnej, mieszkaniowej oraz przemysłowej, objęte wpisem do
ewidencji zabytków, które podlegają ochronie na mocy ustawy pod warunkiem ustalenia zapisów ich
ochrony w planie miejscowym;
4) stanowiska archeologiczne.
Rejestr zabytków nieruchomych obejmuje zespół urbanistyczny miasta oraz 292 obiekty
i zespoły obiektów architektury sakralnej, mieszkaniowej oraz przemysłowej, z których do
najważniejszych można zaliczyć:
1)

2)

obiekty sakralne:
a)

kościół p.w. św. Jadwigi (XIV w),

b)

kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVIII w),

c)

kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela (pocz. XX w),

d)

kaplica wotywna (XVIII w),

obiekty użyteczności publicznej:
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3)

4)

a)

Ratusz (XV, XVIII, XIX w),

b)

Muzeum Ziemi Lubuskiej (XIX w),

obiekty architektury obronnej:
a)

wieża głodowa – fragment dawnej Bramy Nowej,

b)

fragmenty murów miejskich;

obiekty przemysłowe:
a)

Polska Wełna (pocz. XIX w),

b)

Wytwórnia Win (pocz. XIX w),

c)

dawna, powstała w 1884 r., przy ul. Fabrycznej, fabryka tkanin ze sztucznej wełny
Gustawa Janke, potem dom handlowy Polon, ul. Fabryczna 13,

d)

dawny Oddział III Manufaktury Wełnianej należący do rodziny Foeresterów. potem
Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „Polon — Zelmech”,
ul. Fabryczna,

5)

obiekty mieszkalne:
a)

kamienice w zabudowie pierzejowej ulic śródmieścia (przeważnie XIX/ XX w),

b)

wolnostojące

wille

w ogrodach

w dzielnicy

willowej

oraz

przy

zakładach

przemysłowych (przeważnie XIX w).
Ewidencja zabytków nieruchomych obejmuje 1543 obiekty i zespoły obiektów architektury
sakralnej, mieszkaniowej oraz przemysłowej, z których do najważniejszych można zaliczyć:
1)

2)

3)

obiekty sakralne:
a)

Ewangelicki Kościół Jezusowy (pocz. XX w),

b)

kościół polskokatolicki (XIX w).

obiekty użyteczności publicznej:
a)

Teatr Lubuski (pocz. XX w),

b)

Filharmonia Zielonogórska (pocz. XX w),

c)

Wieża Braniborska – obserwatorium astronomiczne (XIX w),

d)

Sąd Rejonowy (XIX w).

obiekty przemysłowe:
a)

budynek cechowni Zielonogórskich Zjednoczonych Kopalń Węgla Brunatnego (XIX
w),

4)

b)

Zakłady Piwowarskie (XIX/ XX w),

c)

dawne Zakłady Sukna (XIX w),

d)

budynki biurowo – produkcyjne „Lumel” (pocz. XX w),

e)

Zastal – dawna fabryka wagonów (XIX/ XX w).

obiekty mieszkalne:
a)

kamienice w zabudowie pierzejowej ulic śródmieścia (przeważnie XIX/ XX w),

b)

wolnostojące wille w ogrodach w dzielnicy willowej (przeważnie XIX/ XX w),

c)

wolnostojące domy mieszkalne w ogrodach przy ul. Botanicznej,

d)

domy podmiejskie z zabudową gospodarczą (przeważnie XIX/ XX w).
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Stanowiska archeologiczne- w mieście zarejestrowano 17 stanowisk archeologicznych,
w tym obszar starego miasta w granicach murów miejskich, teren przedmieść i cmentarza na
Przedmieściu Kożuchowskim, stanowiska dokumentujące lokalizację cmentarzysk kurhanowych, osad
i śladów osadnictwa z epok kamienia i brązu.

2.1.3

Własność gruntów i budynków

Struktura użytkowania gruntów

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta w Zielonej Górze na początku 2006 r. miasto Zielona Góra
zajmowało obszar 58 km2 (5834 ha). Struktura gruntów w gminie została przedstawiona poniższej
tabeli.

Tabela 2 Struktura użytkowania gruntów w Zielonej Górze (stan na 01.01.2006 r.)
Powierzchnia
Udział
Wyszczególnienie
(w ha)
(w %)
Użytki rolne
589
10,10
w tym:
grunty orne
487
8,35
łąki
47
0,81
pastwiska
27
0,46
grunty rolne zabudowane
27
0,46
grunty pod rowami
1
0,02
Grunty leśne oraz zadrzewione i zalesione
2 707
46,40
w tym:
lasy
2 674
45,83
grunty zalesione i zadrzewione
33
0,57
Grunty zabudowane
2 507
42,97
w tym:
tereny mieszkalne
607
10,40
tereny przemysłowe
219
3,75
inne tereny zbudowane
498
8,54
tereny zurbanizowane niezabudowane
420
7,20
tereny rekreacyjne i wypoczynkowe
158
2,71
tereny komunikacyjne
598
10,25
użytki kopalne
7
0,12
Grunty pod wodami
20
0,34
w tym:
powierzchniowo płynące
17
0,29
powierzchniowo stojące
3
0,05
Nieużytki
5
0,09
Różne
6
0,10
Razem
5 834
100,00
Źródło: Dane z Urzędu Miasta w Zielonej Górze.
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Wykres 1 Użytkowanie gruntów Miasta Zielona Góra

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze (stan na 01.01.2006r)

Stan Prawny Gruntów
Stan prawny gruntów miasta, zidentyfikowano w zakresie podstawowych form własności
gruntów, to jest informacji istotnych do podejmowania decyzji w skali i zakresie merytorycznym
odpowiadającym studium. Grunty, nie będące drogami publicznymi lub lasami, są własnością
prywatną osób fizycznych lub prawnych. W tej sytuacji wszelkie podejmowane z punktu widzenia
celów polityki przestrzennej miasta działania będą wiązały się z wyprzedzającym uregulowaniem
stosunków własnościowych gruntów wskazanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć celu
publicznego. Większość ze zidentyfikowanych w ramach uwarunkowań celów i zadań publicznych
związanych ze stopniową zmianą struktury przestrzennej miasta są grunty prywatne, co do których
uzyskanie prawa do dysponowania lub częściowego dysponowania nieruchomościami dla realizacji
inwestycji w celu publicznego winno być przedmiotem przemyślanej, długoterminowej, stabilnej polityki
władania, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami.

22

Własność gruntów i budynków
Według danych Urzędu Miasta Zielona Góra miasto zajmuje łącznie 5 834 ha. W tabeli 3
zestawiono dane dotyczące struktury własności gruntów w mieście.

Tabela 3 Własność gruntów w mieście Zielona Góra (stan na 01.01.2006 r.)
Powierzchnia
Udział
Własność
(w ha)
(w %)
Grunty SP*

2 739,00

46,95

7,00

0,12

2 117,00

36,29

17,00

0,29

Grunty osób fizycznych

665,00

11,40

Grunty spółdzielni

125,00

2,14

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

15,00

0,26

Grunty województw

17,00

0,29

Grunty spółek prawa handlowego

132,00

2,26

5 834,00

100,00

Grunty spółek SP, przedsiębiorstw państwowych
i innych państwowych osób prawnych
Grunty gminne i związków międzygminnych
Grunty, które są własnością samorządowych os.
prawnych oraz grunty, których właściciele są nieznani

Razem
-Uwaga:

*

SP – Skarb Państwa

-Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Zielona Góra.

Blisko 50 % gruntów na terenie miasta należy do Skarbu Państwa. Ponad 75 % z nich to tereny
leśne, znajdujące się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Z kolei
14,02 % terenów miejskich zostało oddane w użytkowanie wieczyste różnym podmiotom, a blisko 9 %
gruntów Skarbu Państwa z terenu Zielonej Góry to grunty znajdujące się w trwałym zarządzie
państwowych jednostek organizacyjnych (poza gruntami Państwowego Gospodarstwa Leśnego).
Pozostałe tereny – średnio ok. 10 ha – wchodzą w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa,
zasobów nieruchomości Skarbu Państwa (z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd), jak
również grunty Skarbu Państwa przekazane do zagospodarowania Agencji Mienia Wojskowego
i innych podmiotów.
Ponad 36 % gruntów w obszarze administracyjnym miasta stanowi jego własność, bądź też
znajduje się w posiadaniu związków międzygminnych. W największym stopniu grunty te
zagospodarowane są na tereny leśne, zadrzewione i zakrzewione (635 ha). Znaczący udział wśród
gruntów z terenu Zielonej Góry stanowią grunty, należące do osób fizycznych. Ich udział w strukturze
własności wynosi ponad 11 % powierzchni wszystkich gruntów miejskich. Z przedstawionych
informacji wynika, że grunty będące własnością podmiotów sektora publicznego (łącznie grunty
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Skarbu Państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie) stanowią zdecydowaną większość powierzchni
miasta Zielona Góra.

Mieszkalnictwo i efektywność energetyczna budynków

Mieszkalnictwo8

Stan techniczny mieszkań oraz ich powierzchnia przypadająca na jednego lokatora w dużej
mierze świadczy o standardzie życia mieszkańców miasta. W 2007 r. w Zielonej Górze znajdowało się
45 688 mieszkań. Średnia liczba izb oraz średnia wielkość powierzchni mieszkań wyniosła wówczas
odpowiednio 3,46 i 60,9m². Mieszkania oddane do użytkowania w 2007 r. – 489.
Z kolei w 2004 r. liczba mieszkań była mniejsza o 1621 w porównaniu do stanu z 2007 r.
Średnia ilość izb w mieszkaniu i jego średnia powierzchnia wyniosły odpowiednio 3,44 i 60,24. Na
podstawie tych danych można zauważyć, że liczba mieszkań w analizowanym okresie wzrosła
o 3,6%. Z kolei średnia powierzchnia użytkowa mieszkań zwiększyła się w tym samym czasie o ok.
4,8%. Średnia liczba izb w mieszkaniach nie uległa zasadniczym zmianom. Fakty te świadczą o
wzroście standardu życia w mieście wyrażonym w większej powierzchni mieszkania. Warto również
dodać, że liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2004 r. była większa od liczby
budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2007 r. i wyniosła 37 obiektów.
Zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. W zasobie Głównego Inspektoratu
Statystycznego, wg stanu na rok 2007 r., znajdowało się 5 607 mieszkań komunalnych oraz 19 636
mieszkań własnościowych.
Na podstawie danych GUS, dotyczących standardu lokali można oszacować 99,5% lokali
posiada instalację c.o., w instalacje gazową zaopatrzonych jest 93,4%. Łazienek nie ma w 4,7%
lokali, a wc – 2,93%.
Gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym zajmują się także spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe oraz prywatni właściciele mieszkań. Przeważająca większość tych
podmiotów boryka się z trudnościami związanymi ze stanem technicznym budynków i stanem
zagospodarowania przestrzeni osiedli mieszkaniowych. Często problemy te dotyczą konieczności
przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji wewnętrznych, poprawy
funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego, poprawy stanu zagospodarowania poprzez urządzenie
zieleni i obiektów rekreacyjno - sportowych.
Miasto posiada 14 osiedli, których nazwy i granice przyjęto uchwałami Rady Miasta oraz osiedla
i dzielnice, nazwane zwyczajowo:
a) dzielnice nazwane zwyczajowo: Chynów i Jędrzychów,
b) osiedla, których nazwy i granice przyjęto uchwałami Rady Miasta: Osiedle Zdrojowe,
Osiedle Warmińskie, Osiedle Uczonych, Osiedle Mazurskie, Osiedle Bajkowe, Osiedle
Śląskie, Osiedle Stefana Batorego, Osiedle Pomorskie, Osiedle na Olimpie, Osiedle
8

Opracowane na podstawie danych GUS

24

Leśny Dwór, Osiedle Leśne, Osiedle Kwiatowe, osiedle Kolorowe, Osiedle Cegielnia,
c) osiedla nazwane zwyczajowo: Osiedle Zastalowskie, Osiedle Dolina Zielona, Osiedle
Tysiąclecia, Osiedle Zacisze, Winnica, Osiedle Wazów, Osiedle Pomorskie, Osiedle
Kaszubskie, Osiedle Braniborskie, Osiedle Morelowe, Osiedle Juliusza Słowackiego,
Osiedle Łużyckie, Osiedle Słoneczne, Osiedle Jana Kilińskiego, Osiedle Piastowskie,
Osiedle Malarzy, Osiedle Przyjaźni, Raculka, Osiedle Kościuszki, Osiedle Żurawi,
Osiedle przy ul. Strumykowej, Osiedle Krasińskiego, Osiedle Kisielińskie.

2.1.4

Infrastruktura

2.1.4.1

Infrastruktura drogowa

Układ drogowy i komunikacja

Zielona Góra znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dróg o znaczeniu międzynarodowym,
krajowym i regionalnym. Biegnące przez miasto szlaki komunikacyjne łączą Skandynawię z południem
Europy, jak również część wschodnią i zachodnią Europy. Przez obszar miasta biegną dwa ważne
szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym: droga krajowa nr 3 relacji Jakuszyce – Świnoujście oraz
nr 32 relacji Gubin – Zielona Góra – Stęszew, które łączą Zielona Górę z autostradami A2 i A4.
Komunikacja drogowa w mieście oparta jest również na 13 drogach wojewódzkich takich jak: droga
wojewódzka nr 280 – kierunek Brody, nr 281 – kierunek Pomorsko, nr 282 – kierunek Bojadła, nr 283
– kierunek Kożuchów , 61 drogach powiatowych oraz drogach gminnych.
Ze względu na historyczną zabudowę miasta, układ ulic Zielonej Góry posiada charakter
promienisty. Śródmieście ograniczone jest poprzez nieregularną obwodnicę, która biegnie ulicami:
Dąbrówki, Długą, aleją Konstytucji 3 Maja, Lwowską, Ludwika Waryńskiego, Stanisława Staszica,
Stanisława Wyspiańskiego, Bolesława Chrobrego, Bohaterów Westerplatte, Aleją Wojska Polskiego.
Pozostały system ulic miasta tworzy promienisty układ z nieregularnym rusztem.
Duże znaczenie w zakresie komunikacji zewnętrznej w Zielonej Górze mają trasy wylotowe
z miasta przy ulicach: Stefana Batorego, Zjednoczenia, Alei Wojska Polskiego, Łużyckiej, Gen.
Sikorskiego,

Kożuchowskiej,

Jędrzychowskiej,

Wrocławskiej,

Podgórnej,

Szosa

Kisielińska,

Sulechowskiej, Trasie Północnej.
Częścią układu komunikacyjnego miasta jest system dróg powiatowych oraz gminnych. Według
danych Urzędu Miasta Zielona Góra na koniec 2005 r. stanowiły one łącznie niemal 86 % długości
wszystkich dróg w Zielonej Górze. Ich długość przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 4 Długość dróg w Zielonej Górze w roku 2001 oraz 2005 (stan na 31.12.)
Długość (w km)

Rodzaj dróg

2001 r.
16,00
14,00
48,00
125,00
203,00

Krajowe
Wojewódzkie
Powiatowe
Gminne
Razem

2005 r.
16,55
10,60
50,7
132,00
209,85

Źródło: Dane Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra.

Drogi krajowe oraz wojewódzkie posiadają jezdnie o nawierzchni twardej. Drogi powiatowe
i gminne w przeważającej większości również charakteryzują się nawierzchnią twardą. Nawierzchnię
twardą ulepszoną posiada 45,1 km dróg gminnych, a jedynie 20,1 km to drogi gruntowe. Drogi gminne
na pozostałym odcinku są drogami o nawierzchni twardej.
Stan dróg jest dość zróżnicowany. Niektóre fragmenty znajdują się w stanie dobrym, inne zaś
wymagają pilnego remontu. Wynika to ze znacznego obciążenia dróg ruchem tranzytowym
przechodzącym przez miasto. W szczególnie złym stanie znajdują się niektóre odcinki drogi nr 3 oraz
32 ze względu na wzmożony ruch komunikacyjny. Droga nr 3 obsługuje ruch tranzytowy w kierunku
północ - południe, natomiast z kierunku wschód - zachód rolę taką przejęła północna obwodnica
miasta wraz z drogą nr 32. Stan nawierzchni ponad połowy dróg krajowych oceniany jest jako dobry
lub zadowalający. Około 44 % z nich znajduję się w stanie niezadowalającym, zaś 4 % w stanie złym.
Większość dróg powiatowych charakteryzuje się dobrym stanem technicznym. W przypadku dróg
powiatowych ocenia się, że nawierzchnię twardą o stanie dobrym i zadowalającym posiada 46% tych
dróg, 20% znajduje się w stanie niezadowalającym, 24% – w stanie złym, natomiast 10% stanowią
drogi gruntowe. Szacuje się również, że wśród dróg gminnych 10% dróg utwardzonych, w tej
kategorii,

cechuje

się

dobrym

lub

zadowalającym

stanem

nawierzchni,

7%

–

stanem

niezadowalającym, 15% – stanem złym.
Na terenie miasta Zielona Góra odczuwany jest znaczący deficyt miejsc parkingowych. Szacuje
się, że jedynie w samym centrum miasta potrzebne są dodatkowe 4 000 miejsc.9 Ze względu jednak
na charakter zabudowy tego obszaru, nie jest on w stanie zapewnić tak wielu miejsc do parkowania.
Częściowo problem deficytu miejsc parkingowych rozwiązano za pomocą ustanowienia na terenie
Zielonej Góry strefy płatnego parkowania. Jej granice wyznaczone są ulicami: Mikołaja Reja, Alei
Wojska Polskiego, Przy Gazowni, Fryderyka Chopina, Ułańską, Bohaterów Westerplatte, Bolesława
Chrobrego, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórną, Wrocławską, Aleja Konstytucji 3-go Maja,
Stanisława Moniuszki. Niewystarczająca liczba miejsc do parkowania to problem istniejący również
poza ścisłym centrum miasta, tj. na osiedlach mieszkaniowych.
Na terenie Zielonej Góry występuje około 30 km ścieżek rowerowych. Zdecydowana większość
z nich zlokalizowana jest na osiedlu: Łużyckim, Przyjaźni, Słonecznym oraz w okolicach Jędrzychowa,
stadionu żużlowego i Wzgórz Piastowskich. Większość tras rowerowych łączy się z leśnymi drogami
i traktami biegnącymi do atrakcyjnych miejsc w okolicach miasta np. Wojewódzkiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Drzonkowie itp. Istniejące szlaki rowerowe nie gwarantują jednak płynnej i niezakłóconej
jazdy rowerem. W znacznej mierze poruszanie się po nich jest utrudnione, co wynika z częściowej
9

Strategia Rozwoju Transportu w Zielonej Górze, str. 16.
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fragmentaryczności wybudowanych już ścieżek rowerowych oraz ich usytuowania w centrum miasta.
W chwili obecnej istnieją 2 szlaki rowerowe:
•

Szlak Południowy – trasa biegnie od pomnika Konstytucji 3 Maja – Park Sowińskiego
– dawna odnoga kolejowa do Polskiej Wełny – Nowa – trakt leśny do działek w
Jędrzychowie – Drzonków (dalej możliwość jazdy do parku pałacowego w Zatoniu,
rezerwatu Zimna Woda),

•

Szlak Rowerowy Wału Zielonogórskiego + odcinek Szlaku Trzech Muzeów Zielona
Góra ul. Xawerego Dunikowskiego - Osiedle Cegielnia – Wilkanowo (działki) –
podnóże Góry Wilkanowskiej – Wilkanowo - Ośrodek Rekreacji Konnej „Podkowa”
w Ochli – Skansen Muzeum Etnograficzne w Ochli – Kąpielisko MOSIR.

Szczególnym uznaniem rowerzystów cieszą się szlaki rowerowe łączące Zieloną Górę
z Wilkanowem i Ochlą oraz ścieżka do Ochli, która biegnie wzdłuż ul. Botanicznej. Kolejne z nich to
trasy wzdłuż al. Wojska Polskiego do osiedla Zacisze i dalej aż do torów kolejowych oraz droga dla
rowerów na ul. Stefana Wyszyńskiego od parku przez ul. Rydza-Śmigłego do skrzyżowania przy
areszcie i ścieżka od ul. Chmielnej do pętli na Wrocławskiej.
Komunikację miejską w Zielonej Górze zapewnia Miejski Zakład Komunikacji (MZK). Podmiot
ten świadczy usługi komunikacyjne na 37 liniach zarówno w obrębie administracyjnym miasta, jak
również sąsiadujących z Zieloną Górą miejscowości, tj. Świdnicy, Czerwieńska oraz Zaboru. Z jego
usług korzysta dziennie około 80 000 osób. MZK w Zielonej Górze dysponuje ok. 76 autobusami do
przewozu pasażerów, z czego 35 to pojazdy niskopodłogowe.
W Zielonej Górze znajduje się również dworzec kolejowy. Przez teren miasta przechodzą
krajowe i międzynarodowe węzły kolejowe, np. linia kolejowa C-E 59, zaliczana do układu AGTC, czyli
ważnych międzynarodowych linii transportu kombinowanego: Berlin – Wrocław – Górny Śląsk –
Kraków i dalej na Ukrainę. Linia ta ma jednak charakter jedynie wspomagający w stosunku do
połączeń E 20, C-E20 przez Poznań i E30, C-E30 przez Wrocław. Połączenia zewnętrzne miasta
uzupełniane są przez połączenia podmiejskie, np. w kierunku Żar. Linia ta obsługiwana jest przez
miejski szynobus. Tym niemniej dworzec główny w Zielonej Górze odwiedza dziennie średnio 10 000
osób. Głównym mankamentem połączeń kolejowych z Zielonej Góry jest niski standard połączeń,
głównie z powodu czasu podróży do punktów docelowych, jak również jakości wykończenia
przedziałów. Niedaleko Zielonej Góry znajdują się 2 lotniska cywilne: Zielona Góra – Babimost oraz
lotnisko w Przylepie. Pierwsze z nich znajduje się w odległości 34 km na północny – wschód od
miasta i zaliczane jest do lotnisk regionalnych. Szacuje się, że przepustowość terminalu wynosi 150
000 pasażerów. Zgodnie z przyjętymi założeniami obsługuje ono zarówno ruch pasażerski, jak
i towarowy. Lotnisko w Przylepie mieści się w odległości ok. 7 km od miasta, a zaliczane jest do lotnisk
sportowych. Oba lotniska mają nadany status przejść granicznych, na których prowadzone są
odprawy graniczne. Bliskość obu lotnisk stanowi ważny element rozwojowy miasta, z możliwością
zapewnienia szybkich połączeń krajowych jak i zagranicznych w celach turystycznych i biznesowych.
Niewątpliwą barierą w tym względzie jest brak dogodnego i bezpośredniego połączenia obu lotnisk z
miastem.
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2.1.4.2

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura gospodarki wodno-ściekowej

Gospodarka wodno – kanalizacyjna
Miasto Zielona Góra posiada trzy podstawowe źródła wody:
§ ujęcie wód powierzchniowych „Sadowa” z Obrzycy- ujęcie to jest podstawowym
źródłem wody surowej,
§ ujęcie wód podziemnych w Zawadzie- jest ono drugim źródłem wody surowej,
§ studnie głębinowe zlokalizowane na terenie miasta- stanowią uzupełniające źródło
wody, przeznaczone są one dla potrzeb lokalnych.
Miejską siecią wodociągową na terenie Zielonej Góry zarządzają „Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o. W posiadaniu Spółki znajduje się ogół majątku wodociągowego miasta.
Według stanu na rok 2007r. długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 215 km.
Ujmowane w studniach głębinowych wody podziemne ze względu na podwyższone ilości
związków żelaza i manganu stanowią źródło awaryjne, w ograniczonym zakresie mogą być użyte na
potrzeby mieszkańców miasta. Woda podziemna z okolic Zawady oraz powierzchniowa z rzeki
Obrzycy doprowadzana jest następnie do Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie. Stamtąd jest ona
przetłaczana do Zielonej Góry. Studnie głębinowe z terenu miasta wykorzystywane są jedynie na
potrzeby lokalne, stanowią jednak awaryjne źródło wody pitnej dla miasta. W sytuacji niemożności
dostarczenia wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, wodę pitną awaryjnie można czerpać
z następujących ujęć:
• studnie przy alei Wojska Polskiego,
• studnie przy ulicy Lechitów,
• po 1 studni przy ulicach: Jana Kilińskiego, Morwowej, Dąbrowskiego, Botanicznej oraz
w miejscowości Przylep,
• studnie przy ulicy Zjednoczenia – z czego 3 z nich to studnie czynne.
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Tabela 5 Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie miasta Zielona Góra (lata 2004-2007)
J.m.
2004
2005
2006
2007
Wodociągi
Długość czynnej sieci rozdzielczej
km.
203,3
205,9
212
215
Połączenia prowadzące do budynków
szt.
5707
5876
5971
6097
mieszkalnych i zbiorowego mieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom
dm³
4455,60 4403,60 4396,00
4270,00
domowym
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
osoba 114 096 113 934 113 859
113 323
w miastach
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
osoba 114 096 113 934 113 859
113 323
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
Ogół ludności
%
96,3
96,4
96,4
96,4
Sieć rozdzielcza na 100km²
Sieć wodociągowa
km
348,6
35,1
36,4
368,5
Źródło: Opracowanie na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl

Z informacji zawartych w tabeli 5 wynika, że długość sieci wodociągowej w Zielonej Górze
corocznie się zwiększa, a z instalacji wodociągowej korzysta ponad 96 % ogółu ludności. Z roku na
rok zwiększa się także ilość budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania, które są podłączone do
sieci wodociągowej.
Miasto Zielona Góra posiada 2 systemy kanalizacyjne: ogólnospławny oraz rozdzielczy,
składający się z kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Ścieki odprowadzane są do
oczyszczalni ścieków w Łężycy. Odbywa się to za pośrednictwem dwóch kolektorów. Główny –
ogólnospławny – posiada wylot u zbiegu ulic: Foluszowej, Naftowej i ulicy Zjednoczenia. Drugi
kolektor – sanitarny – posiada wylot w Trasie Północnej.
Kanalizacja wybudowana została w systemie grawitacyjnym, jednak ze względu na znaczne
zróżnicowanie terenu miasta, część osiedli mieszkaniowych odprowadza ścieki sanitarne poprzez
lokalne przepompownie ścieków i dalej rurociągami tłocznymi do systemu kanalizacji grawitacyjnej
miast. Ścieki bytowo – gospodarcze, przemysłowe oraz częściowo deszczowe odprowadzane są
siecią ogólnospławną, a także kanałami sieci sanitarnej. Ścieki deszczowe mogą trafiać wyłącznie do
kanalizacji ogólnospławnej.
Tabela 6 Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra (lata 2004-2007)
J.m.
2004
2005
2006
2007
Kanalizacja
Długość czynnej sieci rozdzielczej
km
181,4
182,7
194,6
196,4
Połączenia prowadzące do budynków
szt.
4 088
4 189
4 284
4 372
mieszkalnych i zbiorowego mieszkania
Ścieki odprowadzone
dm³
6 416,6
6 199,7
6 169,6
6 042,5
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba
106 859 106 867 106 843 106 375
w miastach
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 106 859 106 867 106 843 106 375
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
Ogół ludności
%
90,2
90,4
90,5
90,5
Sieć rozdzielcza na 100 km²
Sieć kanalizacyjna
km
311,0
313,3
333,6
336,6
Źródło: Opracowanie na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl
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W roku 2007 r. w długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 196,4 km. Co roku wzrasta
liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Na obszarach
miasta, na których siec kanalizacji sanitarnej nie występuje, ścieki bytowe odprowadzane są do
przydomowych zbiorników bezodpływowych. Ich szczelność nie jest najlepsza. Dane z roku 2007
przedstawiają, że 90,5% ogółu ludności korzysta z instalacji kanalizacyjnej.
Składowanie i zagospodarowanie odpadów

W Zielonej Górze od 1 lipca 1996 r. obowiązuje wstępna segregacja odpadów na 10 kategorii:
§ odpady papierowe, makulatura,
§ odpady szklane,
§ odpady tekstylne,
§ odpady metalowe,
§ odpadki plastikowe,
§ odpady wielkogabarytowe, w tym: meble, telewizory, chłodziarki, opony,
§ gruz i nietoksyczne odpady budowlane,
§ zużyte baterie,
§ odpady niebezpieczne,
§ odpady organiczne.
By usprawnić system gospodarki odpadami Zielona Góra posiada pojemniki przeznaczone do
oddzielnego gromadzenia odpadów, a także pojazdy służące do przewożenia odpadów
w pojemnikach. W mieście znajdują się również zakłady gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów,
stacja sortowania odpadów użytkowych, stacja przeładunkowa i magazyn odpadów niebezpiecznych.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze tymczasowo magazynuje
i unieszkodliwia wszystkie rodzaje odpadów (z wyjątkiem azbestu) z terenu całego miasta, a także
odpady komunalne niesegregowane z gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.
Od 2007 roku ZGKiM w Zielonej Górze wprowadził nową, zgodną z dyrektywami Unii
Europejskiej kolorystykę na odpady użytkowe.
Według danych GUS liczba odpadów poddanych odzyskowi zwiększyła się ponad dwukrotnie,
a składowanych na składowiskach własnych zwiększyła się ponad 6 razy. Szczegółowe zestawienie
przedstawia tabela nr.7.
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Tabela 7 Zbiorcze zestawienie ilości odpadów
Jednostka
2004
2005
miary

2006

2007

Odpady wytworzone i nagromadzone
Odpady wytworzone w ciągu roku
ogółem

tys.t/r

148,8

56,3

41,8

59,7

poddane odzyskowi

tys.t/r

115,9

24,2

8,2

7,2

unieszkodliwione razem

tys.t/r

24,7

31,3

30,7

52,1

unieszkodliwione kompostowane

tys.t/r

0

0

0

0,1

tys.t/r

2,7

2,6

4,9

17,1

unieszkodliwione w inny sposób

tys.t/r

22

28,7

25,8

34,9

magazynowane czasowo

tys.t/r

8,2

0,8

2,9

0,4

2,1

2,1

składowane na składowiskach własnych
i innych

Powierzchnia składowania odpadów
nie zrekultywowana

ha

2,1

2,1

Odpady dotychczas składowane (nagromadzone) na składowiskach własnych
ogółem

tys.t

7,6

8

8,4

8,8

Źródło: Opracowanie na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, powstało Miejskie Centrum
Edukacji Ekologicznej, którego celem jest uświadamianie jak ważna jest segregacja odpadów i
wykorzystanie surowców wtórnych. Do jego zadań należy także kształtowanie poczucia estetyki przez
promowanie utrzymania porządku i czystości otoczenia oraz dbałość o zieleń niską.

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, gazową i cieplną

Gazownictwo

Dystrybucją i sprzedażą gazu na terenie miasta Zielona Góra zajmuje się Dolnośląska Spółka
Gazownicza Sp. z o.o. we Wrocławiu - Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Zarządza ona również miejską
siecią gazową. W celu zapewnienia dostępu do gazu sieć ta jest sukcesywnie rozbudowywana.
Zielona Góra od 2003 r. zasilana jest gazem GZ41,5 pochodzącym ze złóż krajowych. Rurociąg
zasilający wysokiego ciśnienia 6,4 MPa o średnicy DN250 jest doprowadzony ze stacji Zakęcie
z rejonu Nowej Soli. Rurociąg ten przed miastem rozgałęzia się na 3 rurociągi DN150 prowadzące do
trzech stacji zasilających system gazowy miasta. Są to: stacje redukcyjno – pomiarowe 1°:
a) Jędrzychów - o wydajności 6 000 Nm3/h z możliwości rozbudowy do 12 000 Nm3/h,
b) Kisielin - o wydajności 3000 Nm3/h,
c) Chynów - o wydajności 9000 Nm3/h z możliwością rozbudowy do 12000 Nm3/h.
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W ostatnich latach wymieniono w całkowitym zakresie sieć żeliwną, która stanowiła poważne
zagrożenie

dla

otoczenia,

jednocześnie

zastosowano

najnowsze

rozwiązania

techniczne

wykorzystując rury polietylenowe węzły, stacje redukcyjne drugiego stopnia.
W trakcie wymiany sieci żeliwnej zastosowano technikę wejścia do centrum miasta gazociągami
średniego ciśnienia, jednocześnie znacznie polepszając pracę sieci gazowej niskiego ciśnienia.
Wejście do centrum miasta i innych dzielnic gazociągami średniego ciśnienia w znakomity sposób
poprawia dyspozycyjność tej sieci ponieważ uwzględniono możliwość podłączenia potencjalnych
większych i średnich odbiorców gazu, pozostawiając jednocześnie właściwe rezerwy dostawy gazu.
Na terenie miasta znaczną część sieci gazowej stanowi sieć niskiego ciśnienia, która jest
systematycznie modernizowana.
Poprzez układ sieci niskiego ciśnienia gaz dostarczony jest głównie do celów komunalno —
bytowych i grzewczych. Z sieci niskiego ciśnienia systematycznie wydawane są warunki przyłączenia
dla odbiorców komunalno — bytowych bez żadnych ograniczeń.
Stacje redukcyjne i węzły redukcyjne są elementami sieci gazowej umożliwiającymi
utrzymywanie w miarę stabilnego ciśnienia w sieci gazowej, które jest podstawowym warunkiem
prawidłowej pracy urządzeń gazowych i bezpieczeństwa użytkowania gazu. Dostarczają one gaz pod
niskim ciśnieniem do odbiorców komunalno — bytowych zakładów rzemieślniczych, sklepów i innych
odbiorców.
Długość czynnej rozdzielczej sieci gazowej na przełomie lat 2004-2007, wzrosła o ok. 8,2%,
natomiast liczba ludności korzystającej z sieci gazowej spadła o 1541 osób.
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Ciepłownictwo
Elektrociepłownia stanowi dla miejskiego systemu ciepłowniczego Zielonej Góry jedyne źródło
pokrywające zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Dostawcą i dystrybutorem
ciepła jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., zaspokaja 51,60% zapotrzebowania ciepła w
mieście. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A zarządza 95,44 km sieci cieplnej, w tym:
• sieć magistralna - 32,57 km,
• sieć rozdzielcza - 45,98 km,
• przyłącza sieci cieplnej - 16,89 km.
Wykres 2 Udział ciepła sieciowego na rynku ciepła (Stan na dzień 31.01.2007 r.)
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Źródło: www.zec.zgora.pl

Stan techniczny sieci cieplnych określa się jako dobry. W przeważającej mierze obszar miasta
objęty jest połączeniami pierścieniowymi. Dzięki temu – w sytuacji wystąpienia dużych awarii na
sieciach magistralnych – istnieje możliwość nieprzerwanego dostarczania ciepła do odbiorców mimo
istniejących awarii.
Ponadto na system cieplny miasta składa się z

889 węzłów cieplnych z czego 540 jest

własnością Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A, a pozostałe 349 stanowią własność odbiorców. W
2006 r.
Na terenie Zielonej Góry Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. eksploatuje 32 kotłownie
gazowe. Łączna moc zamówiona przez odbiorców - 179,33 MWt, w tym: 176,76 MWt dotyczy
miejskiej sieci ciepłowniczej, 2,57 MWt dotyczy lokalnych kotłowni gazowych. Łączna powierzchnia
ogrzewana obiektów zasilanych przez miejski system ciepłowniczy - 2 256 164 m2. Do miejskiego
systemu ciepłownictwa podłączone są przede wszystkim lokale mieszkaniowe, będące odbiorcami
66% zmówionej mocy cieplnej.
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Wykres 3 Udział poszczególnych grup odbiorców w łącznie zamówionej mocy cieplnej
(zmieniony 14.03.2007. )
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Źródło: www.zec.zgora.pl

Energia elektryczna

Elementami systemu elektroenergetycznego istniejącego w granicach miasta są:
a) elektrociepłownia;
b) stacje dystrybucyjne 110 kV/ SN – Główne Punkty Zasilające (GPZ);
c) linie dystrybucyjne 110 kV;
d) sieć rozdzielcza SN i nN, w tym stacje transformatorowe, linie kablowe i napowietrzne.
Ponadto przez zachodnie obszary przeprowadzona jest linia przesyłowa 220 kV Krajowego
Systemu

Energetycznego

(KSE).

Eksploatacją

systemu

elektroenergetycznego

w

rejonie

zielonogórskim zajmuje się Oddział Zielonogórski firmy ENEA S.A. Firma ta powstała z połączenia
zakładów energetycznych w Poznaniu, Gorzowie, Bydgoszczy, Szczecinie i Zielonej Górze.
Elektrociepłownia Zielona Góra wytwarza energię elektryczną w urządzeniach o łącznej mocy
zainstalowanej 221,4 MW, z czego: - 23,4 MW przypada na turbogeneratory bloku węglowego, a
198,0 MW przypada na generatory bloku gazowo-parowego. Podstawowym źródłem zasilania miasta
w energię elektryczną jest napowietrzna sieć wysokiego napięcia 110 kV w układzie pierścieniowym.
Dodatkowo północna część miasta jest zasilana liniami napowietrznymi SN 15 kV z GPZ „Zawada”
wyposażonego w dwa autotransformatory o mocy 10 MVA. Na terenie miasta istnieje 349 stacji
transformatorowych 15/0.4 kV.
Najwięcej jest stacji transformatorowych typu miejskiego. W skład stacji transformatorowych
110/SN zasilających sieć średniego napięcia 15 kV wchodzą: GPZ 110/15 kV „Łużycka”, GPZ 110/15
kV „Braniborska”, GPZ 110/15 kV „Energetyków”, GPZ 110/15 kV „Krośnieńska.
Zużycie energii na niskim napięciu na przestrzeni lat 2004-2007 wzrosło o 4645 MW*h,
a liczba odbiorców wzrosła o 2,8%.
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2.2

Gospodarka

Profil miasta

Walory Zielonej Góry, które bardzo korzystnie wpływają na jej rozwój gospodarczy to przede
wszystkim:
§ bliskie położenie miasta od granicy z Niemcami – 60 km,
§ bliskie położenie dwóch lotnisk: sportowo- rekreacyjnego w Przylepie i towarowopasażerskiego w Babimoście,
§ najniższy poziom bezrobocia w województwie,
§ status centrum edukacyjnego regionu,
§ rozwinięta infrastruktura techniczna,
§ gęsta sieć dróg.

Struktura podstawowych branż gospodarki10

2.2.1

Na podstawie danych zaprezentowanych na wykresie 4 jak i w tabeli 7 można zauważyć, że
w Zielonej Górze, w latach 2004-2007 liczba jednostek gospodarczych wzrosła o 327 podmiotów, tj.
o ok. 2%, mimo okresowego spadku w roku 2004. Liczba jednostek gospodarczych w sektorze
publicznym jest dość stabilna, natomiast w sektorze prywatnym można zauważyć niewielkie fluktuacje.
Dominuje sektor prywatny – 98% wszystkich podmiotów, gdzie istotnie przeważa działalność
gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne.
Znaczna przewaga sektora prywatnego, świadczy o dobrze ukształtowanej strukturze
gospodarczej, stąd nie zakłada się znaczących zmian na rynku pracy. Wskazuje się, iż rozwój
prywatnej działalności gospodarczej powinien zmierzać w kierunku świadczenia szerokiej gamy usług,
produkcji wysokich technologii oraz wysokotowarowych.

Wykres 4 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon w Zielonej Górze
15 500
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s ektor public z ny

s ekto r prywatny

10

Opracowano na podstawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zielona Góra, druga edycja Studium 2008 - zmiana Studium z 2000 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w tabeli 8

Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów
własnościowych w Zielonej Górze w latach 2002-2006
Liczba podmiotów gospodarki narodowej
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
Ogółem
15 170
15 036
15 219
15 425
15 497
Sektor publiczny
podmioty gospodarki narodowej
ogółem
państwowe i samorządowe
jednostki prawa budżetowego
ogółem
przedsiębiorstwa państwowe
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego
państwowe i samorządowe
jednostki prawa budżetowego,
gospodarstwa pomocnicze
Sektor prywatny
podmioty gospodarki narodowej
ogółem
osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego
Spółdzielnie
Fundacje
stowarzyszenia i organizacje
społeczne

265

267

283

289

287

167

173

182

188

188

13
31

12
28

10
32

8
29

3
29

0

0

0

0

0

4

4

4

3

3

14 905

14 769

14 936

15 136

15 210

11 441

11 252

11 354

11 457

11 438

1 433

1 473

1 509

1 576

1 637

398

409

415

429

444

60
31

62
36

61
40

61
43

59
44

330

365

388

411

427

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2007 r. najwięcej podmiotów prowadziło działalność gospodarczą w branżach związanych
z handlem (ok.30,33%) i nieruchomościami (19,47%). Jednak w ostatnich latach obserwuje się
systematyczny spadek liczby jednostek gospodarczych zajmujących się handlem, a dalszy wzrost w
obsłudze nieruchomości (wykres 4, tabela 8).
Do ważniejszych sektorów gospodarki, których udział wśród wszystkich podmiotów wahał się na
poziomie 7-10 %, należały również: budownictwo; działalność usługowa, komunalna i społeczna (w
ostatnich

latach

systematyczny

wzrost);

przetwórstwo

przemysłowe,

transport,

gospodarka

magazynowa oraz łączność.
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Wykres 5 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji PKD
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Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 9
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Tabela 9 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji PKD
Sekcja
Sekcja PKD
2004
2005
2006
2007
PDK
Ogółem
15036 1521
15425 15497 100%
A

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

B

162

169

175

181

1,17

Rybactwo

4

5

5

6

0,04

C

Górnictwo

8

10

10

13

0,08

D

1 243

1 243

1 245

1 219

7,87

17

15

13

13

0,08

1 349

1 385

1 441

1 522

9,82

4 867

4 821

4 775

4 701

30,33

H

Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, wodę
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku
osobistego i domowego
Hotele i restauracje

376

374

377

367

2,37

I

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

1 159

1 176

1 191

1 188

7,67

J

Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i
powszechne ubezpieczenie zdrowotne
Edukacja

670

691

721

741

4,78

2 906

2 958

3 011

3 017

19,47

50

56

55

54

0,35

284

313

328

354

2,28

735

751

764

779

5,03

1 203

1 250

1 314

1 342

8,66

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

E
F
G

K
L
M

P

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Działalność usługowa, komunalna, społeczna i
indywidualna, pozostała
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

Q

Organizacje i zespoły eksterytorialne

N
O

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując Zieloną Górę w kontekście przyszłościowych branż gospodarki, warto wspomnieć, że
z wyników badań rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego, podawanych przez Polską
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. wynika, że do sektorów wysokiego wzrostu w tym
regionie zaliczono sektory:
1) drzewny (sprzyjające warunki klimatyczne regionu; odpowiednia baza surowcowa;
rozwinięta infrastruktura techniczna dotycząca przemysłu drzewnego – liczne tartaki,
zakłady meblarskie; kilkudziesięcioletnie tradycje; zaplecze kadrowe; liczna grupa
poddostawców dla przemysłu meblowego i przetwórstwa drzewnego)
2) elektroniczny (duża podaż wykwalifikowanych pracowników, relatywnie niskie w
porównaniu z resztą kraju płace w sektorze oraz liczna grupa producentów części
samochodowych i poddostawców dla przemysłu samochodowego; wsparcie ze strony
samorządu oraz instytucji około biznesowych),
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3) spożywczy (korzystne warunki naturalne do rozwoju rolnictwa; duża podaż siły
roboczej i stosunkowo niskimi kosztami pracy; dobrze rozwinięta infrastruktura
komunikacyjna; atrakcyjny rynek zbytu towarów spożywczych)11.
W celu wspierania rozwoju gospodarczego Zielonej Góry zakłada się realizację działań
z zakresu modernizacji i rozbudowy systemu komunikacyjnego miasta oraz modernizacji, rozbudowy
i restrukturyzacji systemów infrastruktury technicznej, a także przygotowanie gruntów pod inwestycje
(zarówno mieszkaniowe jak i gospodarcze). Istotne jest również opracowanie zestawu narzędzi
systemowych wspierających ten obszar życia miasta.
Wspierając rozwój przedsiębiorczości organy miasta wykorzystują też instrument polegający na
promocji gospodarczej. Zadanie to realizowane jest przez podmioty takie jak: Punkt Promocji
Gospodarczej Miasta oraz Punkt Informacji Gospodarczej. Poza tym miasto corocznie bierze udział w
Targach Turystycznych w Cottbus, przez co promując swoje walory turystyczne wpływa na rozwój
sektora usług turystycznych i usług towarzyszących.
Duże znaczenie w zakresie stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w Zielonej Górze odgrywa
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Jej celem jest podejmowanie działań inspirujących
i wspierających zmiany strukturalne w regionie z uwzględnieniem standardów europejskich. Ważnym
aspektem działalności Agencji jest też promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych regionu,
a także wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W strukturach ARR S.A. działa
również Centrum Obsługi Inwestora (COI), które jest partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ). Głównym celem funkcjonowania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi
inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z PAIiIZ przy obsłudze projektów
inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zgłaszają się do nich
bezpośrednio12.
Na stopień rozwoju przedsiębiorczości w mieście wpływa również utworzenie Podstrefy Zielona
Góra stanowiącej część Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tabela 10). Obszar
ten przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej, a wyróżnia się szeregiem zachęt dla
inwestorów. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, może także rozpocząć
działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie. Organy miasta wiążą z jej rozwojem
szanse na wyraźny wzrost zatrudnienia w mieście.

11

http://www.paiz.gov.pl/

12

http://www.paiz.gov.pl/
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Tabela 10 Charakterystyka Podstrefy Zielona Góra
Charakterystyka
Powierzchnia
94,7177 ha
Obszar niezagospodarowany
57,1900 ha
Procent zagospodarowania strefy
39,62 %
Kompleks Nr 1 – 37, 5277 ha
Kompleksy strefy
Kompleks Nr 2 – 57,1900 ha
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.paiz.gov.pl/

Rozwój przedsiębiorczości w Zielonej Górze wspomagają także podmioty otoczenia biznesu.
Oprócz licznych oddziałów banków, instytucji ubezpieczeniowych, zadania z tego zakresu realizują też
jednostki świadczące usługi doradcze, w tym organizacje samych przedsiębiorców. Należą do nich
m.in. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Podmiot ten działa od 1991 r. Jego misją jest
ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych
pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także samorządu terytorialnego.
W zakresie jej działań znajdują się m.in.: prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego oraz
prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla przedsiębiorstw,
a także integrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców.

2.2.2

Zatrudnienie w poszczególnych sektorach

Działalność przedsiębiorstw na terenie Zielonej Góry przynosi korzyści finansowe dla budżetu
miasta. Wynikają one z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku
dochodowym od osób fizycznych, a także z opłacania przez te podmioty podatku od nieruchomości,
czynszu najmu gminnych lokali użytkowych, dzierżawy oraz opłat administracyjnych i innych. Poza
tym, wraz ze wzrostem ich liczby i poszerzenia rozmiarów prowadzonej działalności wzrasta zakres
oferty produktów i usług w branżach ich działalności. Korzyści w tym zakresie odczuwają nie tylko
mieszkańcy Zielonej Góry, ale również pozostałej części województwa, kraju i zagranicy, którzy mogą
nabyć wytwarzane tu produkty.
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Zatrudnienie

Bardzo ważnym skutkiem rozwoju gospodarki na terenie miasta jest spadek stopy bezrobocia,
wiąże się to ze stanem zatrudnienia w poszczególnych sektorach, który został zaprezentowany
w tabeli 11 i na wykresie 5.

Tabela 11 Pracujący wg sektorów gospodarki w Zielonej Górze w latach 2003-2006
2003
2004
2005
2006
Wyszczególnienie
udział
udział
udział
udział
ogółem
ogółem
ogółem
ogółem
(w %)
(w %)
(w %)
(w %)
Pracujący ogółem:
35 064 100,00 36 634 100,00 37 500 100,00 38 547 100,00
w tym
sektor rolniczy
sektor przemysłowy
sektor usługowy - usługi
rynkowe
sektor usługowy - usługi
nierynkowe

160

0,45

167

0,46

150

0,40

145

0,38

8 961

25,56

9 390

25,63

8 817

23,51

9126

23,67

15 585 44,45 16 287 44,46 17 329 46,21 17 958

46,59

10 358 29,54 10 790 29,45 11 204 29,88 11 318

29,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wyjaśnienie: dane dotyczą faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób,
z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

Wykres 6 Liczba pracujący wg sektorów gospodarki w Zielonej Górze w latach 2003-2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 11
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Na podstawie powyższych informacji można zauważyć, że od 2003 r. systematycznie rośnie
liczba zatrudnionych osób. W 2006 r. liczba ta zwiększyła się o ok. 10%, tj. 3 483 osoby, w stosunku
do roku 2003. Najwięcej osób przybyło w sektorze usług rynkowych, tj. ok. 2 373. Świadczy to
o występowaniu w Zielonej Górze tendencji charakterystycznej dla rozwijającej się gospodarki. Sektor
rolniczy ma marginalne znaczenie dla rozwoju Zielonej Góry. Od 2003 r. liczba zatrudnionych w tej
sferze zmalała o 15 osób.
W 2003 r. wielkość zatrudnienia w sektorze prywatnym była podobna do zatrudnienia
w sektorze publicznym. W kolejnych latach udział osób pracujących w prywatnych firmach stopniowo
się zwiększał i w 2006 r. wynosił 53,3% (tabela 12).

Tabela 12 Pracujący wg form własności w Zielonej Górze w latach 2003-2006
2003 r.
2004 r.
2005
2006
Wyszczególnienie
udział
udział
udział
udział
Ogółem
ogółem
ogółem
ogółem
(w %)
(w %)
(w %)
(w %)
Pracujący
34 604 100,00 36 174 100,00 37 040 100,00 38087 100,00
w tym:
sektor publiczny 17 068 49,32 17 498 48,37 17 780 48,00 17 802
46,70
sektor prywatny
17 536 50,68 18 676 51,63 19 260 52,00 20 285 53,30
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 7 Pracujący w Zielonej Górze wg form własności gospodarki w latach 2003-2006

2006

2005
s ektor public z ny
s ektor prywatny

2004

2003

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w tabeli 12
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Główni pracodawcy w mieście

W Zielonej Górze występuje bardzo niska stopa bezrobocia i stosunkowo korzystne warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej. Swoboda przepływu kapitału finansowego oraz ludzkiego
daje zielonogórskim przedsiębiorcom nowe szanse, możliwości i wyzwania, których podjęcie ma
istotny wpływ na rozwój. Ten z kolei wiąże się w bardzo dużym stopniu z poziomem życia
mieszkańców miasta i okolicy. Owy standard odnosi się do dochodów ludności z pracy oraz do
konsumpcji artykułów oferowanych przez te przedsiębiorstwa. Dlatego też dla rozwoju miasta ważny
jest nie tylko stan finansowy przedsiębiorstw bodących największymi pracodawcami, ale także
perspektywy ich dalszego rozwoju. Wśród przedsiębiorstw zatrudniających najwięcej pracowników w
mieście można wymienić następujące podmioty gospodarcze:
§

V&S Luksusowa Zielona Góra S.A.,

§

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.,

§

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

§

"ALPO" Aleksandr Polański,

§

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.,

§

Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.,

§

Przedsiębiorstwo „Musi” S.A.,

§

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych S.A.,

§

ZASTAL WAGONY S.A. w upadłości,

§

Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „Lubtar” Zielona Góra
S.A.,

§

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola
Marcinkowskiego,

§

2.2.3

Uniwersytet Zielonogórski.

Identyfikacja problemów sfery gospodarczej

Na podstawie danych statystycznych, informacji pochodzących z Urzędu Miasta Zielona Góra,
dokumentów strategicznych oraz od podmiotów działających w mieście, w sferze rozwoju
gospodarczego miasta zostały zidentyfikowane następujące problemy:
§ stosunkowo małe tempo wzrostu liczby jednostek gospodarczych. Należy więc podjąć
szerokie działania wspierające rozwój przedsiębiorczości. Dzięki temu, oprócz wzrostu
liczby firm i zatrudnienia, z pewnością uda się zahamować spadek liczby ludności,
§ brak infrastruktury technicznej o wysokim standardzie. Zidentyfikowane problemy
dotyczące infrastruktury technicznej mają wpływ na rozwój przedsiębiorczości
w mieście. Troska organów miasta o ich stan wiąże się z wykorzystaniem
instrumentów stymulowania przedsiębiorczości,
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§ brak wystarczającej powierzchni terenów inwestycyjnych. Problem ten powinien
zostać rozwiązany poprzez podjęcie odpowiedniej polityki przestrzennej miasta
i powinien wiązać się z aktualizacją studium kierunków zagospodarowania
i wyznaczeniem nowych ścieżek rozwoju w innych zakresach funkcjonowania
przestrzeni miejskiej.

2.3

Strefa społeczna13

2.3.1

Struktura społeczna i demograficzna

Demografia

W ciągu ostatnich lat obserwuje się w Polsce jak i w Zielonej Górze spadek liczby ludności.
Dane dotyczące tego zjawiska zamieszczono w tabeli 13 i na wykresie 2. W latach 2001-2007 liczba
mieszkańców miasta zmniejszyła się o ok. 136 osób, czyli 0,11%. Miasto Zielona Góra zamieszkuje
115,1 tys. osób, z czego większość stanowią kobiety (53%. Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie
mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat pozostawał na tym samym poziomie (tabela 13). Na każde
100 mężczyzn przypadało 113 kobiet).

Zmiana liczby ludności miasta spowodowana jest ruchem naturalnym i migracyjnym. Dane
dotyczące natężenia tych zjawisk w Zielonej Górze w latach 2001-2007 przedstawiono w tabeli 14.
Wynika z nich, iż spadek liczby mieszkańców miasta w latach 2003-2007 spowodowany był ujemnym
saldem migracji. Z kolei od roku 2004 zanotowano w mieście dodatni przyrost naturalny.
Grupę osób w wieku przedprodukcyjnym stanowią mieszkańcy do 18 roku życia. Wiek
produkcyjny określany jest jako przedział wiekowy 18-60 lat w przypadku kobiet i 18-65 lat
w odniesieniu do mężczyzn. Pozostali mieszkańcy miasta uwzględnieni zostali w grupie ludności
poprodukcyjnej.
Warto zwrócić uwagę na fakt wzrastającego udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym.
Wskaźnik ten w latach 2004-2007 zwiększył się o ok. 0,9 punktu procentowego i w 2007 r. osiągnął
49,5%. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku przedprodukcyjnym
w roku 2007 wynosiła 98, 5%, a w stosunku do osób w wieku produkcyjnym 24,6%, czyli o 2,5
punktów procentowych więcej niż w roku 2003. Na podstawie tego zestawienia można zauważyć
zjawisko powolnego starzenia się społeczeństwa, co jest cechą charakterystyczną społeczności
żyjącej w rozwijających się gospodarkach.

13

Dane opracowane na podstawie strony internetowej www.stat.gov.pl
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Tabela 13 Ludność miasta Zielona Góra w latach 2004-2007
Wyszczególnienie
2004
2005
2005
2006
2007
Ogółem, w tym:

115 133

115 121

115 121

115 106

114 944

100%

mężczyźni

54 159

54 115

54 115

54 055

53 993

46.9%

kobiety

60 974

61 006

61 006

61 051

60 951

53,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 8 Liczba ludności miasta Zielona Góra w latach 2001-2007
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Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 13

Wykres 9 Zmiany w liczbie zaludnienia w innych miastach regionu w latach 2001-2007
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Tabela 14 Ruch naturalny wg płci w Zielonej Górze w latach 2001-2007
Lata

Przyrost
naturalny
urodzenia
zgony

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-4

-98

-44

121

57

41

167

921
925

867
965

908
952

1 047
926

1 057
1000

1 084
1 043

1 154
987

Źródło: dane GUS

Tabela 15 Migracje w Zielonej Górze w latach 2001-2007
Lata
Zameldowania

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

w ruchu wewnętrznym
zagranica

1 299
1 258
41

1 427
1 391
36

1 514
1 494
20

1 341
1 177
64

1314
1 266
48

1 655
1 600
55

1492
698
794

Wymeldowania
w ruchu wewnętrznym
zagranica

1 165
1 061
104

1 204
1 104
100

1 402
1 326
76

1 502
1 447
55

1383
1294
89

1 711
1 556
155

177
39
38

Saldo migracji
w ruchu wewnętrznym
zagranica

134
197
-63

223
287
-64

112
168
-56

-261
-270
9

-69
-28
-41

-56
44
-100

329
-258
-71

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 10 Ruch naturalny i migracyjny w Zielonej Górze w latach 2001-2007
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabel 14; 15
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Tabela 16 Podstawowe wskaźniki demograficzne w latach 2003-2007
Wyszczególnienie
Jednostka
2003
2004
2005
2006
ludność na 1 km2
Osoba
2 036
2 032
2 027
2 025
kobiety na 100 mężczyzn
Osoba
113
113
113
113
małżeństwa na 1000 ludności
Para
4,6
4,7
5,1
5,8
urodzenia żywe na 1000
Osoba
7,9
9,1
9,2
9,4
ludności
zgony na 1000 ludności
Osoba
8,3
8,0
8,7
9,1
przyrost naturalny na 1000
Osoba
-0,4
1,0
0,5
0,4
ludności
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w
Osoba
49,1
48,6
48,2
48,5
wieku produkcyjnym
ludność w wieku
poprodukcyjnym na
Osoba
82,0
86,5
90,0
94,7
100 osób w wieku
przedprodukcyjnym
ludność w wieku
poprodukcyjnym na
Osoba
22,1
22,5
22,9
23,6
100 osób w wieku produkcyjnym

2007
2 025
113
6,6
10,0
8,6
1,5
49,5

98,8

24,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 11 Struktura ludności miasta Zielona Góra według ekonomicznych grup wieku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rynek pracy14

Tabela 17 Stopa bezrobocia2004-2007, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Zielonej Górze
2004
2005
2006
2007
Kraj

Stopa
bezrobocia

19,1%

17,6%

14,9%

11,4%

Województwo
lubuskie

Stopa
bezrobocia

25,8%

23,3%

19,3%

14,2%

Powiat zielonogórski

Stopa
bezrobocia

27,6%

24,6%

20,8%

14,1%

7274

6690

5675

4006

Zielona Góra

Liczba
bezrobotnych
Stopa
bezrobocia

13,5%

12,1%

10,2%

7,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z dokumentu
„Sytuacja Na Rynku Pracy W Powiecie Zielonogórskim W 2007 roku”

Z powyższej tabeli wynika, iż odnotowano spadek liczby bezrobotnych. W porównaniu do 2006
roku stopa bezrobocia w 2007 zmniejszyła się:
§

w Zielonej Górze z 10,2 % na 7,2%

§

w powiecie zielonogórskim z 20,8% na 14,1%

Bezrobocie jest jednym z czynników wpływających na wzrost patologii społecznej. Przy
dłuższym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna się proces destrukcji. Wyraża się on izolacją
społeczną, brakiem zaufania do samego siebie, niskimi dochodami, stresem w rodzinie, pogorszeniem
zdrowia psychicznego i fizycznego, a także zwiększonymi trudnościami znalezienia nowej pracy.
W celu dalszego zmniejszania poziomu bezrobocia należy wspierać działania gospodarcze oraz
działania związane z kształtowaniem aktywnych postaw społecznych. W Zielonej Górze istnieją
podmioty mające za cel swojej działalności pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji na rynku
pracy, wymagającym wsparcia w zakresie integracji zawodowej, społecznej bądź mającym trudności
w dostępie do informacji pomocnych w realizacji własnej ścieżki kariery zawodowej.
Poniżej przedstawiono tylko niektóre z tych podmiotów:
§

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

§

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze,

§

Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub Pracy w Zielonej Górze,

§

Biuro „Doradztwo i Kariera” w Zielonej Górze,

§

Centrum Informacji Młodzieżowej w Zielonej Górze.

14

Opracowane na podstawie danych zawartych w dokumencie : „Sytuacja Na Rynku Pracy W Powiecie
Zielonogórskim W 2007 roku”
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Bezpieczeństwo15

Największym problemem bezpieczeństwa w Zielonej Górze są przestępstwa kryminalne
(69,7%) i gospodarcze (10,8%), pozostałe przestępstwa stanowią 19,5%.

Wykres 12 Udział poszczególnych przestępstw w ogólnej liczbie przestępczości
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Źródło: opracowanie własne na podstawie „Raport o stanie bezpieczeństwa w 2007 roku”

Struktura przestępczości na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze ma
tendencje spadkową. Ogólnie odnotowano o 475 przestępstw mniej niż w analogicznym okresie 2006
roku, natomiast przestępstw o charakterze kryminalnym mniej o 429. Skuteczność pracy Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze wyniosła 68,9% i jest wyższa o 4,7 % w porównaniu z poprzednim
rokiem.
Tabela 18 Wskaźniki wykrywalności w najbardziej dokuczliwych dla społeczności lokalnej
przestępstwach osiągnięte w latach 2006-2007
Wykrywalność (%)
Kategorie przestępstw
2006
2007
Przestępstwa bójki lub pobicia
75,3
68,0
Przestępstwa kradzieży cudzej rzeczy
33,6
35,3
Przestępstwa kradzieży pojazdów
19,2
21,4
Przestępstwa kradzieży z włamaniem
29,3
33,9
Przestępstwa rozbójnicze
50,0
73,6
Przestępstwa z pięciu podstawowych kategorii
33,5
38,2
przestępstw kryminalnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z raportu bezpieczeństwa w 2007 roku.
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Jak wynika z powyższych danych w większości kategorii Komenda Miejska Policji w Zielonej
Górze osiągnęła wyniki znacznie wyższe w zakresie wykrywalności za rok 2007 w porównaniu do roku
poprzedniego. Jedynie spadek wykrywalności odnotowano w przypadku przestępstw bójek i pobić,
gdzie wykrywalność spadła o 7,3 %.

Wykres 13 Wykrywalność przestępstw w roku 2007
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21,4

Przestępstwa
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Przestępstwa
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Przestępstwa
kradzieży
pojazdów

Przestępstwa
kradzieży z
włamaniem

Przestępstwa
rozbójnicze

Przestępstwa z
pięciu
podstawowych
kategorii
przestępstw
kryminalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z raportu bezpieczeństwa w 2007 roku.

W Zielonej Górze istnieje także problem przestępczości gospodarczej, która w porównaniu
z rokiem 2006 nieco wzrosła. Struktura przestępczości gospodarczej w przedstawia się następująco:
§ przestępstwa popełnione w obrocie gospodarczym,
§ przestępstwa korupcyjne,
§ przestępstwa intelektualne.
Jednym z poważnych problemów miasta są wypadki drogowe i kolizje. W 2007 roku na terenie
Zielonej Górze doszło do 51 wypadków drogowych, w których 54 osób doznało obrażeń ciała, a 2
z nich poniosły śmierć na miejscu zdarzenia. W porównaniu z rokiem ubiegłym gdzie doszło do 43
wypadków, w których 41 osób doznało obrażeń, a 2 z nich poniosły śmierć, nastąpił wzrost zdarzeń
o 8,82%, wzrost liczby rannych o 27%, natomiast liczba zabitych nie zmieniła się. Na terenie miasta
odnotowano większą ilość kolizji, tj. 280, co świadczy o 19,2% wzroście w porównaniu z rokiem 2006.
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Tabela 19 Skutki wypadków drogowych w Zielonej Górze w latach 2005-2007
2005
2006
2007
Ilość
57
43
51
wypadków
Ilość
rannych

64

41

54

Liczba
zabitych

3

2

2

1202

1181

1461

Ilość kolizji

Źródło :„Raport o stanie bezpieczeństwa w 2007 roku”

Z przeprowadzonych badań wynika, iż głównymi przyczynami wypadków są: nadmierna
niebezpieczna prędkość, nie ustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowe wyprzedzanie i błędy
pieszych. Niepokojący jest wzrost udziału osób nietrzeźwych, tendencja ta zauważalna jest głównie
wśród kierowców samochodów osobowych i pieszych. Do wypadków na terenie miasta dochodzi
najczęściej na głównych ciągach komunikacyjnych, tj. ulicy Trasa Północna, Wyszyńskiego, Wojska
Polskiego, Sulechowska i Zjednoczenia oraz skrzyżowania tych ulic z ulicami podporządkowanymi.
Szczególnie zagrożona wypadkowością jest ulica Wyszyńskiego i Trasa Północna oraz skrzyżowanie
Lwowska – Podgórna.
Ochrona zdrowia

Jednym z kluczowych elementów w Zielonej Górze jest podniesienie poziomu zdrowia
mieszkańców, ulepszenie i wzmocnienie systemu ochrony zdrowia. Zakłada się, że z placówek
ochrony zdrowia w Zielonej Górze korzystać będą: mieszkańcy Zielonej Góry i najbliższych gmin w
pełnym zakresie, mieszkańcy województwa zielonogórskiego w zakresie specjalistycznych usług
medycznych oraz pacjenci z całego kraju i z zagranicy w zakresie usług medycznych, które będą
specjalizacją zielonogórskiego ośrodka medycznego. Na przestrzeni lat: 2004-2007 liczba zakładów
opieki zdrowotnej wzrosła ogółem o 24 placówki z czego 23 stanowią zakłady niepubliczne. Liczba
placówek podległych samorządowi terytorialnemu w badanym okresie wzrosła tylko o 1, natomiast
porady stanowiły ok. 2,4% ogólnodostępnych porad. W mieście wzrosłą również liczba aptek o 8,
a magistrów farmacji o 11.
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Tabela 20 Dane dotyczące placówek opieki zdrowotnej
J. m.
2004
2005
2006
PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zakłady opieki zdrowotnej
ogółem
ob.
48
51
60
publiczne
ob.
5
5
7
niepubliczne
ob.
43
46
53
służby medycyny pracy
ob.
2
4
3
praktyki lekarskie w miastach
osoba
62
41
44
Placówki podległe samorządowi terytorialnemu
przychodnie, ośrodki zdrowia,
ob.
5
5
7
poradnie
Porady ogólnodostępne
porady ogółem
ogółem
jed.
538 252
517 091
443 094
podległa samorządowi
jed.
11 656
10 735
11 281
terytorialnemu
APTEKI I PUNKTY APTECZNE
ogółem
apteki
ob.
43
43
49
mgr farmacji
osoba
83
93
95

2007

72
6
66
4
47
6

485 804
12 825

51
94

Źródło: dane pochodzące z GUS

Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy w Zielonej Górze świadczy pomoc finansową, rzeczową oraz
usługową. Pomoc finansowa udzielana jest w postaci zasiłku. Świadczenia pieniężne przysługują
osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kwoty 477 zł. netto, rodzinie, w
której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. netto. Dodatkowym jednak warunkiem jest
występowanie co najmniej jednego z powodów, przedstawionych w tabeli 21.
Pomoc rzeczowa z MOPS-u udzielana jest poprzez dożywianie dzieci i dorosłych, a także
poprzez przekazywanie odzieży. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy mogą skorzystać z usług takich
jak: opieka w domu klienta jak również opieka nad dzieckiem, uzyskanie miejsca w domu pomocy
społecznej oraz noclegowni dla bezdomnych. Mieszkańcy mają możliwość konsultacji zarówno
z pedagogiem jak i prawnikiem. Miasto zapewnia także pomoc rehabilitacyjną dla osób
niepełnosprawnych

w

postaci:

turnusów

rehabilitacyjnych,

warsztatów

terapii

zajęciowej,

dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych
jak i w komunikowaniu się.
Najliczniejszymi grupami, które uzyskały wsparcie MOPS–u są bezrobotni i niepełnosprawni.
Analizując

dane dotyczące przyznania pomocy społecznej

w okresie 2004-2007,

można

zaobserwować, iż liczba rodzin potrzebujących zmalała o 618.
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Tabela 21 Powód przyznania pomocy społecznej w Zielonej Górze w latach 2004-2007
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007r.
liczba
liczba
liczba
liczba
Wyszczególnienie
rodzin
rodzin
rodzin
rodzin
Powód przyznania pomocy
3 533
3 174
2769
2915
w tym:
bezrobocie
2 076
1 966
1614
1804
niepełnosprawność

1 143

1 174

823

911

długotrwała choroba

388

494

979

323

859

808

554

509

bezradność w sprawach
opiek.-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego w tym:
- rodziny niepełne

753

679

391

378

- rodziny wielodzietne

106

129

79

65

alkoholizm

238

260

251

223

narkomania

37

38

33

23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Oświata i wychowanie
Wychowanie i zdobyte wykształcenie odgrywają bardzo ważną rolę zarówno w życiu dziecka,
jak i jego rodziców. Dostępność placówek wychowawczo – oświatowych wpływa na rozwój miasta nie
tylko w kontekście przygotowania doskonale wykształconej kadry dla przyszłych lokalnych
przedsiębiorców, ale również na natężenie ruchu migracyjnego ludzi młodych. Jednym z elementów
wpływających na atrakcyjność miasta jest liczba placówek szkolno-oświatowych.
Wychowanie i edukacja przedszkolna odbywają się w 25 przedszkolach, w tym 24 przedszkola
mają statut przedszkoli publicznych. Zorganizowane są w nich także oddziały dla dzieci
niepełnosprawnych - integracyjne oraz dla dzieci z alergią pokarmową. Z kolei nauka na poziomie
podstawowym odbywa się aktualnie w 16 szkołach, a na poziomie gimnazjalnym w 13.
Dane dotyczące liczby przedszkoli i szkół na wymienionych poziomach oraz liczbie ich
wychowanków i uczniów w latach 2001-2005 zestawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 22 Liczba placówek oświatowych i uczniów w Zielonej Górze latach 2004-2007
Rok
Wyszczególnienie
2004
2005
2006
2007
25
25
25
25
Liczba przedszkoli
2746
2754
2885
3014
Liczba dzieci w przedszkolach
14
14
15
16
Liczba szkół podstawowych
6970
6658
6390
6104
Liczba uczniów szkół podstawowych
14
14
14
13
Liczba gimnazjów
4473
4355
4203
3979
Liczba uczniów gimnazjów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Warto też dodać, że w Zielonej Górze bardzo dobrze rozwinięta jest także sieć kształcenia na
poziomie ponadgimnazjalnym. W roku szkolnym 2006/2007, w 17 szkołach tego typu dla młodzieży
uczyło się 8 471 uczniów. Poza tym w mieście istnieje szeroka oferta edukacyjna dla dorosłych. Dzięki
temu mogą oni podnosić swoje kwalifikacje na każdym z wymaganych poziomów.
Wynika z tego, że uczniowie zielonogórskich szkół mogą liczyć na bogatą ofertę edukacyjną.
Ponadto dzieci i młodzież mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia
w wielu szkołach profilowanych. Należą do nich Szkoła Mistrzostwa Sportowego (akrobatyka,
pływanie), Zespół Szkół Plastycznych i Państwa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Medyczne Studium
Zawodowe, w którym mogą kształcić się przyszli pracownicy opieki zdrowotnej. Poza tym w I Liceum
Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 9 z uczniowie mogą kształcić się w klasach dwujęzycznych.
Istotny jest również fakt, że w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
młodzież przygotowuje się do nauki za granicą - w Neuzelle, kończącej się niemiecką maturą. W
niektórych szkołach realizowany jest rozszerzony program edukacji ekologicznej, artystycznej,
językowej, a także zajęć sportowych (np.: piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, siatkówka).
Wszyscy uczniowie młodszych klas szkół podstawowych uczęszczają na obowiązkowe zajęcia nauki
pływania.
Poza zajęciami lekcyjnymi prowadzone są w szkołach różnorodne dodatkowe zajęcia, wśród
których warto wymienić możliwość muzykowania w Międzyszkolnej Orkiestrze Dętej przy Zespole
Szkół Budowlanych oraz udział w pracowniach, sekcjach i zespołach w Młodzieżowym Domu Kultury
„Dom Harcerza” i Wojewódzkim Ośrodku Politechnicznym.
Z kolei dorośli mogą kształcić się m.in. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
W ramach centrum prowadzone są zajęcia w formach szkolnych oraz pozaszkolnych (kursy),
kształcenia na odległość. Dorośli zdobywają w Centrum nową wiedzę i umiejętności zawodowe przez
co dostosowują swoje kwalifikacje potrzeb lokalnego rynku pracy.
Zielona Góra jest też miastem akademickim. W mieście znajdują się uczelnie wyższe, które
kształcą studentów na wielu kierunkach. Wyższe wykształcenie można uzyskać studiując na
Uniwersytecie Zielonogórskim oraz na filiach uczelni, tj. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych Instytut Filozoficzno-Teologiczny
im. Edyty Stein.
Zielonogórski samorząd przywiązuje dużą uwagę do rozwoju edukacji na terenie miasta
upatrując w tym szansę na jego rozwój społeczno-gospodarczy. Z tego też powodu z inicjatywy
Prezydenta Miasta powstaje Zielonogórski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
Celem Programu jest promowanie najlepszych uczniów i materialne wspieranie ich rozwoju dzięki
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systemowi stypendiów dla najlepszych uczniów szkół, stypendiów naukowych, sportowych oraz
stypendiów twórczych i artystycznych. Wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych jest zadaniem
wynikających z prawodawstwa oświatowego w Polsce. Polega ono na zapewnieniu opieki nad
uczniami szczególnie utalentowanymi.

Organizacje pozarządowe

Działalność organizacji pozarządowych w znaczący sposób wpływa na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Integruje ona lokalne społeczności oraz aktywizuje je do angażowania się w różne
dziedziny życia społeczności lokalnej. W Zielonej Górze działa 198 organizacji pozarządowych.
Koncentrują się one na następujących dziedzinach życia społecznego:
§ pomoc osobom ubogim, chorym, starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym,
§ pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej patologiami,
§ upowszechnienie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
§ ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia,
§ upowszechnienie kultury i sztuki,
§ kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych,
§ kształtowanie postaw obywatelskich,
§ edukacja i wychowanie,
§ przeciwdziałanie patologiom społecznym,
§ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe przyczyniają się do rozwiązywania
lokalnych problemów.

Aktywnie

działające

organizacje

pomagają

samorządowi

miejskiemu

wykonywać wiele zadań publicznych. Niestety w Zielonej Górze nie można zauważyć daleko
posuniętej współpracy tych podmiotów z organami miasta. Należy więc zaktywizować je do
podejmowania różnych inicjatyw w zakresie ich działalności oraz zachęcać do poszerzenia zakresu
ich działalności. W tym celu pomocne okaże się wsparcie ze strony organów miasta w zakresie
pozyskiwania bezzwrotnego dofinansowania z funduszy strukturalnych i innych źródeł. Jednostki
sektora non – profit są beneficjantami przeważającej części programów pomocowych. Niestety nie
wykorzystują one tej możliwości. Faktem jest, że czynnikiem silnie je ograniczającym może być brak
środków na pokrycie wkładu własnego na realizowane przedsięwzięcie. Mała aktywność organizacji
pozarządowych w tym zakresie jest widoczna w skali całego kraju.
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Lp.

1

Tabela 23 Organizacje pozarządowe w Zielonej Górze
Zasięg
Nazwa organizacji Status prawny Miejscowość
działania
Katolickie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Województwo
Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Zielona Góra
lubuskie
"Tęcza" Diecezji
ZielonogórskoGorzowskiej

Przedmiot
działalności
Wsparcie rodzin
ubogich,
dysfunkcyjnych,
bezdomnych,
niepełnosprawnych,
itp.

2

Zielonogórski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Teren
Rzeczypospolitej
Polskiej

Prowadzenie
działalności
edukacyjnej,
kulturalnej,
turystycznej itp. na
rzecz osób starszych

3

Terenowy Komitet
Ochrony Praw
Dziecka w Zielonej
Górze

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Dawne woj.
Zielonogórskie

Ochrona praw i
interesów dziecka
oraz rodziny

4

Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób z
Zespołem Downa

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

5

Polskie
Towarzystwo
Krajoznawcze

Stowarzyszenia

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

6

Polskie
Towarzystwo Walki
z Kalectwem
Oddział Terenowy
w Zielonej Górze

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

7

Stowarzyszenie na
Rzecz
Bezpieczeństwa
Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

8

Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Autystycznym
„Dalej w drodze”

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

9

Zielonogórskie
Towarzystwo
Edukacyjne
„Civilitas”

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

10

Lubuskie
Stowarzyszenie
Profilaktyki
Społecznej

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Niesienie
kompleksowej
pomocy osobom
niepełnosprawnym,
zwłaszcza z
Zespołem Downa
oraz ich rodzinom.
Szeroko pojęta
działalność na rzecz
promocji lokalnej
turystyki.
Wsparcie dla osób z
niepełnosprawnością
ruchową,
rehabilitacja, terapia.
Poprawa
bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży
uczestniczących w
ruchu drogowym.
Stworzenie
podopiecznym
Stowarzyszenia
warunków do
rozwoju w miarę ich
możliwości.
Upowszechnianie
wiedzy o prawach i
wolnościach
człowieka, ze
szczególnym
uwzględnieniem
praw dziecka.
Prowadzenie
profilaktyki
społecznej w
zakresie zjawisk
patologii społecznej
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11

12

13

14

Lubuskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet
„Baba”

Lubuski Komitet
Europejski

Związek Lubuskich
Organizacji
Pozarządowych

Stowarzyszenie
„Dialog –
Współpraca –
Rozwój”

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

(alkoholizm,
narkomania,
przestępczość,
demoralizacja dzieci i
młodzieży itp.).
Propagowanie i
upowszechnianie
wiedzy o prawach i
wolnościach
człowieka, ze
szczególnym
uwzględnieniem
praw kobiet

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej, ze
szczególnym
uwzględnieniem
Województwa
Lubuskiego

Działania na rzecz
integracji
europejskiej oraz
rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami.

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

Integracja organizacji
pozarządowych
i działalność na
rzecz zwiększenia
ich skuteczności
funkcjonowania dla
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego.

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej, ale dla
dobrej realizacji
celów
Stowarzyszenie
może prowadzić
działalność poza
granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej

Rozwój instytucji i
organizacji
społecznych,
będących podstawą
społeczeństwa
obywatelskiego.

15

Stowarzyszenie
Wspierania
Aktywności
Obywatelskiej
"CIVIS SUM"

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

16

Caritas Diecezji
Zielonogórsko Gorzowskiej

Fundacja

Zielona Góra

Zielona Góra i
obszar całego
kraju.

Niesienie pomocy w
zakresie informacji
społecznej oraz
bezstronnego,
bezpłatnego i
niezależnego
poradnictwa
ukierunkowanego na
uaktywnienie i rozwój
zdolności ludzkich
oraz aktywizację
obywateli w zakresie
rozwiązywania
własnych problemów
Działalność
charytatywna i
humanitarna dla
zrealizowania
potrzeb duchowych i
materialnych
człowieka.
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17

Klub Sportowy
„Lechia” Zielona
Góra

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
województwa
lubuskiego

18

Zielonogórski Klub
Sportowy
„Gwardia”

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
województwa
lubuskiego

19

Zielonogórskie
Towarzystwo
Upiększania Miasta

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

20

Stowarzyszenie
Animatorów Kultury
Vaganti

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

21

Fundacja
Komunikacji
Pozytywnej

Fundacja

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

22

Fundacja SIKON

Fundacja

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

23

Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji w
Zielonej Górze

Fundacja

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

24

Stowarzyszenie
RADOŚĆ

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

Krzewienie kultury
fizycznej oraz
różnych form
sportowych i
rekreacyjnych na
rzecz społeczeństwa.
Prowadzenie
szerokiej działalności
sportowo wychowawczej z
młodymi oraz
dorosłymi
mieszkańcami
miasta.
Inicjowanie i
wspieranie działań,
których celem jest
poprawa estetyki
Zielonej Góry
Aktywizowanie
kulturowe
środowiska,
zwłaszcza młodzieży
licealnej i
akademickiej.
Pomoc osobom
niepełnosprawnym,
zwłaszcza
dotkniętym
autyzmem.
Pobudzanie
społeczeństwa do
tworzenia
systemowej opieki
nad osobą
niepełnosprawną i
organizowania form
wspierających jej
rodzinę.
Aktywizacja
społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych,
ze szczególnym
uwzględnieniem
osób
poszkodowanych w
wypadkach
komunikacyjnych z
upośledzeniem
narządu ruchu.
Propagowanie
kultury, sztuki i
zdrowego stylu życia
m.in. poprzez
inicjowanie,
organizowanie i
uczestnictwo w
różnego typu
imprezach
kulturalnych,
sportowych,
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25

Fundacja Rozwoju
Demokracji
Lokalnej – Ośrodek
w Zielonej Górze

Fundacja

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

26

Polsko- Niemiecka
Fundacja
Kształcenia Kadr
Gospodarki

Fundacja

Zielona Góra

Obszar
województwa
lubuskiego

27

Klub Kultury
Filmowej

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

28

Organizacja
Pracodawców
Ziemi Lubuskiej

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
województwa
lubuskiego i
sąsiednich

29

Zielonogórskie
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej

edukacyjnych i
innych.
Organizowanie
szkoleń, konferencji i
seminariów dla
radnych,
pracowników
urzędów gmin i
starostw
powiatowych,
oświaty i innych
jednostek
organizacyjnych
podległych
samorządom
terytorialnym. Oferta
szkoleniowa oraz
usługi doradcze
skierowane są także
do małych i średnich
przedsiębiorstw oraz
innych organizacji
pozarządowych.
Wpływ na rozwój
gospodarczy polsko
– niemieckiego
Nadodrza oraz
wsparcie tego
rozwoju
odpowiednimi
ofertami
szkoleniowymi.
Działania na rzecz
promocji kina
młodych twórców
oraz wspierania
promocji filmów o
szczególnych
walorach
artystycznych.
Ochrona praw i
reprezentowanie
interesów
zrzeszonych
członków wobec
związków
zawodowych
pracowników,
organów władzy i
administracji
państwowej oraz
organów samorządu
terytorialnego, a
także zaspokajanie
wszelkich
organizacyjnych,
prawnych,
gospodarczych
potrzeb i oczekiwań
pracodawców.
Poszukiwanie form i
metod pełnej
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30

Amazonek

Polskiej

Fundacja
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
na Rzecz Parku
Naukowo Technologicznego

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej oraz
poza jej
granicami

Fundacja

Zielona Góra

31

Lubuskie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej

Stowarzyszenie

Zielona Góra`

Województwo
lubuskie

32

Lubuskie Centrum
Aktywizacji i
Wsparcia „Verte”

Stowarzyszenie

Zielona Góra

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

33

Fundacja
„Bezpieczne
Miasto”

Fundacja

Zielona Góra

Zielona Góra

34

Lubuskie
Stowarzyszenie
Inwalidów
Narządów Ruchu

Stowarzyszenie

Województwo
lubuskie

Województwo
lubuskie

rehabilitacji fizycznej
i terapii psychicznej
kobiet po przebytej
chorobie
nowotworowej piersi.
Wspieranie
działalności naukowo
– badawczej.
Działanie na rzecz
kultury fizycznej i
sportu, w tym także
na rzecz rekreacji
ruchowej oraz
profilaktyki
zdrowotnej.
Wspieranie i
aktywizacja
organizacji
pozarządowych.
Prowadzenie
działalności
oświatowowychowawczej na
rzecz mieszkańców
miasta,
Integracja inwalidów
narządu ruchu Ziemi
Lubuskiej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze oraz portalu http://bazy.ngo.pl
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Kultura i sztuka

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i znaczenia kultury jest czynnikiem rozwoju
społeczno-ekonomicznego. Sprzyja mu oddziaływanie na poprawę stanu infrastruktury kulturalnej i
ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Realizacja
przedmiotowego programu ma przyczyniać się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do kultury,
poprawy stanu zabytków oraz zwiększenia atrakcyjności Zielonej Góry dla turystów, mieszkańców i
inwestorów.
Na terenie miasta funkcjonują liczne instytucji kultury, wśród nich najważniejsze to:
§ Muzeum Ziemi Lubuskiej,
§ Teatr Lubuski im. Leona Kruczkowskiego,
§ Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda,
§ Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) w Zielonej Górze,
§ Biblioteka,
§ Zielonogórski Ośrodek Kultury.
Poza wymienionymi wyżej instytucjami ważną rolę w rozwoju życia kulturalnego w mieście
odgrywają kina i puby, w których odbywają się imprezy muzyczne, wystawy i pokazy.
Turystyka

Rozwój turystyki na terenie miasta powinien opierać się nie tylko na zwiedzaniu jego zabytków,
ale także na powiązaniu z innymi atrakcjami Zielonej Góry. Bez wątpienia dotyczy to imprez
kulturalnych. W tym kontekście należy wzbogacić kalendarz imprez stałych oraz uatrakcyjnić przebieg
tych realizowanych dotąd.
Co roku, na początku września odbywa się w Zielonej Górze - Winobranie (Dni Zielonej Góry).
Trwa najczęściej 9 dni, podczas których trwają zabawy organizowane przez miasto, z których
najważniejszymi są przedstawienia związane z Królem Winobrania – Bachusem, np. przejazd
Bachusa przez miasto lub pożegnanie Bachusa (organizowane na zakończenie Winobrania).
Pierwsze święto Winobrania odbyło się w październiku 1852 roku.
Tradycja Winobrania jest związana z okresem zbierania plonów z winnic zielonogórskich,
z których niegdyś słynęło miasto. Z tego powodu podczas Winobrania najpopularniejszym trunkiem
jest właśnie wino, a wśród owoców królują winogrona.
Po imprezach kulturalnych, można skorzystać z zaplecza gastronomicznego. Miasto dysponuje
37 restauracjami, 26 pizzeriami. W Zielonej Górze jest 56 pubów i barów oraz 10 kawiarni. Baza
hotelowa składa się z 8 hoteli, w tym 4 trzygwiazdkowe, noclegi zapewniają również pokoje gościnne
i akademiki. Osoby, które lubią aktywnie spędzać czas, mogą przejechać się quadami czy zagrać
w paintball.

Możliwość aktywnego spędzania czasu i uprawiania różnego rodzaju sportów

zielonogórzanie mają nie tylko dzięki odpowiedniej infrastrukturze. Duże znaczenie odgrywają w tym
zakresie także związki sportowe, kluby i stowarzyszenia sportowe, szkoły i zespoły tańca, pływalnie
oraz inne ośrodki sportowe. Popularyzacji sportu oraz możliwości wykazania się zdobytymi
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sprawnościami istnieją podczas codziennych zajęć sportowych oraz podczas imprez. Są one
organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Wśród najpopularniejszych można wymienić:
turnieje snookera, koszykówki, mecze piłkarskie, turnieje szachowe, piłki siatkowej i akrobatyki.
Ważne znaczenie odgrywa także Zielonogórski Klub Żużlowy. Obiekt Klubu jest dość pokaźny
i dobrze wyposażony. Długość toru wynosi 357 m. Na stadionie znajdują się miejsca dla około siedmiu
i pół tysiąca kibiców.
Wyciąg narciarski został urządzony na Górce Tatrzańskiej na zapleczu „Amfiteatru”
w kompleksie leśnym. Długość tego stoku wynosi 175 m z różnicą poziomu 30 m wraz wyciągiem
orczykowym oraz torem saneczkowym.
Z rewitalizacją zdegradowanych terenów Zielonej Góry wiążą się więc nadzieje rozwoju
turystyki. Zakłada się realizacje projektów, które będą sprzyjać rozwojowi sektora turystycznego w
mieście. Konieczność taka opiera się na wnioskach z analizy danych statystycznych, na podstawie
których można stwierdzić, że w 2004 r. w zielonogórskich hotelach i obiektach hotelowych nocowało
50 257 turystów, spośród których 24,9% stanowili turyści pochodzenia zagranicznego. Z kolei w 2007
r. w hotelach i innych obiektach hotelowych nocowało 60 2448 turystów, w tym 21,3 % stanowili
turyści zagraniczni. W analizowanym okresie wzrosła liczba turystów krajowych jak i zagranicznych.

2.3.3

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Elementem rewitalizacji terenów miejskich jest m. in. podjęcie działań na rzecz rozwiązania
problemów społecznych, występujących na obszarach nią objętych. Do problemów tych zaliczamy
między innymi: bezrobocie, alkoholizm, przestępczość, brak równowagi demograficznej oraz
„dehumanizacji osiedli mieszkaniowych”. Rewitalizacja powinna więc przyczynić się do tworzenia
miejsc pracy, tworzenia więzi społecznych, poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a nawet cyfrowemu (brak kontaktów z mediami, w tym
dostępu do Internetu). Szczególna jej rola i wyzwanie związane są z pomocą osobom bezrobotnym
oraz niepełnosprawnym.
Warto zwrócić uwagę na pozytywne zmiany zachodzące na krajowym rynku pracy na przełomie
roku 2006/2007. Stopa bezrobocia w kraju zmniejszyła się z 14,8% do 11,2%. W tym samym czasie
liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie lubuskim i w mieście zmniejszyły się
odpowiednio o 20 520 oraz o 1668 osób. Fakt ten pozwala oczekiwać na kontynuację wskazanych
pozytywnych tendencji, co nie pozostanie obojętne dla rynku pracy w Zielonej Górze. Warto również
zwrócić uwagę na wzrost liczby rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. W 2007r. ich liczba wynosiła
911, czyli o 88 więcej niż w roku 2006.
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2.3.4

Problemy społeczne na terenie gminy/Identyfikacja problemów

sfery społecznej
W celu wyboru zakresu projektów rewitalizacyjnych w Zielonej Górze zdefiniowano szereg
problemów natury społecznej. Do najistotniejszych można zaliczyć następujące zagadnienia:
§ duża grupa osób korzystających z pomocy społecznej;
§ niewielki stopień aktywności organizacji pozarządowych w organizowaniu życia
społecznego;
§ mała aktywność mieszkańców miasta w konsultacjach społecznych dotyczących
rozwoju miasta i likwidacji problemów społecznych;
§ występowanie w Zielonej Górze terenów niebezpiecznych. Fakt ten z różnych
powodów, uzależnionych od najczęściej popełnianych tam przestępstw, powoduje, że
obszary te nie mogą w pełni rozwijać się jako przestrzeń miejska.

2.4

Analiza SWOT w Zielonej Górze

Szanse:
§ rozwój Uniwersytetu oraz innych uczelni wyższych,
§ zapisy dokumentów strategicznych na poziomie województwa oraz miasta,
§ rozwój turystyki w oparciu o Szlak Winiarski,
§ zwiększenie połączeń kolejowych z innymi częściami kraju a także połączeń
międzynarodowych,
§ rozwój lotniska w Babimoście,
§ pozyskiwanie funduszy europejskich zarówno na inwestycje infrastrukturalne jak i projekty w
sferze społecznej,
§ rozwój współpracy polsko – niemieckiej z uwagi na bliskość miasta od zachodniej granicy.

Zagrożenia:
§ odpływ osób najlepiej wykształconych do większych ośrodków miejskich w Polsce i za
granicą,
§ brak oferty dla młodych osób, w kontekście ich zatrudnienia w mieście,
§ brak stabilizacji legislacyjnej, w kontekście całego kraju,
§ ograniczenie dostępu do środków unijnych.
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Silne strony:
• Sfera przestrzenna:
§ bliska odległość do zachodniej granicy Polski,
§ bardzo korzystne położenie pod względem ilości terenów zielonych w mieście i poza nim,
§ bliskość lotniska, która wiąże się z możliwością rozwoju (zwiększenie liczby turystów),
§ atrakcyjna starówka, stylowy Ratusz Miejski,
§ system ogólnodostępnych parków w mieście, stanowiący podstawę polityki
zrównoważonego rozwoju prowadzoną w mieście,
§ dobrze funkcjonująca sieć wodociągowa i kanalizacja na terenie Zielonej Góry,
§ liczna sieć dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
§ jedna z największych i najbardziej efektywnych oczyszczalni ścieków w woj. lubuskim.

Słabe strony:
• Sfera przestrzenna:
§ zły stan techniczny niektórych obiektów zabytkowych na terenie miasta,
§ zły stan techniczny dużej liczby budynków mieszkalnych (wymagają remontów),
§ wysokie zapotrzebowanie na mieszkania dla osób o najniższych dochodach,
§ zły stan ulic, dróg, chodników w mieście,
§ zbyt mała liczba połączeń kolejowych z innymi częściami kraju oraz z zachodnimi
sąsiadami.

Silne strony:
• Sfera gospodarcza:
§ utrzymująca się tendencja wzrostowa dotycząca liczby podmiotów gospodarczych,
rejestrowanych w Mieście,
§ bliskość granicy z Niemcami – pozytywny wpływ na wymianę handlową,
§ wzrost zatrudnienia,
§ duża liczba studentów w mieście powodująca wzrost konsumpcji towarów i usług,
§ dobra współpraca władz samorządowych z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców,
pozytywnie wpływająca na klimat do inwestowania,
§ przygotowane tereny inwestycyjne,
§ działalność organizacji winiarzy i szeroko zakrojone plany dotyczące Szlaku
Winiarskiego.
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Słabe strony:
• Sfera gospodarcza:
§ deficyt wykwalifikowanych pracowników ( z wykształceniem technicznym, inżynierów,
itp.),
§ deficyt kadrowy w niektórych branżach przemysłowych (branża budowlana, IT),
§ brak umocowania prawnego dla powstających organizacji parasolowych dla biznesu.

Silne strony:
• Sfera społeczna:
§ opracowanie modelowych dokumentów strategicznych dla Miasta, takich jak: Strategia
integracji i polityki społecznej, Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi,
§ dynamicznie rozwijający się Uniwersytet Zielonogórski,
§ duża liczba organizacji pozarządowych, działających w zakresie polityki społecznej,
§ dobra baza lokalowa zielonogórskich szkół,
§ bogata oferta kulturalna dla mieszkańców Zielonej Góry, jak i przyjezdnych.

Słabe strony:
• Sfera społeczna:
§ postępująca degradacja terenów zagrożonych wysokim poziomem przestępczości i
niskim poziomem życia,
§ negatywne prognozy demograficzne (starzenie się społeczeństwa),
§ powiększająca się mapa tzw. czarnych punktów, w których występuje duży odsetek
przestępstw, również z udziałem nieletnich,
§ zwiększenie liczby młodych osób, narażonych na uzależnienie od alkoholu i narkotyków,
§ nieduża aktywność zielonogórskich organizacji pozarządowych,
§ wciąż słabo rozwinięta baza hoteli, infrastruktura turystyczna,
§ osoby długotrwale bezrobotne jako dominująca grupa wśród osób w szczególnej sytuacji
na rynku pracy,
§ zbyt mała partycypacja wspólnot lokalnych w podejmowaniu decyzji dotyczących miejsc,
w których żyją,
§ zbyt mała liczba instytucji stanowiących podstawę zabezpieczenia socjalnego dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry,
§ bariery architektoniczne narażające osoby niepełnosprawne na wykluczenie z życia
społecznego oraz kulturalnego Miasta,
§ słabo rozwinięta baza turystyczna i zaplecze sportowe dla mieszkańców.
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3
Charakterystyka obecnej sytuacji obszarów
rewitalizowanych w Zielonej Górze
3.1

Obszar Centrum Miasta

3.1.1

Strefa przestrzenna

Na podstawie przeprowadzonych analiz sytuacji społeczno- ekonomicznej w Zielonej Górze, do
rewitalizacji został zakwalifikowany obszar centrum miasta, który przedstawiony został na
poniższej rycinie.
Rycina 1 Rewitalizowany obszar A

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

66

Zgodnie z informacjami z Urzędu Miejskiego obszar ten w nieznacznym stopniu objęty jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zakłada się, że w niedalekiej przyszłości cały
obszar centrum zostanie objęty planami.
Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona
Góra”, rewitalizowany obszar jest terenem z dominującymi funkcjami mieszkaniowymi oraz usługowymi
o charakterze komercyjnym oraz publicznym.

3.1.2

Uwarunkowania przyrodnicze16

Obszar centrum obejmuje swoim zasięgiem tereny parków miejskich. Wśród nich wyróżnić można
Park Tysiąclecia oraz Park Winny, dla których przewiduje się konkretne działania mające na celu ich
rewitalizację. Park Tysiąclecia pochodzi z lat 60 XX wieku i zlokalizowany jest we wschodniej części centrum
, na obszarze byłej zielonogórskiej nekropolii (powstałej w XVII wieku jako własność kościoła katolickiego).
Obszar parku stanowi ostoję dla wielu gatunków roślin (klon, lipa, miłorząb japoński) i zwierząt. Obecnie na
terenie Parku Tysiąclecia widoczne są pozostałości (np.: elementy rzeźb czy budynek krematorium),
związane z dawną funkcją jaką pełnił ów obszar. Parki znajdujące się w obszarze A zostały przedstawione
na poniższej rycinie.

16

Opracowano na podstawie http://www.zielona-gora.pl/umzg/index.php?lng=pl&id=186&idi=930,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Tysi%C4%85clecia_(Zielona_G%C3%B3ra)
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Rycina 2 Tereny zielone na obszarze rewitalizowanym

Źródło: Załącznik rysunkowy do „Studium rozwoju i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra”

68

3.1.3

Dziedzictwo kulturowe

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona
Góra”, rewitalizowany obszar centrum posiada duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, o czym
świadczyć mogą licznie występujące zabytki architektury, wśród nich m. in17.:

Rycina 3 Budynek Ratusza

Ratusz

zielonogórski

–

został

zbudowany

w

XV

wieku

obecnie

klasycystyczny z nawarstwieniem różnych stylów architektonicznych,
pierwotnie zbudowany z drewna, jednakże po licznych pożarach został
odbudowany z kamienia i cegły. Pełnił on wiele funkcji, początkowo był
miejscem urzędowania wójta, później burmistrza, ponadto w sali posiedzeń
obradowali rajcy, odbywały się tu także posiedzenia sądu z wójtem
sądowym i ławnikami. Przez lata Ratusz stanowił siedzibę władz miejskich
aż do połowy lat 70-tych XX wieku. W przyziemiu wieży mieścił się loch
więzienny dla przestępców, a w piwnicy Ratusza swoją siedzibę miał kat.
Od roku 1639

w piwnicy

miał miejsce wyszynk

wina,

zarówno

zielonogórskiego jak i z czasem obcego, a także piwa. Rozmaitość

Źródło:http://www.um.zielonagora.pl/binary/turystyka/ratusz_d.jpg

gatunków i walory smakowe trunków sprawiło, że traktowano je jako
podarunki dla różnych znamienitych gości, (częstowano nim w czasie
miejskich uroczystości), jak również w przeszłości wino traktowane było
jako środek płatniczy.

Rycina 4 Wieża Głodowa

Wieża Głodowa, to pozostałość wybudowanej w 1487 roku Bramy Nowej.
W czasach ówczesnych była ona piętrowym budynkiem bramnym
z ostrołukowym przejazdem w parterze. Około polowy XVI w. zamurowano
przejazd, a budynek podwyższono, dzięki temu zyskał on kształt wieży.
Obecnie Wieża Głodowa, to budowla trzykondygnacyjna. Swoją nazwę
zawdzięcza mieszczącemu się niegdyś tam więzieniu, w przeszłości pełniła
także rolę środka obserwacyjnego i magazynu. Wieża Głodowa i ówczesny
plac Drzewny są miejscami, które zgodnie z przesądami związane są
z procesami czarownic. Obecnie we wnętrzach wieży mieści się punkt
handlowy.

Źródło:
http://www.um.zielonagora.pl/binary/turystyka/wieza_1_d.jpg

17

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej UM w Zielonej Górze, http://www.zielonagora.pl/umzg/index.php?lng=pl

69

Rycina 5
Lubuskiej

Muzeum

Muzeum Ziemi Lubuskiej - budynek muzeum wzniesiono w 1889 roku.
Ziemi
Początkowo był to eklektyczny budynek dwukondygnacyjny. Po wojnie
znajdowała się tam radziecka komendantura wojskowa, a następnie
mieściła się w nim siedziba Powiatowej Rady Narodowej. Od 1959 r.
zlokalizowano tam muzeum okręgowe, od lat sześćdziesiątych nazwane Muzeum Ziemi Lubuskiej. Obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej
można zobaczyć narzędzia oraz naczynia do produkcji i spożywania wina,
w jedynym w Polsce Dziale Winiarstwa. W pozostałych czterech działach:

http://www.zielonaSztuki Współczesnej, Sztuki Dawnej, Historycznym
gora.pl/umzg/index.php?lng=pl&id=186&
Numizmatycznym prezentowane jest malarstwo, grafika,
idi=917

oraz Gabinecie
rysunek, rzeźba,

ceramika, tkanina oraz fotografia.
Rycina 6 Kościół p.w. Matki
Boskiej Częstochowskiej
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej - zbudowany w latach 17461748 na planie krzyża greckiego. W 1828 roku dołączono murowaną wieżę.
Szczególną uwagę we wnętrzu kościoła zwraca barokowy ołtarz główny,
barokowa ambona z połowy XVIII w, a także rokokowa kamienna
chrzcielnica z 1755 roku. Do innych cennych elementów wystroju wnętrz
można zaliczyć liczne epitafia, wykonane z piaskowca lub kamienia, w
zdecydowanej większości XVIII-wieczne. Wyposażenie kościoła było
fundowane przez osoby prywatne oraz cechy rzemieślnicze. Do roku 1945
był to kościół ewangelicki obecnie rzymsko- katolicki.

Źródło:
http://www.um.zielonagora.pl/binary/religia/mbnp_d.jpg

Rycina 7 Konkatedra p.w.
Św. Jadwigi
Konkatedra p.w. Św. Jadwigi – Jest to najstarszy zabytek architektoniczny
w mieście, wzniesiony w latach 1272-1294. Świątynia posiada wieżę o
charakterze gotyckim wybudowaną w 1780 roku, podwyższoną w roku
1832. Konkatedra ma układ halowy, trójnawowy z wyodrębnionym
prezbiterium. Znajdują się w niej neogotyckie ołtarze, późnogotyckie rzeźby,
a także barokowy chór z malowanymi przedstawieniami świętych z XVII w.

Źródło:
http://www.um.zielonagora.pl/binary/religia/katedra_sj_d.jpg
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Rycina 8 Rynek

Rynek zielonogórski – śródmieście zajmuje obszar od ulicy Kożuchowskiej
po Dworcową i od Wrocławskiej po Stefana Batorego. Jego układ
urbanistyczny zachował się bez zasadniczych zmian linii zabudowy od XIII
w. Rynek zielonogórski zdominowany jest zabudową mieszkalną – głównie
kamienicami z XIX wieku. Wystrój zewnętrzny tych kamienic bogaty jest w
detale

architektoniczne

i

dekoracje,

występują

tu

różne

style

architektoniczne: neorenesans, eklektyzm, modernizm. Obecnie kamienice
Źródło:
http://www.zielonagora.pl/umzg/index.php?lng=pl&id=436&
idi=901

Rycina 9 Filharmonia
Zielonogórska

wokół rynku pełnią funkcję handlowo – usługową i mieszkalną.

Filharmonia Zielonogórska - budynek powstał w 1909 roku, początkowo
pełnił rolę domu parafialnego wspólnoty katolickiej. Po roku 1945
przynależał do katolickiej parafii, a w roku 1960 został przekazany
Zielonogórskiej Orkiestrze Symfonicznej. W marcu 1999 roku wybudowano
nową salę koncertową, w której koncert inauguracyjny miał miejsce w 2001
roku.

Źródło: http://www.um.zielonagora.pl/binary/kultura/filharmonia_d.jpg

Rycina 10 Plac Bohaterów

W

Filharmonii

organizowane

są

Międzynarodowe

Spotkania

Muzyczne "Wschód - Zachód" połączone z Frankfurckimi Dniami Muzyki, a
także Festiwal Smyczkowy "Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki".

Plac Bohaterów - powstał on w 1894 r. i początkowo nosił nazwę: Kaiser
Wilhelm Platz. W 1945 roku odsłonięto na Placu pomnik wdzięczności
żołnierzom radzieckim. Od 1947 roku Plac służył również jako cmentarz, na
którym pochowano 209 żołnierzy radzieckich poległych na terenie powiatu
zielonogórskiego. Obecnie w jego centralnej części znajduje się pomnik
wykonany z piaskowca – obelisk braterstwa broni, wg projektu Anny
Krzemińskiej. W

latach

Źródło:
http://www.um.zielona- poświęcony bohaterom II
gora.pl/binary/promocja/zabytki/placboh
jego sąsiedztwie znajduje
_d.jpg

dziewięćdziesiątych

XX w.

pomnik

został

wojny światowej. Plac otoczony jest drzewami, w
się miedzy innymi ponad 300 letni dąb węgierski.
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Rycina 11 Wieża Braniborska
Wieża Braniborska - powstała dzięki staraniom członków Stowarzyszenia
Miłośników Rozwoju i Upiększania Miasta w roku 1859-1860. Pełniła ona
funkcję wieży widokowej i nosiła wówczas nazwę: „rondel z maczugą”
(Kuelenrondel), a obecnie nazywa się ją wieżą Braniborską. Wieżę
wybudowano w najwyższym punkcie wzniesień otaczających miasto, ma
ona kształt ośmiokąta. W latach 1887 – 1914 znajdowało się tu planetarium.

Źródło:
http://www.zielonagora.pl/umzg/index.php?lng=pl&id=186& W
idi=933

1990 r.

Zielonogórskie

po gruntownym
Centrum

remoncie obiektu utworzono

Astronomii,

które

stanowi

obecnie

w nim
część

Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Rycina 12 Winiarnia

Winiarnia - zielonogórskie tradycje winiarskie sięgają XIX w. Już wówczas
wina produkowane w Zielonej Górze były nagradzane na targach
organizowanych w miastach Europy Zachodniej. W czasie II wojny
światowej w obywała się w nich produkcja trunków dla kasyn wojskowych.
Dzięki zapasom pozostawionym po wojnie możliwe było odtworzenie
produkcji na polskim rynku, która trwała do 1947 roku. W późniejszym
okresie wytwarzano soki i wina owocowe, ich bazowy produkt stanowiły

Źródło:
http://www.zielonagora.pl/umzg/index.php?lng=pl&id=186&
surowce
idi=934

krajowe. Wraz z upadkiem Lubuskiej Wytwórni Win w 1999 roku

zakończono produkcję przemysłową win owocowych.

3.1.5

Infrastruktura

Rewitalizowane centrum Zielonej Góry jest obszarem gdzie przecina się szereg dróg, istotnych w skali
18

miasta, województwa oraz kraju. Łączna długość poszczególnych dróg na terenie miasta :
§ drogi gminne128,00 km, (87% nawierzchnia bitumiczna),
§ drogi powiatowe 14,84 km,
§ drogi wojewódzkie 18,72 km,
§ drogi krajowe 8,84 km.

18

Źródło: Załącznik tekstowo- tabelaryczny do “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona
Góra druga edycja Studium 2008”, str. 44
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Na terenie centrum zlokalizowane są ulice wchodzące w skład większych sieci drogowych. Do
podstawowych dróg, istotnych dla komunikacji w

mieście (zgodnie z załącznikiem do „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra), należą19:
Tabela 24 Układ komunikacyjny rewitalizowanego obszaru
Funkcja
Nazwy ulic
§

Drogi i ulice
podstawowego układu

Sikorskiego,
§

komunikacyjnego

ul. Wrocławska, al. Konstytucji 3 Maja oraz krzyżująca się z nią ul. Gen Wł.

następnie ulica Długa przechodząca w ulicę Dąbrówki, fragment al.
Zjednoczenia,

§

od północy ulica Dworcowa,

§

od wschodu do najważniejszych dróg/ulic należą: ulica Sulechowska, St.
Wyspiańskiego, oraz ulica Lwowska.

§

Drogi i ulice

Al. Wojska Polskiego przechodząca następnie w ulicę Bohaterów

uzupełniającego układu

Westerplatte oraz krzyżująca się z nimi ulica Stefana Batorego, (od której

komunikacyjnego

odchodzi ulica Chopina), Lisia oraz Wandy, ulica Stanisława Moniuszki oraz
Mikołaja Reja,
§

we wschodniej części obszaru do układu uzupełniającego zalicza się ulicę
Kupiecką krzyżująca się z przedłużeniem ulicy Podgórnej,

§

w kierunku północnym prowadzi ulica Bolesława Chrobrego, która rozwidla
się, przechodząc w ulicę St. Wyspiańskiego,

§

ważną rolę w układzie komunikacyjnym odgrywa również ulica St. Staszica.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Jak wynika z zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona Góra”, obszar poddawany rewitalizacji pełni kluczową rolę jeżeli chodzi o przebieg dróg, a od ich
ogólnego

stanu

technicznego

zależy

sprawność

transportowa

(dla

komunikacji

zbiorowej

oraz

indywidualnej). Ogólny stan techniczny sieci drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta
jest zły, dobrymi właściwościami jezdnymi cechuje się tylko ok. 35% wszystkich dróg20.

19

Opracowano na podstawie: Załącznika rysunkowego- schemat infrastruktury do “Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra druga edycja Studium 2008”
20
Źródło: Załącznik tekstowo- tabelaryczny do “Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania miasta Zielona
Góra druga edycja Studium 2008”, str. 44
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Przykłady dróg wymagających remontu:
§ ul. Dąbrowskiego,
§ Al. Zjednoczenia.
Drogi w bardzo dobrym stanie technicznym:
§ Al. Konstytucji 3 Maja,
§ ul. Wojska Polskiego,
§ ul. Długa.
Klasy dróg, typowe dla obszaru rewitalizacji:
§ G, np.: Al. Konstytucji, ul. Długa,
§ Z, np.: ul. Wojska Polskiego, ul. Bohaterów Westerplatte,
§ L, np.: ul. St. Moniuszki, ul. M. Reja.
Opisywany obszar charakteryzuje się również złym stanem budynków mieszkalnych, o czym świadczy
wysoki wskaźnik budynków wybudowanych przed 1989 rokiem, w stosunku do ogólnej liczby budynków.
Wartość tego wskaźnika wyniosła 95, przy wartości referencyjnej na poziomie 88,1.

3.1.6

Problemy w sferze przestrzennej:
§ zły stan dróg/ulic,
§ niedostateczny poziom dostępu do infrastruktury tele- informatycznej,
§ zły stan techniczny niektórych zabytków zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze,
§ zły stan techniczny budynków mieszkalnych,
§ problemy z parkowaniem,
§ brak planów zagospodarowania przestrzennego (tylko nie wielka część rewitalizowanego
obszaru objęta jest planami).
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3.1.7

Strefa gospodarcza

Analiza danych statystycznych otrzymanych z Urzędu Miasta oraz z Głównego Urzędu
Statystycznego wykazały, że obszar centrum jest miejscem lokalizacji wielu podmiotów gospodarczych. Co
wpływa korzystnie na wartość wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu
na 100 mieszkańców. Wyniki analiz dla rewitalizowanego obszaru oraz dla całego miasta Zielona Góra,
zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 25 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (obszar A)
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany21

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

23022

15067

6415

13,08

27,865

2005

115121

23022

15286

6552

13,27

28,460

2006

115106

23022

15524

6673

13,48

28,985

2007

114 944

23022

15620

6687

13,58

29,046

Wartość
referencyjna dla
wskaźnika

Obszar
Obszar
całego miasta rewitalizowany
10,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Porównując poszczególne wartości wskaźników, rewitalizowany obszar A charakteryzuje się
większym

współczynnikiem

zarejestrowanych

podmiotów

gospodarczych,

większym

niż

wartość

referencyjna oraz wartość wskaźnika w odniesieniu do całego miasta Zielona Góra.

21

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika
z ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry. Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje
w zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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Wykres 14 Zestawienie otrzymanych wartości wskaźników (całe
miasto/rewitalizowany obszar A/wartość referencyjna)
35

30

25

20
OBSZAR A
Zielona Góra

15

Wartość ref erency jna

10

5

0
2004

2005

2006

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Miasto nie dysponuje szczegółowym wykazem zarejestrowanych na tym obszarze (wg PKD),
podmiotów gospodarczych. W rozdziale poświęconym charakterystyce sytuacji gospodarczej dla Zielonej
Góry została przedstawiona struktura podmiotów gospodarczych (dla całego miasta), z uwzględnieniem
podziału według sekcji PKD. Główną funkcją obszaru centrum (zgodnie ze studium), jest funkcja usługowa
(w tym usługi świadczone przez firmy komercyjne oraz organy administracji publicznej). Można założyć, że
większość zarejestrowanych na tym obszarze podmiotów gospodarczych działa w sektorze szeroko
rozumianych usług.
Struktura zatrudnienia
W związku z przedstawionymi w poprzednim rozdziale założeniami, dotyczącymi struktury podmiotów
na rewitalizowanym obszarze (dominacja sektora usługowego), przyjmuje się, że większość osób
zatrudnionych na obszarze poddawanym rewitalizacji, zatrudniona jest w różnego rodzaju firmach
usługowych (wśród nich m. In.: urzędy, instytucje finansowe, handlowe, gastronomia ). Analiza struktury
zatrudnienia wg sektorów gospodarki dla obszaru całego miasta została opisana w rozdziale poświęconym
gospodarce Zielonej Góry.

3.1.8

Problemy w sferze gospodarczej:
§ brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury technicznej (drogi, sieci informatyczne), co
niekorzystnie wpływa na atrakcyjność inwestycyjną obszaru,
§ brak planów zagospodarowania obszaru (tylko niewielka jego cześć objęta jest planami),
§ niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego rewitalizowanego obszaru.
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3.1.9

Strefa społeczna

Demografia rewitalizowanego obszaru
W tabeli przedstawiono zestawienie zmian jakie zachodziły w liczbie ludności Zielonej Góry oraz na
obszarze

poddawanym

rewitalizacji.

Tabela

zawiera

również

procentowy

udział

mieszkańców

rewitalizowanego centrum miasta w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, jak również dynamikę zmian
poszczególnych wartości.

Tabela 26 Liczba ludności (obszar A)
2004 (bazowy)
2005
2006

Lata
Liczba mieszkańców
miasta
Dynamika zmian
Liczba mieszkańców
rewitalizowanego obszaru
Dynamika zmian
Udział %

2007

115133

115121

115106

114 944

100

99,98

99,98

99,85

23022

23022

23022

23022

100

100

100

100

ok. 20

ok. 20

ok. 20

ok. 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Jak można zauważyć liczba mieszkańców miasta w całym analizowanym okresie kształtowała się na
poziomie ok. 115 tys. Zachodziły oczywiście pewne zmiany w ilości osób zamieszkujących miasto, ale
dynamika tych zjawisk ewidentnie pokazuje, że były to zmiany niewielkie. Można więc przyjąć, że liczba
mieszkańców Zielonej Góry pozostawała w analizowanym okresie na stałym poziomie.
Obszar A swoją powierzchnią obejmuje centrum oraz śródmieście Zielonej Góry. Są to tereny gdzie
oprócz obiektów usługowo- handlowych znajdują się obszary dużych skupisk ludności (osiedla, blokowiska,
np.: Osiedla Tysiąclecia, Winnica). Liczbę ludności na rewitalizowanym obszarze szacuje się na ok. 23
22

022 , co stanowi ok. 20% wszystkich mieszkańców Zielonej Góry.

22

Ze względu na brak dokładnych danych wartość ta będzie stała dla wszystkich analizowanych lat.
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Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne
Jak wynika z analizy danych statystycznych dotyczących osób korzystających z pomocy społecznej,
sytuacja rewitalizowanego obszaru pod tym względem jest dość dobra. Wartość wskaźnika (liczba osób
korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców) na obszarze jest dużo niższa niż wartość
referencyjna założona w wytycznych.

Rok

Tabela 27 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej (obszar A)
Liczba osób
Liczba mieszkańców
korzystających
Wartości wskaźnika
z pomocy społecznej
Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

23022

2765

1501

24,0157

65,1985

2005

115121

23022

2491

1402

21,6381

60,8983

2006

115106

23022

2457

1393

21,3455

60,5073

2007

114 944

23022

2253

1255

19,60

54,5131

23

Wartość
referencyjna
dla wskaźnika

104

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Z tabeli wynika, że obszar A oraz miasto Zielona Góra charakteryzują się niewielkim współczynnikiem
osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców. Na obszarze A (w 2006 roku) na 1000
mieszkańców z pomocy społecznej korzystało ok. 55 osób, w tym samym roku na obszarze całego miasta
było to ok. 21 osób. Kierując się tym kryterium zdegradowania, liczba osób korzystających z pomocy
społecznej musiałaby przekroczyć wartość 104 os/na 1000 mieszkańców, aby móc uznać dany obszar za
obszar wymagający wsparcia.

23

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry. Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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Długotrwale bezrobotni wśród osób w wieku produkcyjnym
Analiza wskaźnikowa wykazała, że jedną z problemowych kwestii na rewitalizowanym obszarze jest
liczba osób pozostających długotrwale bez pracy, o czym świadczy wyższy poziom wskaźnika długotrwale
bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym, w porównaniu z wartością referencyjną tego wskaźnika.

Tabela 28 Poziom długotrwałego bezrobocia (obszar A)
Rok

Liczba osób w wieku
produkcyjnym

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

79752

14236

3301

1163

4,1391

8,1694

2005

79747

14236

3939

1344

4,9194

9,4409

2006

79512

14236

3331

1276

4,1893

8,9632

2007

-

14236

2248

1200

-

8,4293

24

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

4,7

Źródło: opracowanie własne na odstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

24

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności w wieku produkcyjnym z 2008 oraz że jej wartość
pozostaje stała co wynika z ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w wieku produkcyjnym w
Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała
bardzo małe zmiany).
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Bezpieczeństwo

Kolejnym

problemem

dotykającym

rewitalizowanego

obszaru

jest

poziom

przestępczości.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wskaźnik poziomu przestępczości na 1000 ludności na
rewitalizowanym obszarze jest wyższy niż wartość referencyjna, zawarta w wytycznych do sporządzania
Lokalnych Programów Rewitalizacji. Poziom wskaźnika ujęty został w formie tabelarycznej.

Tabela 29 Poziom przestępczości (obszar A)
Rok

Liczba popełnionych
przestępstw

Liczba mieszkańców

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

23022

-

973

-

42,26

2005

115121

23022

-

921

-

40,01

2006

115106

23022

-

945

-

41,05

2007

114 944

23022

-

978

-

42,48

25

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

38,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Wyższa wartość tego wskaźnika na obszarze rewitalizowanym w stosunku do wartości referencyjnej
(38,4), wskazuje, że przestępczość stanowi istotny problem rewitalizowanego obszaru. Dodatkowo warto
odnotować, że liczba popełnianych przestępstw (na obszarze A), po spadku odnotowanym w 2005 (spadek
o 5,34%), systematycznie rośnie.
Wykres 15 Ilość przestępstw popełnianych na
obszarze A w latach 2004-2007
990
980
970
960
950
940
930
920
910
900
890
2004

2005

2006

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

25

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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Wysoki poziom przestępczości szczególnie nasilony jest na ulicach (najwięcej popełnionych
przestępstw):
§ Al. Wojska Polskiego,
§ ul. Stefana Batorego,
§ ul. Bohaterów Westerplatte,
§ ul. Wrocławska.

3.1.10

Problemy w sferze społecznej:
§ wysoki poziom przestępczości na rewitalizowanym obszarze w porównaniu z wartością
referencyjną,
§ wysoki poziom długotrwale bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym.

3.1.11

Określenie grup wsparcia na rewitalizowanym obszarze:
§ ludność zagrożona wykluczeniem społecznym (ludzie starsi, bezrobotni, itp.),
§ osoby zagrożone patologiami, np.: przestępczością (młodzież),
§ osoby długotrwale pozostające bez pracy.
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3.2

Obszar B

3.2.1

Strefa przestrzenna

Drugim obszarem wyznaczonym do rewitalizacji na podstawie analizy danych statystycznych jest
obszar znajdujący się w pobliżu Uniwersytetu Zielonogórskiego, w skład którego wchodzą budynki
zlokalizowane przy ulicach: Podgórnej oraz Akademickiej. W skład obszaru B wchodzi również teren Parku
Poetów. Na poniższej rycinie przedstawiono omawiany obszar.
Rycina 13 Rewitalizowany obszar B

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Analizując załączniki do studium uwarunkowań miasta na omawianym obszarze dominuje zabudowa
jedno- i wielorodzinna. Obszar B sąsiaduje z terenem należącym do Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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3.2.2

Uwarunkowania przyrodnicze26

Obszar rewitalizacji B obejmuje swym zasięgiem tereny zieleni, które zgodnie ze studium
uwarunkowań są parkiem leśnym. Park Poetów założony w latach 30 XX wieku jest skupiskiem dzikiej
roślinności porastającej teren dawnej kopalni gliny. Na terenie parku znajdują się stawy: Dziady, Glinianki
oraz Szmaragdowy. Park Poetów jest obszarem o charakterze leśnym, stanowiącym ostoję dla wielu
gatunków roślin i zwierząt. Aby uporządkować teren parku, będącego miejscem nielegalnego składowania
odpadów, przeprowadzane są akcje sprzątania Parku Poetów. Podsumowując: stan zagospodarowania
Parku Poetów jest zły, stąd pomysł, aby przywrócić owemu parkowi stan świetności.

3.2.3

Infrastruktura

Obszar B zlokalizowany jest w sąsiedztwie ulicy Podgórnej, stanowiącej jeden z ważniejszych ciągów
komunikacyjnych miasta. Charakterystyce stanu infrastruktury komunikacyjnej w Zielonej Górze poświęcone
zostały wcześniejsze rozdziały niniejszego opracowania.

3.2.4

Problemy w sferze przestrzennej:
§ zły stan techniczny budynków mieszkalnych (wymagających prac modernizacyjnych),
§ stan zagospodarowania parku należącego do rewitalizowanego obszaru (zły stan alejek,
brak oznakowania parku),
§ zły stan infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.

26

Opracowano na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_G%C3%B3ra,

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081002/POWIAT16/694808643,
http://zielonagora.blogspot.com/2008/02/resztki-zielonogrskiej-parkowej.html

83

3.2.5

Sfera gospodarcza

Podmioty gospodarcze
Analiza dostępnych danych statystycznych uzyskanych z Urzędu Miasta oraz z Głównego Urzędu
Statystycznego wykazała, że na obszarze B zarejestrowanych jest wiele podmiotów gospodarczych.
Znajduje to odzwierciedlenie w wielkości wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyniki analiz dla rewitalizowanego obszaru oraz dla całego miasta
Zielonej Góry zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 30 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (obszar B)
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

202

15067

304

13,086

150,4950

2005

115121

202

15286

301

13,278

149,0099

2006

115106

202

15524

307

13,487

151,9802

2007

114 944

202

15620

305

13,58

150,9901

27

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

Obszar całego
Obszar
miasta
rewitalizowany
10,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

27

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika
z ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje
w zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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Obszar B charakteryzuje się bardzo dużym wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, o czym świadczy fakt, iż wartość tego wskaźnika jest ok. 15 razy większa niż wartość
referencyjna oraz około 11 razy większa niż wartość wskaźnika dla całego miasta Zielona Góra.

Wykres 16 Zestawienie otrzymanych wartości wskaźników (całe miasto/rewitalizowany
obszar B/wartość referencyjna)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

3.2.6

Problemy w sferze gospodarczej

Podstawową funkcją analizowanego obszaru jest funkcja mieszkaniowa. Na jego terenie nie
przewiduje się tworzenia dużych zakładów pracy. Jedyną formą działalności gospodarczej są usługi oraz
handel, inne potrzeby mieszkańców są zaspakajane poza jego terenem. W związku z tym nie można
zaobserwować problemów natury gospodarczej, mieszkańcy korzystają z gospodarki innych obszarów
miasta.
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3.2.7

Strefa społeczna

Demografia

Poniższa tabela zawiera zestawienie zmian jakie zachodziły w liczbie ludności obszaru poddawanego
rewitalizacji oraz całej Zielonej Góry. Tabela zawiera również procentowy udział mieszkańców
rewitalizowanego obszaru w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, jak również dynamikę zmian
poszczególnych wartości.

Lata
Liczba mieszkańców
miasta

Tabela 31 Liczba ludności (obszar B)
2004 (bazowy)
2005
2006

2007

115133

115121

115106

114 944

Dynamika zmian

100

99,98

99,98

99,85

Liczba mieszkańców
rewitalizowanego
obszaru

202

202

202

202

Dynamika zmian

100

100

100

100

ok. 0,17

ok. 0,17

ok. 0,17

Ok. 0,17

Udział %

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Jak można zauważyć liczba mieszkańców miasta w całym analizowanym okresie kształtowała się na
poziomie ok. 115 tys. Zachodziły oczywiście pewne zmiany w ilości osób zamieszkujących miasto, ale
dynamika tych zjawisk ewidentnie pokazuje, że były to zmiany niewielkie. Można więc przyjąć, że liczba
mieszkańców Zielonej Góry pozostawała w analizowanym okresie na stałym poziomie.
W skład rewitalizowanego obszaru B wchodzą zaledwie dwie ulice (fragment ulicy Podgórnej oraz
ulica Akademicka). Stąd stosunkowo niewielka liczba osób zamieszkujących ten obszar (ok. 200) . Ludność
zamieszkująca ten obszar stanowi zatem znikomy odsetek wszystkich mieszkańców Zielonej Góry. W całym
analizowanym okresie jest to udział na poziomie ok. 0,17%.
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Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Z analizy danych statystycznych dotyczących osób korzystających z pomocy społecznej wynika, że
rewitalizowany obszar cechuje pod tym względem zła sytuacja. Osiągając dużo wyższą wartość wskaźnika
(liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców) niż założona w wytycznych
wartość referencyjna, obszar B spełnia kryterium wysokiego wskaźnika ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Na uwagę zasługuje fakt, iż liczba osób korzystających z pomocy społecznej na tym obszarze w latach
2004-2007, charakteryzuje się wyraźnie trendem spadkowym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w
osiąganych wartościach wskaźnika.

Tabela 32 Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej (obszar B)
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba osób
korzystająca
z pomocy społecznej

Obszar
Obszar
Obszar całego
Obszar
rewitalizowany całego
miasta
rewitalizowany
28
miasta

Wartości wskaźnika

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

202

2765

62

24,0157

306,9307

2005

115121

202

2491

47

21,6381

232,6733

2006

115106

202

2457

46

21,3455

227,7228

2007

114944

202

2253

40

19,60

198,0198

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

104

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

28

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika
z ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje
w zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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Wykres 17 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2004-2007
(obszar B)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Długotrwale bezrobotni wśród osób w wieku produkcyjnym
Analiza wskaźnikowa wykazała, że na rewitalizowanym obszarze problem stanowi duża liczba osób
pozostających długotrwale bez pracy. Świadczy o tym wyższy poziom wskaźnika długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku produkcyjnym na 100 mieszkańców, w porównaniu z wartością referencyjną dla tego
wskaźnika. Wartość obliczanego wskaźnika na przestrzeni analizowanych lat 2004-2007 wykazuje tendencje
spadkowe, co z pewnością można uznać za dobry prognostyk.

Tabela 33 Liczba długotrwale bezrobotnych (obszar B)
Rok

Liczba osób w wieku
produkcyjnym

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany29

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

79752

136

3301

49

4,1391

36,0294

2005

79747

136

3939

46

4,9194

33,8235

2006

79512

136

3331

42

4,1893

30,8824

2007

-

136

2248

42

-

30,8824

Wartość
referencyjn
a dla
wskaźnika

4,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

29

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności w wieku produkcyjnym z 2008 oraz że jej wartość
pozostaje stała co wynika z ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w wieku produkcyjnym w
Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała
bardzo małe zmiany).
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Tabela 34 Liczba długotrwale bezrobotnych/dynamika zmian (obszar B)
Lata
2004
2005
2006

2007

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych

49

46

42

42

Dynamika zmian

100

93,87

91,30

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Bezpieczeństwo

Kolejny problem dla obszaru B stanowi wysoki poziom przestępczości. Przeprowadzona analiza
wykazała, że na rewitalizowanym obszarze wskaźnik poziomu przestępczości na 1000 ludności jest wyższy
niż wartość referencyjna, zawarta w wytycznych do sporządzania Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Sytuacja taka występuje we wszystkich analizowanych latach. Poziom wskaźnika ujęty został w formie
tabelarycznej.

Tabela 35 Ilość popełnionych przestępstw (obszar B)
Rok

Liczba popełnionych
przestępstw

Liczba mieszkańców

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

202

-

30

-

148,51

2005

115121

202

-

29

-

143,56

2006

115106

202

-

30

-

148,51

2007

114944

202

-

31

-

153,47

30

Wartość
referencyjna
dla wskaźnika

38,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Lata
Przestępstwa
popełnione ogółem
Dynamika

Tabela 36 Popełnione przestępstwa/dynamika zmian (obszar B)
2004 (bazowy)
2005
2006

2007

30

29

30

31

100

96,66

103,44

103,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

30

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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3.2.8

Problemy w sferze społecznej:
§ duży odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
§ duża liczba osób pozostających długotrwale bez pracy wśród osób w wieku produkcyjnym,
§ wysoki poziom przestępczości notowanej na analizowanym obszarze.

3.2.9

Określenie grup wymagających wsparcia:
§ ludność zagrożona wykluczeniem społecznym (ludzie starsi, bezrobotni, itp.),
§ osoby zagrożone patologiami, np.: przestępczością (młodzież),
§ osoby długotrwale pozostające bez pracy.
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3.3

Obszar C

3.3.1

Strefa przestrzenna

Trzecim obszarem poddawanym procesowi rewitalizacji jest teren położony pomiędzy ulicami: Stefana
Batorego oraz Ludową. W jego skład wchodzą fragmenty wspomnianych wcześniej ulic, jak również ulice:
Obywatelska oraz Harcerska. Obszar ten zaznaczony został na poniższej rycinie.

Rycina 14 Rewitalizowany obszar C

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Obszar ten, w chwili obecnej nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, jednak
prowadzone są prace zmierzające w kierunku jego stworzenia. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra” na obszarze tym dominują funkcje
mieszkalne (zabudowa jedno i wielorodzinna) oraz usługi. Obszar graniczy od wschodu i północy,

z

terenami o funkcjach głównie przemysłowo- produkcyjnych.
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3.3.2

Infrastruktura

Obszar ten graniczy bezpośrednio z ulicami/drogami stanowiącymi jedne z głównych arterii
komunikacyjnych miasta Zielona Góra (szerzej opisane w poprzednich rozdziałach). W pobliżu
rewitalizowanego terenu przebiegają elementy infrastruktury kolejowej, ograniczającej obszar od strony
północnej i południowej.

3.3.3

Problemy sfery przestrzennej:
§ brak planów zagospodarowania przestrzennego,
§ zły stan techniczny budynków mieszkalnych,
§ wymagająca modernizacji sieć wodno-kanalizacyjna.

3.3.4

Strefa gospodarcza

Stan gospodarki rewitalizowanego obszaru

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych dla kolejnych lat przedstawiono w poniższej
tabeli.

Tabela 37 Zarejestrowane podmioty gospodarcze/dynamika zmian (obszar C)
Lata
2004 (bazowy)
2005
2006
2007
Stefana Batorego

273

277

286

280

Obywatelska

13

13

14

14

Harcerska

11

11

12

11

Ludowa

24

26

24

26

Razem

321

327

336

331

Dynamika

100

101,86

102,75

98,51

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS
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Następnie obliczono wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców, dla
poszczególnych lat. Dane te zostały przedstawione w tabeli.
Tabela 38 Zarejestrowane podmioty gospodarcze (obszar C)
Liczba zarejestrowanych
Liczba mieszkańców
podmiotów
Wartości wskaźnika
gospodarczych

Rok

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

655

15067

321

13,086

49,0076

2005

115121

655

15286

327

13,278

49,9237

2006

115106

655

15524

336

13,487

51,2977

2007

114944

655

15620

331

13,58

50,5343

31

Wartość
referencyjna
dla wskaźnika

10,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Dokonana analiza wykazała, że obszar ten pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych na 100 mieszkańców charakteryzuje się wartością wskaźnika (w kolejnych latach) znacznie
wyższą niż wartość referencyjna, co oznacza, że obszar nie spełnia kryterium niskiego wskaźnika
prowadzenia działalności gospodarczej. Brak jest danych dotyczących struktury tych podmiotów
gospodarczych, jednakże na podstawie studium rozwoju i kierunków zagospodarowania można przyjąć, że
na tym terenie działają głównie firmy usługowe (dotyczy również zatrudnionych osób).

3.3.5

Problemy w sferze gospodarczej

Podstawową funkcją analizowanego obszaru jest funkcja mieszkaniowa. Na jego terenie nie
przewiduje się tworzenia dużych zakładów pracy. Jedyną formą działalności gospodarczej są usługi oraz
handel, inne potrzeby mieszkańców są zaspakajane poza jego terenem. W związku z tym nie można
zaobserwować problemów natury gospodarczej, mieszkańcy korzystają z gospodarki innych obszarów
miasta.

31

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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3.3.6

Strefa społeczna

Demografia

Zmiany demograficzne zachodzące na rewitalizowanym obszarze w latach 2004-2007 zostały
przedstawione w tabeli. Zestawienie zawiera również dane demograficzne dla obszaru całego miasta
Zielonej Góry, a także dynamikę zachodzących zjawisk oraz udział procentowy mieszkańców
rewitalizowanego obszaru w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta.

Tabela 39 Liczba ludności (obszar C)
Lata

2004 (bazowy)

2005

2006

2007

115133

115121

115106

114944

Dynamika zmian

100

99,98

99,98

99,85

Liczba
mieszkańców
rewitalizowanego
obszaru

655

655

655

655

Dynamika zmian

100

100

100

100

ok. 0,56

ok. 0,56

ok. 0,56

ok.0,56

Liczba
mieszkańców
miasta

Udział %

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS
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Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego stanowi jeden z największych problemów
rewitalizowanego obszaru. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych statystycznych można stwierdzić,
że poziom wskaźnika jest znacznie większy niż wartość referencyjna. Oznacza to, że obszar ten spełnia
kryterium wysokiego poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Pełne zestawienie danych wyjściowych
oraz wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 40 Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej (obszar C)
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba osób korzystająca
z pomocy społecznej

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

655

2765

90

21,0157

137,4046

2005

115121

655

2491

73

21,6381

111,4504

2006

115106

655

2457

99

21,3455

151,1450

2007

114944

655

2253

98

19,60

149,6183

32

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

104

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

32

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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Długotrwale bezrobotni wśród osób w wieku produkcyjnym

Wyliczona wartość wskaźnika osób długotrwale pozostających bez pracy wśród osób w wieku
produkcyjnym wskazuje, że jest to istotny problem tego obszaru. Świadczy o tym wysoki poziom
(otrzymanego na podstawie wyliczeń) wskaźnika, który w 2007 roku przekracza wartość referencyjną blisko
5 razy. Na podstawie posiadanych danych pochodzących z poprzednich lat (okres 2004-2006), również
obliczono wartość wskaźnika długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym. Wyniki analizy
wskazują, że w poprzednich latach długotrwałe bezrobocie stanowiło również istotny problem dla tego
obszaru.

Tabela 41 Liczba osób długotrwale bezrobotnych (obszar C)
Rok

Liczba osób w wieku
produkcyjnym

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

79752

534

3301

100

4,1391

18,7266

2005

79747

534

3939

113

4,9194

21,1610

2006

79512

534

3331

106

4,1893

19,8502

2007

-

534

2248

108

-

20,2247

33

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

4,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

33

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności w wieku produkcyjnym z 2008 oraz że jej wartość
pozostaje stała co wynika z ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w
Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała
bardzo małe zmiany).
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Wykres 18 Zestawienie wartości wskaźników (obszar miasta/rewitalizowany obszar C/wartość
referencyjna)
25

20

15
Zielona Góra
Obszar C
Wartość ref erencyjna

10

5

0
2004

2005

2006

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Bezpieczeństwo
Pod względem poziomu bezpieczeństwa obszar C również nie wypada korzystnie. Na podstawie
informacji o popełnionych przestępstwach na terenie analizowanego obszaru zauważyć można wyraźny
trend wzrostowy tego bardzo niekorzystnego czynnika. Podstawowe wielkości charakteryzujące to zjawisko
przedstawione zostały w tabeli.

Lata

Tabela 42 Liczba przestępstw- dynamika zmian (obszar C)
2004 (bazowy)
2005
2006

2007

Przestępstwa
popełnione ogółem

28

44

48

57

Dynamika

100

157,14

109,09

118,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS
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Szczególnie wysoki poziom przestępczości występuje na ulicy Stefana Batorego, gdzie popełniono
niemal wszystkie przestępstwa (na tym obszarze).
Trend wzrostowy liczby przestępstw znajduje swoje odzwierciedlenie w wartościach obliczonych
wskaźników, które zestawione zostały w formie tabelarycznej.
Tabela 43 Poziom przestępczości (obszar C)
Rok

Liczba popełnionych
przestępstw

Liczba mieszkańców

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany34

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

655

-

28

-

42,75

2005

115121

655

-

44

-

67,18

2006

115106

655

-

48

-

73,28

2007

114944

655

-

57

-

87,02

Wartość
referencyjna
dla wskaźnika

Obszar
Obszar
całego miasta rewitalizowany
38,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Wykres 19 Zestawienie wartości wskaźników (obszar C/wartość referencyjna)

100
90
80
70
60
50

Obszar C
Wartość referencyjna

40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

34

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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3.3.7

Problemy w sferze społecznej:
§ duży odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
§ duża liczba osób pozostających długotrwale bez pracy wśród osób w wieku produkcyjnym,
§ wysoki poziom przestępczości notowanej na analizowanym obszarze.

3.3.8

Określenie grup wymagających wsparcia:
§ ludność zagrożona wykluczeniem społecznym (ludzie starsi, bezrobotni, itp.),
§ osoby zagrożone patologiami, np.: przestępczością (młodzież),
§ osoby długotrwale pozostające bez pracy.
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3.4

Obszar D

3.4.1

Strefa przestrzenna

Czwartym rewitalizowanym w Zielonej Górze obszarem jest teren położony u zbiegu ulic: Stefana
Batorego oraz Energetyków, granicząc bezpośrednio z poddawanym rewitalizacji obszarem C. Analizowany
w tej części opracowania obszar D przedstawiony został na rycinie.
Rycina 15 Rewitalizowany obszar D

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Zgodnie z załącznikiem do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona
Góra” na analizowanym obszarze dominuje zabudowa wielo- oraz jednorodzinna. Obszar graniczy
bezpośrednio z terenami miasta Zielonej Góry, które pełnią głównie funkcje przemysłowo- produkcyjne oraz
usługowe.

3.4.2

Uwarunkowania przyrodnicze

Na obszarze rewitalizowanym

D zlokalizowany

jest Nowy Park Winny. Teren parku to

niezagospodarowana dolina „Gęśnika” – jednego z dwóch odkrytych cieków wodnych w mieście. Teren o
malowniczym położeniu z mocno zróżnicowaną rzeźbą terenu. Przylega do dawnego terenu rekreacyjnego
„Wagmostawu”.
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3.4.3

Infrastruktura

Analizowany obszar ograniczają ulice: Stefana Batorego oraz Energetyków, która łączy się z Al.
Zjednoczenia. Stanowią one ważne szlaki komunikacyjne dla miasta. Obszar ten znajduje się również w
sąsiedztwie elementów infrastruktury kolejowej (linie kolejowe prowadzące na tereny przeznaczone dla
przedsiębiorstw produkcyjnych).

3.4.4

Problemy w sferze przestrzennej:
§ obszar nie objęty planem zagospodarowania przestrzennego (w trakcie prac),
§ zły stan techniczny budynków mieszkaniowych,
§ zły stan infrastruktury komunikacyjnej (nawierzchnie dróg oraz ciągi piesze).
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3.4.5

Sfera gospodarcza

Stan gospodarki rewitalizowanego obszaru
Zestawienie liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie całego miasta oraz na
analizowanym obszarze przedstawiono w tabeli.
Tabela 44 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (obszar D)
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

2004

115133

534

15067

361

13,0860

67,6030

2005

115121

534

15286

361

13,2782

67,6030

2006

115106

534

15524

371

13,4867

69,4757

2007

114944

534

15620

367

13,58

68,7266

35

Obszar
Obszar całego
rewitalizowany
miasta

Wartość
referencyj
na dla
wskaźnika

Obszar
rewitalizowany
10,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

35

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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Jak wynika z analizy danych statystycznych obszar D cechuje wyższa wartość wskaźnika
(zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób) niż podana wartość referencyjna. Oznacza to,
że obszar D nie spełnia kryterium niskiego współczynnika prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykres 20 Zestawienie wartości wskaźników (obszar miasta/obszar D/wartość
referencyjna)
80
70
60
50
Zielona Góra

40

Obszar D
Wartość ref erency jna

30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

3.4.6

Problemy w sferze gospodarczej

Podstawową funkcją analizowanego obszaru jest funkcja mieszkaniowa. Na jego terenie nie
przewiduje się tworzenia dużych zakładów pracy. Jedyną formą działalności gospodarczej są usługi oraz
handel, inne potrzeby mieszkańców są zaspakajane poza jego terenem. W związku z tym nie można
zaobserwować problemów natury gospodarczej, mieszkańcy korzystają z gospodarki innych obszarów
miasta.
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3.4.7

Sfera społeczna

Demografia

Zmiany demograficzne na analizowanym obszarze w porównaniu z całym miastem Zielona Góra
przedstawia poniższa tabela. Na podstawie dostępnych danych statystycznych dokonano obliczeń
podstawowych wskaźników (dynamika zmian oraz procentowy udział mieszkańców rewitalizowanego
obszaru w stosunku do mieszkańców całego miasta).

Lata
Liczba
mieszkańców
miasta

Tabela 45 Liczba ludności rewitalizowanego obszaru D
2004 (bazowy)
2005
2006

2007

115133

115121

115106

114944-

Dynamika zmian

100

99,98

99,98

99,85-

Liczba
mieszkańców
rewitalizowanego
obszaru

534

534

534

534

Dynamika zmian

100

100

100

100

ok. 0,46

ok. 0,46

ok. 0,46

ok. 0,46

Udział %

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Jak można zauważyć liczba mieszkańców miasta w całym analizowanym okresie kształtowała się na
poziomie ok. 115 tys. Zachodziły oczywiście pewne zmiany w ilości osób zamieszkujących miasto, ale
dynamika tych zjawisk ewidentnie pokazuje, że były to zmiany niewielkie. Można więc przyjąć, że liczba
mieszkańców Zielonej Góry pozostawała w analizowanym okresie na stałym poziomie.
Obszar D ze względu na niewielki zasięg terytorialny zamieszkiwany jest przez niewielką liczbę
ludności, wynoszącą zaledwie 534 osoby, co stanowi ok. 0,46% mieszkańców całej Zielonej Góry.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Obliczone wartości wskaźników osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców,
wskazują, że kwestia ta stanowi istotny problem rewitalizowanego obszaru. Wartość tego wskaźnika w
poszczególnych latach (okres 2004-2007, co dodatkowo wskazuje, że problem ubóstwa i wykluczenia
społecznego ma charakter długookresowy) znacznie przekracza wartość referencyjną. Zestawienie wartości
obliczonych wskaźników przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 46 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej (obszar D)
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba osób korzystająca
z pomocy społecznej

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

2004

115133

534

2765

83

24,0157

155,4307

2005

115121

534

2491

75

21,6381

140,4494

2006

115106

534

2457

88

21,3455

164,7940

2007

114944

534

2253

89

19,60

166,6667

36

Obszar
Obszar całego
rewitalizowany
miasta

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

Obszar
rewitalizowany
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Długotrwale bezrobotni wśród osób w wieku produkcyjnym

Analiza sytuacji na rewitalizowanym obszarze pod kątem wskaźnika udziału osób długotrwale
bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym wykazała, że wartość wskaźnika dla obszaru D przyjmuje
wartość większą niż wartość referencyjna, co wskazuje na niekorzystną sytuację na analizowanym
obszarze. Wartość wskaźnika dla obszaru D wykazuje wysoki poziom osób pozostających długotrwale bez
pracy w stosunku do osób w wieku produkcyjnym.

Tabela 47 Liczba długotrwale bezrobotnych (obszar D)
Rok

Liczba osób w wieku
produkcyjnym

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar
całego
miasta

2004

79752

378

3301

109

4,139

28,8360

2005

79747

378

3939

124

4,939

32,8042

2006

79512

378

3331

118

4,189

31,2169

2007

-

378

2248

113

-

29,8942

37

Obszar
Obszar całego
rewitalizowany
miasta

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

Obszar
rewitalizowany
4,7
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Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
37
Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności w wieku produkcyjnym z 2008 oraz że jej wartość
pozostaje stała co wynika z ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w wieku produkcyjnym w
Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała
bardzo małe zmiany).
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Wykres 21 Zestawienie wartości wskaźników (obszar miasta/rewitalizowany obszar
D/wartość referencyjna)
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Bezpieczeństwo
Analizując liczbę przestępstw popełnianych na rewitalizowanym obszarze można stwierdzić, że tak
niewielki obszar charakteryzuje się dość dużym poziomem przestępczości. Dodatkowo niekorzystnym
zjawiskiem jest stopniowy wzrost odnotowanych przestępstw w obszarze D w całym okresie analizy.
Szczegółowe informacje dotyczące tego zjawiska przedstawione zostały w tabeli.

Lata

Tabela 48 Liczba przestępstw- dynamika zmian (obszar D)
2004 (bazowy)
2005
2006

2007

Przestępstwa
popełnione ogółem

41

50

61

88

Dynamika

100

121,95

122

144,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Stosunkowo duża liczba popełnianych przestępstw na analizowanym obszarze wpłynęła również
niekorzystnie na wartość wskaźnika liczby popełnianych przestępstw na 1000 mieszkańców, zestawienie
otrzymanych wartości zostało przedstawione w poniższej tabeli.
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Tabela 49 Poziom przestępczości (obszar D)
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba popełnionych
przestępstw

Wartości wskaźnika

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany38

Obszar
całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

Obszar całego
miasta

Obszar
rewitalizowany

2004

115133

534

-

41

-

76,78

2005

115121

534

-

50

-

93,63

2006

115106

534

-

61

-

114,23

2007

114944

534

-

88

-

164,79

Wartość
referencyjna
dla
wskaźnika

38,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

38

Ze względu na brak pełnych danych przyjęto liczbę ludności z 2008 oraz że jej wartość pozostaje stała co wynika z
ogólnych zmian liczby ludności Zielonej Góry, Liczba ludności w Zielonej Górze w analizowanym okresie pozostaje w
zasadzie na tym samym poziomie (dynamika zmian wykazała bardzo małe zmiany).
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3.4.8

Problemy w sferze społecznej:
§ duży odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
§ duża liczba osób pozostających długotrwale bez pracy wśród osób w wieku produkcyjnym,
§ wysoki poziom przestępczości notowanej na analizowanym obszarze.

3.4.9

Określenie grup wsparcia dla rewitalizowanego obszaru:
§ ludność zagrożona wykluczeniem społecznym (ludzie starsi, bezrobotni, itp.),
§ osoby zagrożone patologiami, np.: przestępczością (młodzież),
§ osoby długotrwale pozostające bez pracy.

108

4
Nawiązanie do dokumentów strategicznych
dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno –
gospodarczego regionu
4.1
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
z horyzontem czasowym do 2020 roku
Województwo Lubuskie należy do grupy najlepiej rozwijających się województw zachodniej Polski.
Wykorzystując swoje unikalne uwarunkowania zmierza do rozwoju gospodarki, zaawansowanych
technologii, poprawy infrastruktury drogowej i technicznej, tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.
Pełna wizja rozwoju województwa lubuskiego w 2020 roku zakłada zwiększenie dostępu do rozległej sfery
usług publicznych: począwszy od transportu i komunikacji, poprzez edukację, ochronę zdrowia, poprawę
bezpieczeństwa, kulturę i wypoczynek. Przedstawiona wizja ma na celu poprawę życia mieszkańców
regionu.
Przedstawiona diagnoza sytuacji województwa lubuskiego, analiza wcześniej skonstruowanych
dokumentów strategicznych, a także liczne konsultacje społeczne doprowadziły do skonstruowania czterech
celów strategicznych regionu:
1. zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu,
2. podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego
nauki oraz informatyzacja społeczeństwa,
3. rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu
technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką,
4. efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

W kontekście działań nastawionych na rewitalizację, szczególnie istotny jest pierwszy z wymienionych
wyżej celów. Jego osiągnięcie zakłada się m.in. poprzez wspomaganie procesów rewitalizacji miast i
obszarów wiejskich oraz wspieranie działań na rzecz zwiększenia tożsamości regionalnej. Działania w tym
priorytecie nakierowane będą również na:
§ modernizację infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej
regionu,
§ udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej i komunalnej poprawiającej warunki
§ życia oraz podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów aktywności gospodarczej,
§ udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury społecznej – w szczególności w sferach: edukacji,
opieki zdrowotnej, kultury i pomocy społecznej,
§ uzyskanie trwałych efektów płynących ze współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.
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Celem podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz informatyzacji społeczeństwa,
zakłada się podjęcie działań w kierunku dostosowania kształcenia do potrzeb regionalnego rynku i
standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Niezwykle istotne jest ograniczenie zakresu i skutków
wykluczenia społecznego osób i rodzin, ich integracja ze społeczeństwem oraz wyrównywanie szans
rozwojowych dzieci i młodzieży.
W ramach, nie mniej istotnego priorytetu jakim jest rozwój przedsiębiorczości, zakłada się działanie
zmierzające do rozwoju instytucjonalnego i kapitałowego otoczenia biznesu.
Nawiązując do czwartego celu strategicznego – prorozwojowego wykorzystania środowiska
przyrodniczego i kulturowego województwa lubuskiego - działania z tym związane kierowane będą na rozwój
turystyki i kreowania atrakcyjnego wizerunku województwa.

4.2
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zielona
Priorytetowymi zdefiniowanymi w studium celami rozwojowymi miasta są:
§ zachowanie skali i charakteru, a jednocześnie odrębności przestrzennej miasta o układzie
koncentrycznym, zachowującym i kultywującym cechy miasta ogrodu, postrzeganego jako
ośrodek ponadregionalny o transgranicznym oddziaływaniu, ze znacznym udziałem terenów
zieleni leśnej i parków leśnych, tworzących naturalną otulinę obszarów zurbanizowanych,
§ ukierunkowanie programowego profilu rozwojowego miasta o wyraźnie regionalnym
oddziaływaniu, w kierunku silnego centrum administracyjnego, usługowego, dynamicznego
ośrodka: akademickiego, rekreacyjno – sportowego, produkcyjnego związanego przede
wszystkim ze współczesnymi technologiami, a jednocześnie przyjaznego, atrakcyjnego
miejsca zamieszkania,
§ wyodrębnienie grupy strategicznych aktywności rozwojowych, wykorzystujących unikatowe
cechy miasta, do których można zaliczyć: usługi sportu i rekreacji, usługi nauki i oświaty,
produkcję wysokotechniczną oraz specyficzne usługi obsługi biznesu,
§ przyjęcie docelowego modelu funkcjonalnego miasta, opartego na wyznaczeniu ośmiu
obszarów dominacji funkcjonalnej, takich jak: centralny, północny 1, północny 2, wschodni,
południowy 1, południowy 2, zachodni 1 i zachodni 2,
§ przebudowa istniejących i budowa nowych dróg układu podstawowego
i uzupełniającego w kolejności dostosowanej do docelowego modelu komunikacji drogowej
oraz priorytetów i inwestycyjnych miasta,
§ wykształcenie docelowego układu i zasięgu terenów kolejowych, uwzględniających system
transportu osobowego i towarowego, z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z
występowaniem terenów zamkniętych,
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§ wykształcenie czytelnej docelowej struktury urbanistycznej, z wyraźnym wyodrębnieniem
strefy śródmieścia/centrum oraz z wyznaczeniem obszarów aktywności lokalnej, położonych
w granicach poszczególnych jednostek studium,
§ wykształcenie

docelowego,

wielostopniowego

modelu

terenów

usługowych,

uwzględniającego specyfikę miejsc oraz ustawowe wymogi związane z lokalizacją
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
§ wyznaczenie miejsc aktywizacji inwestycyjnej, związanej ze strategicznymi inwestycjami:
wysokotechnicznej produkcji, obsługi biznesu, celu publicznego, a także inwestycjami
prywatnymi;
§ ukierunkowanie rozwoju terenów położonych wzdłuż Trasy Północnej oraz trasy S3,
w kierunku realizacji funkcji produkcyjnych wysokotechnicznych i usługowych;
§ przyjęcie docelowej polityki udostępniania nowych terenów inwestycyjnych na cele:
a)

terenów produkcyjnych, ze szczególnym

uwzględnieniem

wysokotechnicznej

produkcji,
b)

terenów usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług publicznych,

c)

terenów mieszkaniowych, zabudowy wielorodzinnej w strefach A39 i B40 oraz
zabudowy jednorodzinnej w strefie C41,

§ wyznaczenie i rozwój obszarów przestrzeni publicznych oraz obszarów przestrzeni
zielonych, tworzących wspólnie system ogólnodostępnych przestrzeni mających swoje
powiązania i kontynuację w granicach sąsiednich gmin,
§

ochrona obszarów decydujących o zachowaniu walorów środowiska i dziedzictwa
kulturowego wraz z przypisanymi im programami ochrony,

§ przyjęcie wieloletniej, spójnej polityki ochrony, gospodarowania i zarządzania terenami:
leśnymi (w tym parkami leśnymi), zieleni urządzonej, zieleni pozostałej oraz zespołami
ogrodów działkowych,
§ minimalizacja lub eliminacja zagrożeń wynikających ze stanu środowiska, wywołanego
dotychczasową działalnością inwestycyjną w tym przemysłową;
§ realizacja inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową systemów infrastruktury
technicznej i komunalnej,
§ etapowanie zadań strategicznych w ścisłej koordynacji z długoterminową polityką ich
finansowania, zarówno z budżetu miasta jak i innych źródeł, przede wszystkim: funduszy
strukturalnych, celowych dotacji, realizacji refundowanych programów inwestycyjnych oraz
współfinansowania zadań wspólnych miasta i innych podmiotów.

39

Obszar śródmieścia- o uformowanej historycznej strukturze urbanistycznej i przeznaczeniu, o wyraźnych oznakach
ładu przestrzennego, wymagający ochrony oraz we wskazanych miejscach rehabilitacji, uzupełnienia, wymiany.
40
Obszary miejskie- współczesnej urbanizacji miejskiej, w tym B1 (jednorodne - o co najmniej średnich walorach
estetycznych i użytkowych, lokalnie mogące wymagać modernizacji, przekształceń, wymiany, uzupełnienia), i B2
(niejednorodne – o niskich walorach estetycznych i użytkowych mogące wymagać w całości rehabilitacji, przekształceń,
wymiany, uzupełnienia).
41
Obszary podmiejskie- współczesnej urbanizacji podmiejskie, w tym C1 (jednorodne - wymagające zachowania i
uzupełnienia) i C2 (niejednorodne - wymagające lokalnie przekształceń, wymiany, uzupełnienia).
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Przedstawione powyżej kierunki rozwoju Zielonej Góry, powinny umożliwić miastu prowadzenie
następujących polityk:
A. Polityki stabilizacji przestrzennej, polegającej m. in. na utworzeniu rozwiniętego, ogólnodostępnego
systemu

obszarów

przestrzeni

publicznych,

realizujących

przede

wszystkim

różne

funkcje

komunikacyjne, a także utworzeniu systemu obszarów przestrzeni zielonych, zachowujących istniejące
lasy ochronne oraz parki leśne stanowiące naturalną otulinę terenów zurbanizowanych.
B. Polityki stabilizacji programowej – zakładającej m. in. wyróżnienie strefy centralnej w mieście,
położonej w granicach strefy śródmiejskiej o zróżnicowanych lokalnych i ponadlokalnych funkcjach
usługowych i rzemieślniczych ze znacznym udziałem zabudowy mieszkaniowej. Inną, istotną w
kontekście działań rewitalizacyjnych w Zielonej Górze, wyróżnioną strefą są parki leśne położone w
strefie miejskiej, jako przestrzeń lasów zagospodarowanych w formie parków publicznych z
wprowadzeniem tras pieszych i rowerowych, miejsc widokowych i powiązaniem ich z sąsiadującymi
terenami zielonymi, bez możliwości przeznaczenia tych terenów na cele nieleśne.
C. Polityki stabilizacji środowiskowej, skupiającej się na wypracowaniu zasad i standardów ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego, z gwarancją niekonfliktowego rozwoju jedynego w swoim rodzaju
systemu przestrzennego i związanego z nim indywidualnego przeznaczenia oraz zagospodarowania
poszczególnych terenów. Stabilizacja środowiskowa to także przestrzeganie zasad zrównoważonego
rozwoju w kontekście wszelkich zmian związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na terenie
miasta.
D. Polityki stabilizacji społecznej, realizowanej poprzez poprawę życia mieszkańców oraz standardów
obsługi przyjezdnych, stabilizację liczby ludności, przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania aktualnej
liczby mieszkańców, przygotowaniu do negatywnych zjawisk demograficznych, takich jak starzenie się
społeczeństwa, rozwoju nowych terenów o przeznaczeniach takich jak nauka, rekreacja, turystyka.
Stabilizacja społeczna będzie osiągnięta także przez promocję miasta, mającą na celu pozyskiwanie
nowych inwestorów, którzy przyczynią się do powstawania nowych, zróżnicowanych miejsc pracy.
E. Polityki stabilizacji technicznej, dotyczącej głównie rozwoju terenów dróg i ulic publicznych, rozwoju
trakcji kolejowych, transportu pasażerskiego lotniczego w oparciu o rozbudowę Portów Lotniczych
w Babimoście i Przylepie, rozwoju sieci komunikacji publicznej i systemu parkowania w Zielonej Górze.

Kierunki rozwoju i związane z nimi poszczególne polityki rozwoju miasta muszą uwzględniać zasady i
kierunki

zrównoważonego rozwoju na każdym

etapie podejmowanych działań planistycznych i

realizacyjnych.
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4.3
Strategia Integracji i Polityki Społecznej miasta Zielona Góra na
lata 2004 - 2015

Strategię rozpoczyna niezwykle istotne stwierdzenie, że rozwój gospodarczy miasta musi być ściśle
powiązany z poprawą jakości życia mieszkańców. Przyjazne warunki życia to przede wszystkim: dobry
dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego. Realizacja Strategii przyczyni się do rozwiązania
najważniejszych, wcześniej skonkretyzowanych i zdiagnozowanych, problemów społecznych w Zielonej
Górze.
W trakcie prowadzonych badań społeczeństwa zdefiniowano cele strategiczne oraz operacyjne,
a także wskazano sposoby ich realizacji, służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i
marginalizacji.
1.

Cel strategiczny: Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem
a) Cel operacyjny: utworzenie sieci dodatkowych placówek wspierających rodzinę
w wychowaniu i opiece nad dzieckiem,
b) Cel operacyjny: utworzenie mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób ( w tym osób
niepełnosprawnych) mogących, przy odpowiednim wsparciu, samodzielnie żyć
w środowisku,
c) Cel operacyjny: wspieranie rozwoju dzieci z rodzin zastępczych oraz rodzin niewydolnych
wychowawczo,
d) Cel operacyjny: prowadzenie Szkoły Dla Rodziców, w której edukacją będą objęte rodziny
niewydolne wychowawczo, z problemem uzależnień i przemocy,
e) Cel operacyjny: upowszechnienie metody mediacyjnej jako formy pracy z rodziną w celu
rozwiązywania konfliktów,
f) Cel operacyjny: utworzenie zastępczych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki
rodziców biologicznych,
g) Cel operacyjny: utworzenie Centrum Wolontariatu w celu stworzenia bazy informacyjnej
i koordynacji działań wolontariuszy na terenie miasta.

2.

Cel strategiczny: stymulacja społeczności lokalnej do tworzenia zdrowego stylu życia wolnego od
alkoholu
a) Cel operacyjny: pozyskanie osób kompetentnych do wspierania działań promujących zdrowy
styl życia przez tworzenie sieci animatorów ruchu społecznego, działających na dwóch
skoordynowanych płaszczyznach obejmujących swym oddziaływaniem środowiska szkolne
i pozaszkolne,
b) Cel operacyjny: aktywizacja środowisk młodzieżowych pod kątem rozwijania kompetencji
osobistych i społecznych, które umożliwiają realizację własnych potencjałów i stworzą
warunki do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
c) Cel operacyjny: aktywizacja społeczności lokalnej, tworzenie klubów osiedlowych i wzrost
ilości podejmowanych przez szkoły i struktury osiedlowe wspólnych działań profilaktycznych.
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3.

Cel strategiczny: przeciwdziałanie narkomanii – koncepcja profilaktyki na trzech poziomach
a) Cel operacyjny: profilaktyka pierwszorzędowa skierowana do wszystkich osób, polegająca
na systematycznej, rzetelnej akcji informacyjnej o zjawisku narkomanii i możliwościach
leczenia na terenie miasta
b) Cel operacyjny: profilaktyka drugorzędowa skierowana do osób z grupy wysokiego ryzyka,
polegająca na tworzeniu programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, organizowaniu
atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych będących alternatywą do brania narkotyków,
c) Cel operacyjny: profilaktyka trzeciorzędowa skierowana do osób uzależnionych, polegająca
na zwiększeniu dostępności do instytucji zajmujących się leczeniem i terapią osób
uzależnionych oraz uspołecznianiu tych osób.

4.

Cel strategiczny: aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych
a) Cel operacyjny: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez umożliwienie osobom
długotrwale bezrobotnym podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
b) Cel operacyjny: aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym przez utworzenie Centrum Integracji Społecznej,
c) Cel operacyjny: pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w sferze
produkcji i usług,
d) Cel operacyjny: wspomaganie istniejących podmiotów gospodarczych wprowadzających
nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, stwarzających nowe miejsca
pracy,
e) Cel operacyjny: skupienie działań w celu aktywizacji rozwoju gospodarczego miasta oraz
stymulowanie współpracy pomiędzy lokalnymi uczelniami, jednostkami badawczo –
rozwojowymi a przedsiębiorstwami dla transferu zaawansowanych technologii i rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o wdrożenia nowych innowacyjnych produktów,
f) Cel operacyjny: integracja i reintegracja zawodowa i społeczna kobiet poprzez edukację
i aktywizację mające na celu ułatwienie im dostępu do rynku pracy, promocja równości
szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz w życiu społecznym i publicznym,
g) Cel operacyjny: skupienie działań w celu aktywizacji rozwoju gospodarczego miasta oraz
stymulowanie współpracy pomiędzy lokalnymi uczelniami, jednostkami badawczo –
rozwojowymi a przedsiębiorstwami dla transferu zaawansowanych technologii i rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o wdrożenia nowych innowacyjnych produktów,
h) Cel operacyjny: integracja i reintegracja zawodowa i społeczna kobiet poprzez edukację

i aktywizację mające na celu ułatwienie im dostępu do rynku pracy, promocja równości
szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz w życiu społecznym i publicznym,
i) Cel operacyjny: perspektywy dla młodzieży – wspieranie na rynku pracy i promocja
zatrudnienia.
5.

Cel strategiczny: przeciwdziałanie bezdomności
a) Cel operacyjny: opracowywanie i pomoc w realizacji indywidualnego programu wychodzenia
z bezdomności,
b) Cel operacyjny: utworzenie mieszkań chronionych dla osób realizujących program
wychodzenia z bezdomności jako kolejny etap realizacji programu. Będą tam kierowane
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osoby, które zakończyły procesy terapeutyczne, mają własne dochody, przez czas
oznaczony w umowie zachowują się poprawnie oraz oczekują na przydział lokalu
mieszkalnego z zasobów komunalnych.
6.

Cel strategiczny: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
a) Cel operacyjny: zapewnienie kompleksowej i łatwo dostępnej informacji osobom
niepełnosprawnym

poprzez

stworzenie

Centrum

Informacji

i

Pomocy

Osobom

Niepełnosprawnym,
b) Cel operacyjny: zniesienie barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych
i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania, pracy, obiektach publicznych i środkach
transportu,
c) Cel operacyjny: doskonalenie systemu edukacji i przygotowania do pracy osób
niepełnosprawnych,
d) Cel operacyjny: wspieranie osób niepełnosprawnych na wolnym rynku pracy.
7.

Cel strategiczny: stworzenie systemu opieki nad seniorami i osobami przewlekle chorymi w miejscu
zamieszkania
a) Cel operacyjny: zwiększenie liczby klubów seniora w celu zapewnienia seniorom dziennej
opieki,
b) Cel operacyjny: pełniejsze zabezpieczenie potrzeb usługowych poprzez objęcie opieką
domową większej liczby osób starszych i w pełniejszym zakresie,
c) Cel operacyjny: zapewnienie dziennej opieki osobom z chorobą Alzheimera.
Strategia Integracji i Polityki Społecznej pełni rolę schematu integrującego działania wszystkich

uczestników życia społecznego w Zielonej Górze. Pozwoli to spojrzeć na miasto jako na idealnie działający
mechanizm, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pełna integracja społeczna.

4.4

Strategia Rozwoju Miasta Zielona Góra
Za misję Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra uznano uczynienie z miasta miejsca atrakcyjnego,

wygodnego i bezpiecznego do życia dla wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, jak również miejsca
cechującego się uznaniem, unikatową tożsamością i oryginalnością. Zgodnie z zamierzeniami Zielona Góra
powinna być miastem, w którym będą mogły być zaspakajane różnorodne potrzeby mieszkańców. Zakłada
się, że wykonanie misji nastąpi dzięki realizacji sześciu równorzędnych celów ogólnych. Zgodnie z
przyjętymi planami inwestycyjnymi, ujętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla
Miasta Zielona Góra, za najważniejsze z nich uznaje się następujące zapisy Strategii:

1.

Rozwój gospodarki w mieście, zwiększenie jej zróżnicowania i odporności na zmiany koniunktury
a) wspomaganie przedsiębiorstw produkcyjnych w mieście w procesach dostosowawczych do zmian w
sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju oraz przyciągnięcie nowych, prowadzących nieuciążliwą
działalność produkcyjną na wysokim poziomie technologicznym,
b) rozwój małych przedsiębiorstw,
c) rozwój turystyki,
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d) zwiększenie poziomu aktywności ekonomicznej mieszkańców.

2.

Wzmocnienie i wzbogacenie tożsamości miasta poprzez magnetyzm kulturalny
a) rozwój działalności kulturalnych mających ponadregionalny zasięg oddziaływania,
b) zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka uniwersyteckiego,
c) zwiększenie liczby odwiedzających miasto,
d) zwiększenie urody krajobrazu miasta i nasycenie go treściami symbolicznymi,
e) rozwój kultury fizycznej i polepszenie warunków do jej krzewienia,
f) rozwój duchowy mieszkańców.

3.

Zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia
a) zwiększenie zamożności ludności,
b) polepszenie warunków zamieszkiwania,
c) rozszerzenie zakresu dostępności instytucji i urządzeń obsługujących mieszkańców i służących do
realizacji preferowanych przez nich celów,
e) podniesienie poziomu zdrowia mieszkańców,
f) podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w mieście,
g) ograniczenie zasięgu konfliktów społecznych,
i) zwiększenie poziomu czystości.

4.

Wzmocnienie pozycji miasta jako stolicy Środkowego Nadodrza
a) podniesienie atrakcyjności miasta dla regionu w zakresie działalności poza administracyjnych.

5.

Zwiększenie wartości i polepszenie stanu środowiska przyrodniczego
a) poprawa warunków środowiskowych życia mieszkańców miasta,
b) poprawa żywotności, funkcjonowania i zdolności do regeneracji ekosystemów,
c) zwiększenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego, jako istotnego elementu wizerunku miasta oraz
czynnika przyciągającego turystów i inwestorów.

6.

Usprawnienie funkcjonowania miasta:
a) modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego miasta,
b) modernizacja, rozbudowa i restrukturyzacja systemów infrastruktury technicznej.

Powyższe cele rozwoju miasta Zielona Góra realizowane są za pomocą opracowanych 44 programów
operacyjnych, stanowiących integralną część Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra. Ze względu na
założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Zielona Góra do
najważniejszych programów operacyjnych miasta zaliczyć można:
Program 1. „Aktywizacja Trasy Północnej" – w wyniku realizowanych w ramach programu działań, dążyć się
będzie do lepszego wykorzystania terenów wzdłuż Trasy Północnej i poprawy ich ładu przestrzennego, jak
również rozwoju działalności komercyjnych na tych obszarach.
Program 4. „Usługi w centrum" – w celu realizacji postanowień przyjętych w niniejszym Programie
realizowane będą działania, które sprawią, że Centrum miasta – przy wykorzystaniu istniejących
uwarunkowań kulturowych i przestrzennych - będzie ośrodkiem oferującym dobra i usługi na najwyższym
poziomie.
Program 8. „Mały i średni biznes" – założeniem programu jest wspieranie działania i rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw na terenie miasta.
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Program 12. „Praca dla bezrobotnych" – działania realizowane zgodnie z założeniami tego Programu
nastawione są na minimalizowanie liczby osób pozostających bez pracy w Zielonej Górze i w jej
bezpośrednim sąsiedztwie.
Program 15. „Rewaloryzacja Starego Miasta" – w celu realizacji programu podejmowane są działania,
których celem jest zwiększenie znaczenia Starego Miasta, w tym poprzez poprawę wyglądu tego terenu,
przekształcenia funkcjonalne i doprowadzenie do podniesienia jakości przestrzeni w tym obszarze.
Program 16. „Rozwój życia i instytucji kulturalnych" – celem programu jest wsparcie działalności
najważniejszych instytucji kultury istniejących w Zielonej Górze.
Program 17. „Wizerunek miasta" – program ten służyć będzie wykreowaniu Zielonej Góry na miejsce o
wysokich wartościach kulturowych, krajobrazowych i środowiskowych, dzięki czemu miasto będzie bardziej
identyfikowalne wśród innych miast Polski.
Program 20. „Pakiet dla rowerzysty" – założeniem programu jest rozbudowa tras rowerowych na terenie
miasta, w celu zapewnienia atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Zielonej Góry jak i
przybywających do miasta turystów.
Program 21. „Turystyka. Pakiet krótko-pobytowy" – aby zwiększyć liczbę turystów odwiedzających Zieloną
Górą zakłada się, że należy rozszerzyć ofertę wypoczynku na terenie miasta.
Program 24. „Tereny dla zabudowy mieszkaniowej" – zgodnie z założeniami programu realizowane będą
działania, które umożliwią rozwój różnych form zamieszkiwania w mieście.
Program 25. „Polityka w zakresie mieszkań komunalnych" – za cel programu uznano poprawę warunków
mieszkaniowych w budynkach komunalnych, m. in. poprzez rewaloryzację komunalnych zasobów
mieszkaniowych, które zlokalizowane są w obrębie Starego Miasta.
Program 26 „Mieszkania socjalne" – w ramach programu podejmowane są działania nakierowane na
przygotowanie mieszkań socjalnych dla najuboższych i osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji losowej.
Program 27. „Zielonogórski styl zamieszkiwania" - celem programu jest wykreowanie i wypromowanie
charakterystycznych dla Zielonej Góry form zamieszkiwania, w nawiązaniu do walorów krajobrazu,
środowiska i położenia miasta oraz cech wizerunku miasta.
Program 28. „Podwyższenie poziomu kształcenia" – aby podwyższyć poziom wykształcenia mieszkańców
miasta realizowane będą działania, które mają na celu rozwój systemu edukacji zgodnie z istniejącymi
potrzebami na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Program 29. „Ochrona zdrowia i opieka społeczna" – założenia programu odnoszą się do potrzeby poprawy i
rozwoju systemu ochrony zdrowia, jak również opieki społecznej w mieście.
Program 30. „Ośrodki rekreacyjne" – program ten służy realizacji zadań nastawionych na stworzenie na
potrzeby mieszkańców Zielonej Góry jak i turystów aktywnych form rekreacji i wypoczynku.
Program 31. „Trasy rekreacyjne" - celem programu jest zapewnienie mieszkańcom możliwości
rekreacyjnego poruszania się po mieście poprzez realizację systemu tras rowerowych i spacerowych z
miejsc zamieszkania do miejsc wypoczynku, pracy i usług. Program 36. „Likwidacja uciążliwości" – zakłada
się, że działania realizowane w ramach programu operacyjnego służyć będą poprawie czystości powietrza,
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery i niwelowaniu negatywnych skutków hałasu.
Program 37. „Zieleń miejska i lasy" – program ten służy poprawie stanu i atrakcyjności zieleni miejskiej i
lasów jako ważnego elementu krajobrazu Zielonej Góry.
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Program 38. „Gospodarka odpadami" – w ramach programu realizowane są działania, których celem jest
wdrażanie przyjętego systemu gromadzenia, przewozu, unieszkodliwiania i składowania odpadów
pochodzenia komunalnego i przemysłowego.
Program 39. „Przebudowa systemu ulicznego" – zgodnie z założeniami programu kontynuowane będą
działania, polegające na przebudowie systemu ulicznego miasta.
Program 42. „Parkowanie w centrum" – celem programu jest niwelowanie problemu ograniczonej ilości
miejsc do parkowania w centrum Zielonej Góry.
Program 43. „Energetyzacja" – założenia programu odnoszą się do opracowania oraz wdrażania
postanowień polityki w zakresie miejskiego systemu ogrzewania.
Program 44. „Gospodarka wodno-ściekowa" – celem Programu jest realizacja działań, mających na celu
zapewnienie dostępu do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej jak najszerszemu gronu odbiorców.

4.5
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra
W prace nad stworzeniem dokumentu włączyło się wiele grup społecznych i środowisk, których
podstawowym celem była poprawa stanu bezpieczeństwa w Zielonej Górze.
Za główne kierunki programu przyjęto działalność:
a) prewencyjno – wychowawczą i resocjalizacyjną, gdzie zapisano 15 celów strategicznych dotyczących
realizacji zadań w zakresie: zapobiegania demoralizacji, przestępczości nieletnich, zagospodarowania
czasu wolnego po pracy i nauce, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kompleksowej opieki nad rodziną
i dzieckiem, działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych powstrzymujących rozwój zjawiska uzależnienia
od środków psychoaktywnych, zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez młodzież i zmniejszenia
śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu, prewencji ogólnej, edukacji
prawnej i wiktymologicznej mieszkańców Zielonej Góry, przełamanie wśród mieszkańców miasta bierności
i obojętności na zjawiska społeczne w tym przestępczość i patologie – zwłaszcza narkomanię, alkoholizm,
subkultury młodzieżowe oraz akty wandalizmu, oraz readaptację osób zagrożonych społecznie;
b) zapewnienie ładu i porządku, gdzie zapisano 7 celów strategicznych dotyczących realizacji zadań w
zakresie: estetycznego wyglądu miasta i bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienia ładu i porządku,
poprawy

stanu

bezpieczeństwa

mieszkańców,

działań

prewencyjnych

w

zakresie

ochrony

przeciwpożarowej, działań operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zmniejszenia
ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w pracy, zmniejszenie udziału
nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego;
c) bezpieczeństwa komunikacyjnego – tutaj zostały zapisane 3 cele strategiczne odnoszące się do
poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, podnoszenia kultury motoryzacyjnej
społeczeństwa, bezpieczeństwa komunikacyjnego;
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d) realizację programów profilaktycznych przez zielonogórskie szkoły, które powinny uwzględniać:
- przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym, jak ryzyko utraty zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa (w rodzinie,
w szkole, w grupie rówieśniczej, w środowisku zamieszkania),
- w sposób ciągły i systematyczny promować rozwój jednostek, wskazując i umożliwiając rozwój potencjałów
i możliwości;
e) politykę informacyjną, edukacyjną, medialną – środki masowego przekazu mają niebagatelne
znaczenie w kontekście promowania odpowiednich postaw oraz wzorców zachowań. Wpływ mediów na
kształtowanie opinii publicznej jest olbrzymi, dlatego wykorzystywanie tego kanału komunikacji ze
społeczeństwem może przynieść najbardziej widoczne i pożądane skutki, w kontekście zapobiegania
przestępczości na terenie miasta.

4.6

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Mówiąc o kwestiach włączenia społecznego grup defaworyzowanych, trzeba rozpocząć od problemów

osób niepełnosprawnych. Będziemy mogli mówić o pełnym przywróceniu osób niepełnosprawnych
społecznościom lokalnym tylko wówczas, gdy rehabilitacja prowadzona będzie w sposób kompleksowy –
efekty rehabilitacji ruchowej wsparte będą rehabilitacją społeczną, a utrwalone rehabilitacją zawodową.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez realizację następujących działań:
§ utworzenie Centrum Informacji i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
§ likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych,
§ likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się,
§ zwiększenie dostępu do edukacji,
§ aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
§ rozszerzenie dostępu do usług medycznych rehabilitacyjnych i specjalistycznych,
§ integracja osób niepełnosprawnych,
§ upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
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5
Założenia dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta
Zielona Góra
5.1

Okres programowania
Przyjmuje się, że projekty przedstawione w niniejszym dokumencie będą realizowane w latach 2009-

2015.

5.2

Postęp w realizacji programu

Pojęcie rewitalizacja określane jest jako ożywienie zdegradowanych obszarów, które ma następować
na 3 płaszczyznach: społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Uwzględnienie problemów we wszystkich
3 aspektach sprawia, że proces ten jest niekiedy skomplikowany oraz wymaga dużo cierpliwości ze strony
wszystkich zainteresowanych rewitalizacją podmiotów. Pierwszym krokiem do podjęcia jakichkolwiek działań
mających na celu rewitalizowanie obszarów kryzysowych jest opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Zielona Góra, który to dokument zawiera niezbędne informacje (np.: analiza sytuacji na
poszczególnych obszarach, wykaz projektów, zasady wdrażania LPR, itp.), stanowiąc niejako ramy dla
dalszych działań podejmowanych w sferze ożywienia zdegradowanych obszarów Zielonej Góry.

5.3

Opis działań i ich główne kierunki

W ramach LPR dla miasta Zielonej Góry planowane będą przedsięwzięcia nastawione na:
§ poprawę warunków bytowych mieszkańców zdegradowanych obszarów (projekty dotyczące
modernizacji budynków - np.: termomodernizacja),
§ poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej (chodniki, ciągi piesze),
§ wzbudzenie ruchu turystycznego (co wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy), poprzez
realizację projektów dotyczących zabytkowych obiektów oraz instytucji kulturalnych,
§ wzbudzenie aktywności społecznej, poczucia wspólnoty wśród mieszkańców, poprzez
realizację projektów społecznych.
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5.4

Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów
Rycina 16 Obszar A

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Obszar A obejmuje swoim zasięgiem obszar centrum i śródmieścia, w jego skład wchodzą ulice:
§

Al. Zjednoczenia

§

St. Staszica

§

Węglowa

§

Gen. J. Bema

§

Lisia

§

L. Waryńskiego

§

Gen. Jarosława Dąbrowskiego

§

Kingi

§

Piesza

§

Ceglana

§

Młyńska

§

Wrocławska

§

Przy Gazowni

§

B. Krzywoustego

§

Zamkowa

§

Mieszka I

§

Boduena

§

H. Kołłątaja

§

Świętojańska

§

Cicha

§

Al. Wojska Polskiego

§

Pl. Marszałka Piłsudskiego

§

Wandy

§

Wazów

§

Jedności

§

Spokojna

§

Długa

§

Podgórna

§

1 Maja

§

Krótka

§

Dąbrówki

§

G. Zarugiewicza

§

Polna

§

Pl. Jana Matejki

§

Krakusa

§

Zyty
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§

Jelenia

§

Nad Łąkami

§

Wesoła

§

Piaskowa

§

Konopnickiej

§

Lwowska

§

Stefana Batorego

§

Stroma

§

Kupiecka

§

Tuwima

§

St. Moniuszki

§

H. Sienkiewicza

§

M. Reja

§

Fabryczna

§

Dworcowa

§

Jaskółcza

§

Bolesława Chrobrego

§

Pl. Powstania Wlkp.

§

Sulechowska

§

Żeromskiego

§

Akacjowa

§

Mickiewicza

§

Lipowa

§

Kasprowicza

§

Klonowa

§

Mariacka

§

Spółdzielcza

§

30 Maja 1960 r.

§

Kochanowskiego

§

Lisowskiego

§

F. Chopina

§

Sobieskiego

§

Boh. Westerplatte

§

Stary Rynek

§

Pod Topolami

§

Krawiecka

§

Dr. Pieniężnego

§

Masarska

§

Bankowa

§

Jadwigi

§

Pl. Bohaterów

§

Kościelna

§

Kazimierza Wielkiego

§

M. Kopernika

§

Ułańska

§

Ciesielska

§

Pl. Kolejarza

§

Pod Filarami

§

Jana Keplera

§

Drzewna

§

St. Wyspiańskiego

§

Pl. Słowiański

§

Twardowskiego

§

Wawrzyniaka

§

Ogrodowa

§

Grottgera

§

Gen. Sikorskiego

§

Kraszewskiego

§

Gen. J. Sowińskiego

§

P. Skargi

§

Wąska

§

Licealna

§

Morelowa

§

Pl. Pocztowy

§

L. Staffa

§

Pl. Biskupa W. Pluty

§

Partyzanta

§

Pl. Konstytucji 3 Maja

§

J. Słowackiego

§

Owocowa

§

Skrajna

§

Tylna

§

Zielona

§

Średnia, Przemysłowa

W skład obszaru B wchodzą ulice: Podgórna, Akademicka, jak również obszar Parku Poetów.

122

Rycina 17 Obszar B

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Obszar C obejmuje swoim zasięgiem ulice:
§ Stefana Batorego (od nr 61 do ul. Harcerskiej),
§ Obywatelska,
§ Harcerska,
§ Ludowa.
Rycina 18 Obszar C

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

Rewitalizowany obszar D obejmuje swoim zasięgiem ulice:
§ Energetyków (od ul. Elektronowej do ul. Stefana Batorego),
§ Stefana Batorego (do ul. Energetyków),
§ Oraz obszar Nowego Parku Winnego.

Rycina 19 Obszar D

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze

5.5

Kryterium wyboru obszarów do rewitalizacji
Rewitalizowane w Zielonej Górze obszary A, B, C oraz D zostały wyznaczone na podstawie wyliczeń

wskaźników zdegradowania, opisanych szerzej w wytycznych do tworzenia Lokalnych Programów
Rewitalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z tym dokumentem, aby dany obszar
mógł być uznany za zdegradowany wartość co najmniej 3 kryteriów musi odbiegać od wartości
referencyjnych dla tych wskaźników, wyznaczonych dla całego Województwa Lubuskiego.
degradacji obszaru:
§ wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
§ wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
§ wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
§ niski wskaźnik prowadzenia aktywności gospodarczej,
§ porównywalny niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
Szczegółowe wyniki obliczeń (dla poszczególnych obszarów) oraz zestawienie ich wartości
z wartościami referencyjnymi zostały ujęte w formie tabelarycznej.

Kryteria

Tabela 50 Kryteria wyboru obszaru A
Obszar A

Kryteria

Wskaźniki

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Liczba osób
korzystających
z zasiłków
pomocy
społecznej na 1
tys. ludności

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Udział
długotrwale
bezrobotnych
wśród osób w
wieku
produkcyjnym

Wysoki poziom
przestępczości i
wykroczeń

Liczba
przestępstw na 1
tys. ludności

Niski wskaźnik
prowadzenia
aktywności
gospodarczej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarki na
100 osób

Porównywalny
niski poziom
wartości zasobu
mieszkaniowego

Liczba budynków
wybudowanych
przed rokiem
1989/do ogólnej
liczby budynków
(w %)

Wartość dla
obszaru

54,51

8,42

42,48

29,046

95

Wartość
referencyjna
dla
Województwa
Lubuskiego

Wartość dla
obszarów
wsparcia

Spełnia/nie
spełnia

104

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Nie spełnia

4,7

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

38,4

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

10,5

Odchylenie
poniżej
wartości
referencyjnej

Nie spełnia

88,1

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Tabela 51 Kryteria wyboru dla obszaru B
Obszar B

Kryteria

Wskaźniki

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1
tys. ludności

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Udział
długotrwale
bezrobotnych
wśród osób
w wieku
produkcyjnym

Wartość dla
obszaru

198,01

30,88

Wartość
referencyjna
dla
Województwa
Lubuskiego

Wartość dla
obszarów
wsparcia

Spełnia/nie
spełnia

104

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

4,7

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia
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Wysoki poziom
przestępczości i
wykroczeń

Liczba
przestępstw na 1
tys. ludności

Niski wskaźnik
prowadzenia
aktywności
gospodarczej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarki na
100 osób

Porównywalny
niski poziom
wartości zasobu
mieszkaniowego

Liczba budynków
wybudowanych
przed rokiem
1989/do ogólnej
liczby budynków
(w %)

153,47

150,99

b. d

38,4

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

10,5

Odchylenie
poniżej
wartości
referencyjnej

Nie spełnia

88,1

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

b. d

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS

Tabela 52 Kryteria wyboru obszaru C
Obszar C

Kryteria

Wskaźniki

Liczba osób
Wysoki poziom
korzystających
z zasiłków pomocy
ubóstwa i
wykluczenia
społecznej na 1
tys. ludności

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Udział
długotrwale
bezrobotnych
wśród osób
w wieku
produkcyjnym

Wysoki poziom
przestępczości i
wykroczeń

Liczba
przestępstw na 1
tys. ludności

Niski wskaźnik
prowadzenia
aktywności
gospodarczej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarki na
100 osób

Porównywalny
niski poziom
wartości zasobu
mieszkaniowego

Liczba budynków
wybudowanych
przed rokiem
1989/do ogólnej
liczby budynków
(w %)

Wartość dla
obszaru

149,61

20,22

87,02

50,53

b. d

Wartość
referencyjna
dla
Województwa
Lubuskiego

Wartość dla
obszarów
wsparcia

Spełnia/nie
spełnia

104

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

4,7

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

38,4

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

10,5

Odchylenie
poniżej
wartości
referencyjnej

Nie spełnia

88,1

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Nie spełnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS
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Tabela 53 Kryteria wyboru obszaru D
Obszar D

Kryteria

Wskaźniki

Wysoki poziom
ubóstwa i
wykluczenia

Liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1
tys. ludności

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Udział
długotrwale
bezrobotnych
wśród osób
w wieku
produkcyjnym

Wysoki poziom
przestępczości i
wykroczeń

Liczba
przestępstw na 1
tys. ludności

Niski wskaźnik
prowadzenia
aktywności
gospodarczej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarki na
100 osób

Porównywalny Liczba budynków
niski poziom
wybudowanych
wartości zasobu
przed rokiem
mieszkaniowego 1989/do ogólnej
liczby budynków
(w %)

Wartość dla
obszaru

166,66

29,89

164,79

68,72

b. d

Wartość
referencyjna
dla
Województwa
Lubuskiego

Wartość dla
obszarów
wsparcia

Spełnia/nie
spełnia

104

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

4,7

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

38,4

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Spełnia

10,5

Odchylenie
poniżej
wartości
referencyjnej

Nie spełnia

88,1

Odchylenie
powyżej
wartości
referencyjnej

Nie spełnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/GUS
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6
Projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Zielona Góra

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zakłada realizację wielu projektów dotyczących sfery
przestrzennej, społecznej oraz gospodarczej. Wykaz realizowanych projektów z podziałem na poszczególne
obszary przedstawiony został w poniższej tabeli42.

Tabela 54 Wykaz projektów dla LPR
OBSZAR A
Planowane działania w sferze przestrzennej
Program: I Podniesienie jakości przestrzeni publicznej i przywrócenie historycznego
charakteru Centrum Zielonej Góry
Projekt 1: Rewitalizacja Miasta Zielona Góra
Projekt 2: Kompleksowy program zagospodarowania zielonogórskich placów: Bohaterów,
Pocztowego, z Łabędziami, skweru przed BWA
Projekt 3: Iluminacja obiektów kulturalnych i kamienic na Starym Mieście
Projekt 4: Rewitalizacja zabytkowych założeń parkowych – Park Tysiąclecia.
Program IV Remont i zwiększenie potencjału użytkowego zabytkowych budynków należących
do wspólnot mieszkaniowych
Projekt 2: Remont wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych wpisanych do rejestru
zabytków
Program V Podniesienie jakości substancji mieszkaniowej będącej w zasobach spółdzielni
mieszkaniowej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
Projekt 1: Modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej
Projekt 2: Termomodernizacja budynków
Projekt 3: Modernizacja Pasażu przy ulicy Chopina
Projekt 4: Modernizacja dachów
Projekt 5: Wymiana dźwigów
Projekt 6: Wymiana instalacji elektrycznej
Projekt 7: Modernizacja klatek schodowych
Projekt 8: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Projekt 9: Modernizacja budynków i poprawa stanu infrastruktury otoczenia
Projekt 10: Modernizacja parkingów, chodników
Projekt 11: Wymiana nawierzchni dróg i ciągów pieszych

Planowane działania w sferze społeczno- gospodarczej
Program II: Rozwój potencjału turystycznego Zielonej Góry
Projekt 1: Polsko – Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
42

Szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu
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Projekt 2: „Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała”
Projekt 3: Konserwacja Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego przy Pl. Bohaterów wraz z adaptacją
wieży na punkt widokowy
Program III: RAZEM RAŹNIEJ! – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
mieszkańców Miasta Zielona Góra
Projekt 1: Aktywne społeczności lokalne – szansą na lepsze życie” – kompleksowy program wsparcia
dla mieszkańców ul.: Jedności, Zamkowej, Wandy i Budowlanej
Projekt 2: „ Socjalizacja poprzez muzykę ”- adaptacja pomieszczeń Państwowej Szkoły Muzycznej,
na sale dydaktyczne z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych
Projekt 3: Niebieska Linia – adaptacja byłego Hotelu Robotniczego na mieszkania chronione
Program IV Remont i zwiększenie potencjału użytkowego zabytkowych budynków należących
do wspólnot mieszkaniowych
Projekt 1: Adaptacja pomieszczeń budynków wspólnot mieszkaniowych na działalność usługową
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/ spółdzielni mieszkaniowych

OBSZAR B
Planowane działania w sferze przestrzennej
Projekt 3: Termomodernizacja budynków
Projekt 4: Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej
Projekt 5: Modernizacja klatek schodowych
Planowane działania w sferze społeczno- gospodarczej
Projekt 1: Aktywne społeczności lokalne – szansą na lepsze życie” – kompleksowy program wsparcia
dla mieszkańców ul. Akademickiej i Podgórnej
Projekt 2 : Rewitalizacja zabytkowych założeń parkowych w centrum Europy- Park Poetów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/ spółdzielni mieszkaniowych

Obszar C
Planowane działania w sferze przestrzennej
Projekt 2: Termomodernizacja budynków
Projekt 3: Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnych
Projekt 4: Modernizacja klatek schodowych
Planowane działania w sferze społeczno- gospodarczej
Projekt 1: Aktywne społeczności lokalne – szansą na lepsze życie” – kompleksowy program wsparcia
dla mieszkańców ul.: Stefana Batorego, Harcerska, Ludowa, Obywatelska
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/ spółdzielni mieszkaniowych

Obszar D
Planowane działania w sferze przestrzennej
Projekt 3: Termomodernizacja budynków
Projekt 4: Wymiana instalacji wodnej
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Projekt 5: Wymiana nawierzchni dróg i ciągów pieszych
Planowane działania w sferze społeczno- gospodarczej
Projekt 1: Aktywne społeczności lokalne – szansą na lepsze życie” – kompleksowy program wsparcia dla
mieszkańców ul.: Stefana Batorego i Energetyków
Projekt 2: Rewitalizacja zabytkowych założeń parkowych w centrum Europy - Nowy Park Winny
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/ spółdzielni mieszkaniowych

7
Wskaźniki produktu i rezultatu dla projektów
realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
miasta Zielona Góra
Wskaźniki produktu:
§ powierzchnia obszarów zrewitalizowanych [ha],
§ powierzchnia zrekultywowana/odzyskana w wyniku realizacji wspartych projektów [km2],
§ liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności obszarów poprzez ich rewitalizację
[szt.],
§ liczba zmodernizowanych budynków mieszkaniowych [szt.],
§ powierzchnia zmodernizowanych elewacji [m2],
§ liczba zmodernizowanych obiektów sakralnych i kulturalnych [szt.],
§ długość zmodernizowanych ulic, chodników, sieci wodno-kanalizacyjnej [km],
§ liczba nowych obiektów małej architektury [szt.],
§ liczba zainstalowanych urządzeń do monitoringu [szt.].
Wskaźniki rezultatu:
§ liczba osób zamieszkałych na obszarach objętych rewitalizacją [os],
§ poziom kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych budynków w stosunku do stanu
sprzed modernizacji [%],
§ spadek liczby popełnianych przestępstw na obszarach objętych rewitalizacją [szt./rok],
§ liczba osób objętych programami aktywizacji społecznej [os],
§ liczba osób długotrwale bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie w wyniku zrealizowanych
projektów rewitalizacyjnych [os],

8

Motywy potrzeb i celów rewitalizacji

Na podstawie przeprowadzonej analizy społeczno - ekonomicznej dla miasta Zielona Góra wyznaczone
zostały obszary, na których występuje szereg niekorzystnych zjawisk. Wyodrębniono problemy z podziałem
na sferę społeczną (punkt 3.1.10) i gospodarczo-ekonomiczną (punkt 3.1.8). Przedstawione problemy
przyczyniają do powolnej degradacji wytyczonych obszarów, co w konsekwencji może doprowadzić do
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degradacji całego miasta. Aby temu przeciwdziałać przygotowano niniejszy dokument, w którym zawarto
szereg projektów, zakładających realizację następujących celów (ożywiających zdegradowane obszary):
§ uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,
§ poprawa stanu przestrzeni publicznych,
§ podniesienie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc,
§ poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,
§ przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
§ wzrost aktywności społecznej wśród mieszkańców,
§ zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta,
§ tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej.

9
Plan finansowania inwestycji realizowanych w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra
9.1

Źródła finansowania projektów
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra stanowi podstawowy załącznik

dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR. Zgodnie z Uszczegółowieniem
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, poziom dofinansowania projektów
ze środków unijnych w ramach Działania 4.3 wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Projekty objęte pomocą publiczną mogą otrzymać dofinansowanie – do 50 %, którego wartość składa się w
85% ze środków EFRR, pozostałe 15% stanowią środki krajowe. Ze względu na przytoczone informacje
potencjalny beneficjent musi posiadać tzw. wkład własny43 na realizację danej inwestycji44. W zależności od
rodzaju projektów (realizowanych w ramach LPR) oraz potencjalnego beneficjenta, wyróżnić można
następujące źródła finansowania:
§

budżet miasta Zielona Góra,

§

środki prywatne,

§

środki wspólnot wyznaniowych,

§

środki pochodzące ze Wspólnot Mieszkaniowych,

§

środki krajowe (np.: fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

43

1% wkładu własnego powinien pochodzić ze środków własnych,
„ULRPO na lata 2007-2013, szczegółowy opis osi priorytetowych”, Zarząd Województwa Lubuskiego czerwiec 2009,
str. 112,
44
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W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe wyliczenia dotyczące wielkości ponoszonych w ramach
rewitalizacji miasta Zielona Góra. Tabela zawiera zestawienie kosztów dla inwestycji infrastrukturalnych
z podziałem na poszczególne obszary rewitalizacji. Wyliczenia obejmują również wydatki inwestycyjne
(szacowane) podejmowane przez Władze Lokalne. Wartości projektów „miękkich” (społecznych) nie zostały
uwzględnione.
Tabela 55 Wykaz kosztów związanych z inwestycjami rewitalizacyjnymi
Rodzaj inwestycji
Obszar
Środki pieniężne (wartości szacunkowe)
Koszty
całkowite,

77 755 562,49 zł

w tym
Inwestycje
Obszar A

miasta Zielona

35 770 562,49 zł

Góra
Kwota
dofinansowania
(dla kosztów

38 877 781,25 zł

ogółem)
Koszty
całkowite,

5 094 000,00 zł

w tym
Inwestycje
Projekty infrastrukturalnotechniczne

Obszar B

miasta Zielona

3 000 000,00 zł

Góra
Kwota
dofinansowania
(dla kosztów

2 547 000,00 zł

ogółem)
Koszty
całkowite,

1 150 000,00

w tym
Inwestycje
Obszar C

miasta Zielona

0,00 zł

Góra
Kwota
dofinansowania
(dla kosztów

575 000,00 zł

ogółem)
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Koszty
całkowite,

5 400 000,00 zł

w tym
Inwestycje
Obszar D

miasta Zielona

3 500 000,00 zł

Góra
Kwota
dofinansowania
(dla kosztów

2 700 000,00 zł

ogółem)
Łączne koszty rewitalizacji (szacunki)

89 399 562,49 zł

Łączna wartość dofinansowania ze środków UE (szacunki)

44 699 781,25 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM w Zielonej Górze/spółdzielni mieszkaniowych

9.2

Analiza ekonomiczna
Tabela 56 Budżet Zielonej Góry
2007

2008

Dochody

429 775 239,00

399 531 584,00

Wydatki ogółem, w tym:

390 981 442,00

435 951 926,00

Wydatki bieżące

304 500 453,00

361 880 526,00

Wydatki inwestycyjne

86 480 989,00

74 071 400,00

Wynik budżetowy

38 793 797,00

-36 420 342,00

Stan zadłużenia

73 630 379,00

88 331 030,00

Wskaźnik obsługi długu

4,8

7,01

Wskaźnik
zadłużenie/dochody

17,1

21,8

Źródło: raporty RIO w sprawie wykonania budżetu Zielonej Góry w latach 2007-2008

45

Na podstawie sprawozdań RIO dotyczących wykonania budżetu miasta Zielona Góra można
stwierdzić, że Władze Lokalne dobrze gospodarują dostępnymi środkami pieniężnymi, o czym
świadczą mieszczące się w dopuszczalnych granicach wartości wskaźnika obsługi długu oraz
wskaźnika zadłużenia/dochodu ogółem. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku
w art. 169 i 170 (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przewiduje, że wskaźnik obsługi zadłużenia nie
może przekroczyć poziomu 15% w danym roku budżetowym, natomiast poziom zadłużenia w

45

Źródło: http://bip.zielonagora.pl/index.php?id=188
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stosunku do dochodów ogółem nie może być wyższy niż 60%. Ta sama ustawa przewiduje również
(art. 82), że dana jednostka samorządu terytorialnego może dla pokrycia występującego przejściowego
deficytu zaciągać pożyczki, musi jednak wykazać, że będzie w stanie je spłacić (co w przypadku
Zielonej Góry zostało wykazane w tabeli).
Podsumowując: wartości obu wskaźników nie przekraczają w analizowanym okresie
dopuszczalnych w ustawie wielkości, co oznacza, że Władze Lokalne właściwie prowadzą politykę
budżetową i będą w stanie zapewnić ciągłość realizacji projektów przewidzianych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji miasta Zielona Góra.

10
System wdrażania Lokalnego Programu
Rewitalizacji
Sposób wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra będzie wywierał
wpływ na skuteczną realizację jego założeń. Rolę koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie
programu będzie pełnił Zespół ds. Rewitalizacji
Do zadań zespołu będzie należała realizacja następujących zadań:
§

przeprowadzanie konsultacji społecznych,

§

monitorowanie realizacji

projektów,

weryfikowanie założeń Programu i

aktualizacje na podstawie gromadzonych materiałów, dokumentów

jego

i oceny

przeprowadzonych działań,
§

prowadzenie działań informacyjnych i publikacja informacji na temat realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Nad wykonaniem zadań inwestycyjnych ujętych w LPR odpowiedzialni będą pracownicy
wydziałów:
§ Budżetu i rachunkowości,
§ Funduszy Europejskich,
§ Inwestycji Miejskich,
§ Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
§ Biuro Zamówień Publicznych.
Do ich obowiązków będzie należało:
§ przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studiów wykonalności zgodnych z
wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, a także wszystkich innych załączników
niezbędnych do realizacji projektów,
§ przygotowanie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami oraz
złożenie ich wniosków w odpowiednimi terminie,
§ współpraca z samorządem miejskim i wojewódzkim,
§ przygotowanie i przeprowadzenie przetargów,
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§ zapewnienie właściwej promocji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem faktu
zaangażowania środków unijnych.

11
Sposoby monitorowania realizacji programu, oceny
i komunikacji społecznej
11.1

Sposoby monitorowania realizacji i oceny programu
Monitorowanie, to proces systematycznego zbierania i analizowania danych, zarówno

ilościowych jak i jakościowych dotyczących wdrażania projektów realizowanych w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Proces ten ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu
procesu realizacji projektu, a także ma służyć wczesnemu ostrzeganiu i informowaniu o ewentualnych
nieprawidłowościach. Wyróżniamy dwa rodzaje monitoringu:
§ rzeczowy,
§ finansowy.
Zadaniem monitoringu rzeczowego jest informowanie o postępach podczas wdrażania
Programu Rewitalizacji, a także zapewnieniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych złożonych
na poziomie Programu i poszczególnych Priorytetów.
Natomiast monitoring finansowy daje możliwość zgromadzenia informacji na temat finansowych
aspektów realizacji Programu. Ma za zadanie zagwarantować pełną absorpcję alokowanych środków.
Beneficjent korzystający z dofinansowania ze środków unijnych jest zobowiązany do
systematycznego monitorowania realizacji projektu, a także przedstawiania Instytucji Zarządzającej
informacji dotyczących zarówno rzeczowego jak i finansowego postępu realizacji projektu.
Opracowanie raportu odbywać się będzie minimum raz w roku. Przynajmniej jeden raz w roku
opracowany będzie raport dotyczący realizacji projektu.
Wszystkie projekty realizowane w ramach LPR zostaną objęte jednolitą procedurą w zakresie
kontroli.

Odpowiedzialnym

za

monitorowanie

projektów

będzie

Zespół

ds.

Rewitalizacji.

Przygotowywane raz do roku sprawozdania przedstawiane Radzie Miasta będą zawierały następujące
zagadnienia:
§ rzeczowy i finansowy postęp prac w stosunku do założonego planu działania,
§ zagrożenia realizacji projektu,
§ nowe wnioski, projekty oraz inne postulaty społeczności lokalnej,
§ działania promocyjne i informacyjne (informacje na stronach internetowych,
ogłoszenia zamieszczane w prasie, spoty telewizyjne, spotkania na zebraniach
zarządów osiedli, oznakowania promocyjne).
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11.2

Sposoby komunikacji społecznej
Tylko dobra współpraca wszystkich partnerów – w tym sektora publicznego, prywatnego,

organizacji pozarządowych, a także zapewnienie możliwości uczestniczenia w procesie rewitalizacji
innych zainteresowanych stron, w szczególności beneficjentów ostatecznych, jest jednym z
ważniejszych czynników, jakie mają wpływ na osiągnięcie zamierzonych efektów, a tym samym
sukcesu w realizacji LPR.
Wobec tego, istotnym elementem w trakcie wdrażania założeń Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Zielona Góra, będzie komunikacja społeczna, umożliwiającą systematyczną
wymianę informacji oraz zachęcająca do zaangażowania się społeczności lokalnej w proces
rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu i podejmowaniu decyzji.
Podejście takie stworzy określone możliwości partnerom Programu, jak i ostatecznym beneficjentom:
§ umożliwi dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
§ ułatwi nawiązanie dialogu pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji,
§ będzie stanowiło impuls do wyrażania własnych opinii, proponowania nowatorskich
rozwiązań,
§ zapewni partycypację w proces rewitalizacji.
Podstawą włączenia jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami w procesie komunikacji
społecznej, zorganizowanej w sprawny system. Informacja w procesie komunikacji społecznej ma za
zadanie:
§ wyjaśnić zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji Programu,
§ wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji – trzeba pamiętać, że
działania z tym związane mogą powodować występowanie czasowych niekorzystnych
i uciążliwych dla mieszkańców zjawisk, poza tym będą ich narażać na dodatkowe
koszty finansowe,
§ przekazywać aktualne informacje z bieżącej realizacji programu,
§ zachęcić do zgłaszania nowych idei, sugestii, propozycji zmian w LPR.

Sposoby komunikacji społecznej, które będą prowadziły do pozyskania jak największej liczby
zwolenników Lokalnego Programu Rewitalizacji to:
a) sposoby bezpośrednie:
§ spotkania partnerów, konsultacje, warsztaty,
§ spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami w czasie przyjęć interesantów, ale
również otwarte spotkaniach poza Urzędem Miasta,
§ spotkania urzędników pracujących przy LPR z mieszkańcami Zielonej Góry,
§ rozmowy telefoniczne,
§ kontakt e- mailowy.
b) sposoby pośrednie:
§ publikacje,
§ wydawnictwa informacyjne, ulotki, biuletyny, informatory,
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§ wywiady w mediach, kontakty z dziennikarzami prasy, radia, telewizji, (informacja
prasowa, konferencja, wywiady),
§ strona internetowa (zakładka na stronie internetowej dotycząca rewitalizacji,
zamieszczanie odpowiednich informacji w „aktualnościach” na stronie głównej Miasta).
W celu pozyskania partnerów dla realizacji Programu na terenie Zielonej Góry będzie
wykorzystywana odpowiednia jego promocja na terenie miasta. Planuje się również zwiększenie
partycypacji organizacji pozarządowych w budowanie aktywnych postaw obywatelskich. Działania te
przyczynią się do pogłębienia identyfikacji mieszkańców z miastem. Lokalny Program Rewitalizacji
będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.

12

Podsumowanie
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2008-2015 został opracowany w

oparciu o „Wytyczne do tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla województwa lubuskiego na
lata 2007-2013”. W dokumencie tym zostały opisane obszary zdegradowane w Zielonej Górze oraz
planowane inwestycje, których celem jest rozwiązanie zidentyfikowanych na obszarach problemów w
sferze: gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Po przeprowadzonej analizie miasta Zielona Góra
wyznaczono cztery obszary zdegradowane. Dla każdego obszaru zostały zaplanowane inwestycje.
Na największym obszarze – A – inwestycje zostały opisane w formie projektów, które następnie
zostały pogrupowane w programy. Na obszarze A zaplanowano pięć programów: Program: I
Podniesienie jakości przestrzeni publicznej i przywrócenie historycznego charakteru Centrum
Zielonej Góry, Program II: Rozwój potencjału turystycznego Zielonej Góry, Program III: RAZEM
RAŹNIEJ! – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Miasta Zielona
Góra, Program IV Remont i zwiększenie potencjału użytkowego zabytkowych budynków
należących do wspólnot mieszkaniowych, Program V: Podniesienie jakości substancji
mieszkaniowej będącej w zasobach spółdzielni mieszkaniowej wraz z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej.
Na pozostałych obszarach zaplanowano projekty: na obszarze B pięć projektów, na obszarze
C cztery projekty, a na obszarze D również pięć projektów.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2008-2015 jest niezbędnym
załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Zielona Góra na lata 2008-2015 beneficjentami środków są: Miasto Zielona Góra, Parafia
Ewangelicko – Augsburska, Organizacje Pozarządowe, Państwowa Szkoła Muzyczna, Wspólnoty
mieszkaniowe, Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra zawiera cztery załączniki: załącznik A:
Karty projektów, załącznik B: Wyniki prac nad analizą poszczególnych obszarów miasta w celu
wyselekcjonowania obszarów zdegradowanych kwalifikujących się do rewitalizacji, załącznik C:
Konsultacje społeczne oraz załącznik D: Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
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