RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2018
1. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII W ROKU 2018
Raport z realizacji w latach 2016 – 2017 Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona
Góra na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
W mieście Zielona Góra obowiązuje „Program Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na
lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. Z wykonania programu sporządza co 2 lata
raport, który przedstawia się radzie miasta.
Raport wykonany w 2018 r. z realizacji POŚ w latach 2016 – 2017 przedstawia dotychczas
podjęte działania w kontekście stanu środowiska na terenie gminy. Biorąc pod uwagę osiągnięte
wskaźniki wykonania celów i zadań określonych w Programie ochrony środowiska, należy uznać, że
stan środowiska na terenie miasta uległ poprawie.
W BIP: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/50274_0644-LII-2017.pdf
1)

2)

Plan adaptacji do zmian klimatu
Miasto Zielona Góra, jako jedno z 44 miast w Polsce, brało udział w projekcie realizowanym przez
Ministerstwo Środowiska dot. opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej
100 tys. mieszkańców, wynikającym ze kierunków polityki unijnej w tym zakresie.
Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zielona Góra” (MPA) ma charter lokalnego dokumentu
strategicznego wyznaczającego ramy dla późniejszych przedsięwzięć. Dokument została dokonana
ocena wrażliwości i podatności miasta i zaplanowano działania adaptacyjne adekwatnych do
zidentyfikowanych zagrożeń.
W BIP:

http://bip.zielonagora.pl/system/obj/55257_0967-LXVII-2018.pdf
http://bip.zielonagora.pl/akty/0/11013/w_sprawie_przyjecia__E2_80_9EPlanu_adaptacji_do_
zmian_klimatu_Miasta_Zielona_Gora_do_roku_2030_E2_80_9D/
3)

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Zielona Góra i dotacje na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania.
Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Zielona Góra został przyjęty uchwałą
Nr LXVII.968.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r.
Jednym z założeń PONE jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji na terenie miasta oraz
utworzenie planu działań naprawczych, dążących do obniżenia poziomu niskiej emisji, powodowanej
głównie przez spalanie paliw w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Celem strategicznym programu jest uzyskanie takich norm jakości powietrza, które przyczynią się
do obniżenia stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 i wyłączenia strefy miasto Zielona Góra
z grupy/strefy C, według corocznej klasyfikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Jednym z działań w PONE jest wymiana indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne.
W związku z powyższym w 2018 Prezydent Miasta Zielona Góra r. ogłosił, na podstawie uchwały Nr
LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie
powietrza, nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. W
2018 r. Komisja, powołana przez Prezydenta rozpatrzyła 105 wniosków o udzielenie dotacji celowej na
trwałą zmianę systemu ogrzewania, zaś 83 wnioski komisja oceniła pozytywnie. Ostatecznie z dotacji
skorzystało 75 wnioskodawców.
W BIP:
http://bip.zielonagora.pl/akty/0/10470/w_sprawie_Programu_ograniczenia_niskiej_emisji_dla_miasta_
Zielona_Gora/
http://bip.zielonagora.pl/system/obj/53827_0870-LXIV-2018.pdf
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra
Obowiązek wykonania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra
wynika z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dokument został opracowany na
podstawie wykonanych w 2017 r. map akustycznych hałasu drogowego i kolejowego. Jego
podstawowym celem była identyfikacja terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom
dopuszczalny oraz wskazanie planowanych działań naprawczych mających za zadanie ograniczenie
emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia mieszkańców miasta.
Strategicznym celem Programu jest wyeliminowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu
powyżej 5 dB na terenie Zielonej Góry w perspektywie długoterminowej.

4)

1

RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2018
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zielona Góra został przyjęty uchwałą nr
III.30.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r.
W BIP: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/58187_0030-III-2018.pdf
5)

Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”
(PGN)
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest narzędziem mającym przyczynić się m.in. do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcji zużycia
energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Celem strategicznym PGN jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym
i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie
miasta Zielona Góra.
Aktualizacja przedmiotowego „Planu…” wynikała z konieczności uwzględnienia dodatkowych działań:
m. in. termomodernizacji i budowy infrastruktury rowerowej.
Aktualizacja PGN: Uchwała Nr LXV.923.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Aktualizacja w BIP: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/54336_0923-LXV-2018.pdf
6)

Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”
Aktualizacja przedmiotowego „Planu…” wynikała z konieczności uwzględnienia dodatkowych
działań m.in. termomodernizacja budynków, budowy oświetlenia szpitala z wykorzystaniem
fotowoltaiki.
Aktualizacja PGN: Uchwała Nr LXVI.952.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
W BIP: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/54801_0952-LXVI-2018.pdf
7)

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry, uchwalona przez Sejmik
Województwa Lubuskiego.
Program ochrony powietrza (POP) z założenia jest programem szczegółowym, ukierunkowanym
na obniżenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i zawierającym harmonogram działań
naprawczych, których realizacja ma na celu obniżenie stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu.
Prezydent Miasta Zielona Góra, zgodnie z POP corocznie przekazuje do Zarządu Województwa
Lubuskiego sprawozdanie z realizacji działań naprawczych, którymi są m.in. system zachęt do
wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne, termomodernizacja budynków, edukacja
ekologiczna.
8)

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra
Podstawą powyższego działania są zapisy ujęte w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra na lata 2015 - 2032”, przyjętego w związku
z obowiązkami samorządów gminnych i powiatowych określonych w „Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”.
Realizacja zadania spowodowała zmniejszenie ilości azbestu znajdującego się na terenie miasta
Zielona Góra oraz bezpieczny dla środowiska i zdrowia mieszkańców Zielonej Góry demontaż,
zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu. Z terenu miasta Zielona Góra usunięto łącznie 65,616
2
Mg – 4 736 m wyrobów zawierających azbest z 22 posesji.
Na realizację przedsięwzięcia Miasto uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Program w BIP: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/41511_0183-XX-2015.pdf
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9)

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2020 dla
Zielonej Góry

W ramach tego programu Miejski Zakład Komunikacji realizuje "Zintegrowany system
niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" w 2018 r.
Realizacja wymienionych w nim i realizowanych przez MZK działań służy integracji transportu
zbiorowego. Działania te są zgodne ze strategicznymi wytycznymi Unii Europejskiej, tj. politykami:
zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego; promowania rozwiązań proekologicznych; integracji
środków transportu; podnoszenia standardów obsługi pasażerskiej.
Szczegóły projektu - załącznik nr 1
W BIP: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/41505_0181-XX-2015.pdf

10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Dokumentem regulującym współpracę na poziomie lokalnym jest roczny „Program współpracy
Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi”, zwany dalej programem.
W BIP: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/52022_0739-LVIII-2017.pdf
W ramach realizacji programu prowadzona była współpraca finansowa poprzez wspieranie
i powierzanie realizacji zadań publicznych, w ramach ogłaszanych otwartych konkurów ofert oraz w
trybie pozakonkursowym, w szczególności w obszarach:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- wpierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- turystyki i krajoznawstwa,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- ochrony i promocji zdrowia,
- bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Zielonej Góry,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- pomocy społecznej,
- udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
- ochrony zwierząt.
Oprócz zlecania zadań, miasto podejmowało szereg działań i inicjatyw we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.:
akcja pn. „Pola Nadziei”. Kampania Pola Nadziei ma charakter edukacyjny i wspiera działalność
hospicjów, żonkile są symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową;
VII edycja konkursu fotografii pod hasłem „Dopóki życie trwa”. Konkurs zorganizowany był przez
Miasto Zielona Góra, przy współudziale: Młodzieżowego Centrum Edukacji i Kultury „Dom
Harcerza”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka” oraz Miejskiej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych;
obchody Europejskiego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz
Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez
Miasto Zielona Góra i Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych;
akcja charytatywna „Warto jest pomagać” organizowana przez stowarzyszenie „Warto jest
pomagać”;
coroczna zbiórka darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Psu na budę”,
organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze;
XI edycja konkursu urbanistycznego „Zielona Góra Bez Barier 2018”, organizowane przez Miasto
Zielona Góra i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Prowadzona była coroczna kampania pod hasłem: „1% z Pożytkiem dla Zielonej Góry”, która
zachęcała do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status
Organizacji Pożytku Publicznego, działających w naszym mieście;
Wiele działań i inicjatyw prowadzanych przez organizacje pozarządowe promowanych było m.in.
na łamach „Łącznika zielonogórskiego” (informatora samorządowego wydawanego przez miasto), na
tablicach ogłoszeń urzędu oraz w lokalnych mediach.
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W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi prowadzona była
działalność informacyjna, doradcza oraz pomoc merytoryczna, polegająca m.in. na:
udzielaniu pomocy przy rozwiązywaniu organizacji pozarządowych oraz ich zakładaniu (m.in.
pomoc przy wypełnianiu niezbędnych druków do KRS, poprawne napisanie statutów, regulaminów
działalności, sporządzanie protokołów, przygotowywanie właściwych uchwał, itp.);
informowaniu o aktualnych przepisach prawnych, dotyczących działalności sektora
pozarządowego poprzez konsultacje telefoniczne, pocztę elektroniczną, bezpośrednie spotkania;
udzielaniu pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi organizacjami na poziomie
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w szczególności z miastami partnerskimi
i zaprzyjaźnionymi;
udzielaniu wsparcia w sprawach organizacyjnych, m.in. pomoc administracyjna, udostępnianie
materiałów, sprzętów i urządzeń na potrzeby organizacji;
udzielaniu pomocy merytorycznej przy składaniu ofert w trybie pozakonkursowym i w ramach
otwartych konkursów ofert (konsultacje odbywały się głównie w formie rozmowy bezpośredniej,
telefonicznej, jak również pocztą elektroniczną) oraz rozliczaniu otrzymanych dotacji;
planowaniu oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia;
pomocy w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie;
prowadzeniu i aktualizowaniu mapy aktywności organizacji pozarządowych.
Warto dodać, że według stanu na dzień 31.12.2018 r., na terenie miasta zaewidencjonowanych
było 715 organizacji pozarządowych.
11) Projekty „Polsko-niemieckie spotkanie seniorów”, „Polsko-niemiecki obóz tańca
rock’n’roll, „Polsko-niemiecki obóz bilardowy”, „Polsko-niemiecki obóz tenisa stołowego”,
„Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra”.
W roku 2018 zrealizowano projekty, których byliśmy beneficjentem, tj. „Polsko-niemieckie
spotkanie seniorów”, „Polsko-niemiecki obóz tańca rock’n’roll, „Polsko-niemiecki obóz bilardowy”,
„Polsko-niemiecki obóz tenisa stołowego”, „Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra”.
Łączna kwota zrealizowanych projektów, to ok. 205 tys., w tym ok. 170 tys. stanowi dofinansowanie z
Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W polskoniemieckich spotkaniach wzięło udział 125 Niemców i 199 Polaków.
Realizowane zadania przysłużyły się do realizacji celu, jakim jest integracja i aktywizacja
mieszkańców, poprzez formę spotkań, warsztatów, konkursów, turniejów, szkoleń. Każde
z podejmowanych przedsięwzięć miało na celu wspieranie i intensyfikowanie współpracy w dziedzinie
turystyki, kultury, sportu. Realizacja projektów daje uczestnikom możliwość rozwoju, stwarza warunki
do odkrywania i poznawania realiów społecznych i kulturowych kraju partnera.
12) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Prezydent Miasta Zielona Góra pełni funkcję Lidera w Związku Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Realizując Strategię
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry Miasto
Zielona Góra w 2018 r. w ramach ogłoszonych konkursów złożyło 7 wniosków o dofinansowanie do
poddziałań dedykowanych ZIT MOF Zielonej Góry Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie
2020 i uzyskało dofinansowanie na 7 inwestycji o wartości ogółem blisko 28,9 mln zł (28 878 620,66
zł), w tym dofinansowanie UE blisko 21,6 mln zł (21 597 375,02 zł).
Na organizację i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miasto Zielona Góra
pozyskało dotację z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ponad 3,7 mln zł
(dofinansowanie UE) na lata 2015-2019, w tym za 2018 r. – ponad 0,8 mln zł dofinansowania UE. W
latach 2016-2018 w ramach dotacji na organizację i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych współfinansowana była Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – koszt ogółem niespełna 1 mln zł (dofinansowanie
UE: 0,5 mln zł), a w 2019 r. Studium komunikacyjne warz z opracowaniem modelu ruchu –
dofinansowanie UE 0,765 mln zł.
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Na koniec 2018 r. ZIT MOF Zielonej Góry był najbardziej zaawansowanym ZITem miast wojewódzkich
w Polsce pod względem kontraktacji (zawarte umowy angażują 87,33% alokacji przewidzianej
na realizację tego instrumentu na lata 2014-2020).
W 2018 r. Miasto Zielona Góra zakończyło realizację 10 projektów w ramach poddziałań
dedykowanych ZIT MOF Zielonej Góry Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 (w tym
1 projekt ZOK: Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka
Kultury), o wartości ogółem ponad 47,7 mln zł (47 714 891,51 zł), w tym dofinansowanie UE blisko
37,9 mln zł (37 888 795,62 zł).
Miasto Zielona Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, ale poza
instrumentem ZIT, podpisało dodatkowo w 2018 r. 2 umowy o dofinansowanie na realizację inwestycji
o wartości ogółem ponad 7,5 mln zł (7 520 082,00 zł), w tym dofinansowanie UE ponad 5,8 mln zł
(5 815 902,95 zł).
W 2018 r. Miasto Zielona Góra zakończyło realizację 2 projektów (w tym jeden realizowany przez
MOPS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, ale poza instrumentem ZIT,
o wartości ogółem ponad 5,2 mln zł (5 233 672,95 zł), w tym dofinansowanie UE ponad 4,4 mln zł
(4 448 621,99 zł).
W 2018 r. trwała realizacja 12 inwestycji Miasta Zielona Góra dofinansowanych z funduszy
europejskich (1 projekt z POIS, 1 z POWER - MOPS, 10 z RPO-L2020, w tym 5 w ramach
instrumentu ZIT i 5 poza ZIT), o wartości ogółem (kwoty wynikające z umów o dofinansowanie, na cały
okres realizacji zadań – wykraczający poza 2018 r.) ponad 339 mln zł, w tym dofinansowanie UE
ponad 262 mln zł. W 2018 roku Miasto Zielona Góra realizowało również 3 projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy
INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Łączna wartość projektów w części dotyczącej
polskich partnerów to ponad 27 mln zł (27 093 475,43 zł), w tym wartość dofinansowania blisko 12,5
mln zł (12 477 104,64 zł).
13) Rozwój Miasta i Rewitalizacja
a) W 2012 roku Rada Miasta Zielona Góra przyjęła uchwałą nr XXXI.241.2012 Strategię rozwoju
miasta Zielona Góra na lata 2012-2022. Jest to dokument opracowany w ramach Strategii Rozwoju
Lubuskiego Trójmiasta.
Strategia Rozwoju jest w końcowej fazie wdrażania. W ramach tego dokumentu wyznaczono 19 celów
strategicznych przyporządkowanych 3 obszarom rozwoju: rozwój terytorialny i gospodarczy, rozwój
społeczny, rozwój usług wyższego rzędu o charakterze ponadlokalnym.
Większość przewidzianych zadań została zrealizowana w latach ubiegłych, część zadań jest
realizowana w trybie ciągłym.
Zadanie 1 - Zielona Góra ośrodkiem miejskim o charakterze metropolitalnym
Zrealizowane działania, to m.in.:
- rozwój miejskiej komunikacji publicznej - realizacja programu przez Miejski Zakład Komunikacji
"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze";
- wspieranie rozwoju gospodarki przestrzennej w celu racjonalnego wykorzystania przestrzeniuchwalenie 16 planów miejscowych.
Zadanie 2 - Zielona Góra miastem większym terytorialnie i ludnościowo
Zadanie zrealizowane w 2015r. poprzez połączenie miasta z gminą Zielona Góra.
Zadanie 3 - Szeroka oferta inwestycyjna w Zielonej Górze, w tym przygotowanie terenów
inwestycyjnych
Zrealizowane przedsięwzięcia to m.in:
- przygotowanie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego;
- uchwalenie zmiany planu miejscowego dla obszaru Lubuskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego;
- podjęcie prac nad zmianą dokumentów planistycznych dla obszaru nowej strefy gospodarczej.
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Zadanie 4 - Zielona Góra miastem uniwersyteckim
Realizowane lub zrealizowane działania, to m.in.:
- prace ciągłe w Urzędzie Miasta nad wzmacnianiem ośrodka akademickiego, w tym wspieranie
finansowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpraca w programie praktyk studenckichrealizacja porozumienia;
- utworzenie Parku naukowego na terenie LPPT - zadanie zrealizowane przez Uniwersytet
w latach 2010-2019.
Zadanie 5 - Zamieszkać w Zielonej Górze
Realizowane lub zrealizowane działania, to m.in. :
- rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój budownictwa społecznego;
- przygotowanie terenów pod program „Mieszkanie +”;
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
Mieszkaniowego „Leśny Dwór" jako osiedla modelowego, na podstawie przeprowadzonego
konkursu urbanistyczno – architektonicznego;
- rozwój budownictwa w ramach KTBS.
Zadanie 6 - Rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, budowa parkingów
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- budowa drogi łączącej ul. Wrocławską i drogę wojewódzką prowadzącą do terenów LPPT do
ul. Szosy Kisielińskiej;
- przebudowa ronda PCK;
- modernizacja przystanków poprzez zakup informacji pasażerskiej, wiat przystankowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- rozbudowa i przebudowa dróg osiedlowych;
- rozpoczęcie budowy trasy aglomeracyjnej;
- rozpoczęcie prac nad budową obwodnicy południowej;
- rozpoczęcie budowy drogi łączącej północno-wschodnią część Miasta z węzłem północnym
trasy S3;
- rozpoczęcie realizacji wymiany taboru komunikacji zbiorowej;
- rozpoczęcie działań realizacji programu „Parking 1000+”.
Zadanie 7 - Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym szczególnie zawodowego i
kształcenia ustawicznego
Realizowane działania opisane w pkt 12) Raportu.
Zadanie 8 - Zabezpieczenie energetyczne miasta
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- realizacja Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Zielona Góra przyjętego uchwałą
Nr LXVII.968.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. - opis w pkt 3) Raportu;
- rozpoczęcie procedury planistycznej umożliwiającej przeprowadzenie linii wysokiego napięcia
do GPZ na terenie LPPT;
- rozbudowa systemu ciepłowniczego.
Zadanie 9 - Rozbudowa systemu kanalizacyjnego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych,
roztopowych i gruntowych. Modernizacja obiektów wodociągowych
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- eliminacja niedoborów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zielona Góra;
- uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra.
Zadanie 10 - Rewitalizacja i aktywizacja centrum Zielonej Góry
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- renowacja Parku Sowińskiego;
- rewitalizacja Parku na Wzgórzu Winnym;
- rozpoczęcie prac nad rewitalizacją placu J. Matejki i pl. Teatralnego;
- rewitalizacja placu przed Filharmonią Zielonogórską;
- dofinansowanie remontu 26 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
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Zadanie 11 - Rozwój infrastruktury otoczenia biznesu, zapewniającej warunki sprzyjające dla
rozwoju sektora MSP
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- utworzenie inkubatora przedsiębiorczości;
- organizacja przedsięwzięć promujących Zieloną Górę jako miasta przemysłu kreatywnego i
wsparcie organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców z sektora
kreatywnego;
- wsparcie rozwoju innych instytucji otoczenia biznesu, których odbiorcami będą rozwijające się
przedsiębiorstwa ważne dla gospodarki Zielonej Góry;
- wspieranie działających przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć działalność
gospodarczą;
- wspieranie rozwoju Parku Naukowo Technologicznego na LPPT.
Zadanie 12 - Rozwój usług kultury i sportu oraz sprzyjanie rozwojowi usług komercyjnych
(wyższego rzędu, ponadlokalnych)
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- budowa nowych obiektów sportowych: hala lekkoatletyczna, hala do koszykówki;
- budowa parku linowego;
- budowa siłowni zewnętrznych na osiedlach;
- budowa ścieżek rowerowych;
- budowa miejskiego roweru;
- budowa boiska do futbolu amerykańskiego;
- promocja Winobrania w całej Polsce, bogata oferta kulturalna Winobrania;
- utworzenie domu kultury w odrestaurowanym pałacu w Starym Kisielinie;
- utworzenie nowej siedziby "Domu Harcerza";
- organizacja i wspieranie wielu wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w tym umożliwiających
bezpłatny udział mieszkańców.
Zadanie 13 - Tworzenie warunków do rozwijania aktywności obywatelskiej
Realizowana stała współpraca z organizacjami pozarządowymi - opisana w pkt 14) Raportu.
Zadanie 14 - Promocja miasta jako centrum nowoczesnego biznesu, kultury i sportu oraz
tradycji winiarskich
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- promocja Winobrania w całej Polsce, bogata oferta kulturalna Winobrania;
- wsparcie finansowe największych klubów sportowych (Stelmet - Falubaz, Stelmet-Enea);
- przygotowanie aplikacji umożliwiającej wirtualny spacer po mieście;
- budowa "Piwniczki winiarskiej" na Wzgórzu Winnym.
Zadanie 15 - Rozwój współpracy międzygminnej w ramach Lubuskiego Trójmiasta i
Aglomeracji Zielonogórskiej
W ramach powyższej współpracy realizowane są projekty, szkolenia, warsztaty oraz seminaria.
Zadanie 16 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- budowa systemu monitoringu miejskiego;
- wsparcie finansowe dla Policji;
- budowa sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. oświetlone przejścia dla pieszych, budowa
ścieżek rowerowych, w tym oświetlonych.
Zadanie 17 - Poszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- budowa 25 km ścieżek rowerowych;
- rewitalizacja i remont parków: Dolina Gęśnika, Park na Wzgórzu Winnym, Park w Ochli, Park w
Kiełpinie, Park w Starym Kisielinie, park przy ul. Partyzantów, Park przy ul. Nowej;
- realizacja wielofunkcyjnego placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Chmielnej;
- realizacja wielofunkcyjnego placu zabaw i terenu rekreacyjnego „Pod Hubą";
- budowa mini zoo;
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- budowa Centrum Przyrodniczego;
- organizacja cyklicznych imprez plenerowych, pikników rodzinnych.
Zadanie 18 - Ochrona społeczna mieszkańców
Realizowane lub zrealizowane działania to m.in.:
- rozwój „Centrum Usług Opiekuńczych";
- kontynuacja konkursu „Zielona Góra bez barier”;
- wsparcie dla „Klubów Seniora";
- wsparcie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- wsparcie programów prozdrowotnych.
Zadanie 19 - Rozwój instytucji obsługi turystyki biznesowej oraz usług kongresowokonferencyjnych i targowych
Zrealizowane działanie - Wpisanie zadania pt. „wykorzystanie potencjału gospodarczego
amfiteatru poprzez stworzenie ośrodka koncertowo - konferencyjnego" do Gminnego Programu
Rewitalizacji".
Strategia rozwoju, ze względu na założony czasookres do 2022r. wymaga aktualizacji.
W związku z tym w sierpniu 2018 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowywania nowej,
zintegrowanej strategii rozwoju.
b) Gminny Program Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016- 2022
Program przyjęty uchwałą nr LXVI.937.2018 z 24 kwietnia 2018r. jest w początkowej fazie
wdrażania, jednak zrealizowano już część działań, w tym rewitalizację parków i placów miejskich,
realizację monitoringu miejskiego, realizację programu wspierającego poprawę sytuacji życiowej osób
bezrobotnych.
Realizacja wymienionych w programie działań ma za zadanie w sposób kompleksowy (łączący
sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno- infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany
wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób mieszkających
na nich.
14) Programy, strategie oświatowe i społeczne, realizowane w mieście i w poszczególnych
jednostkach
Szczegóły - załącznik nr 2.

15) Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Zadania te wynikają z uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Zielona Góra w 2018 roku.
W 2018 r. po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego na podstawie zarządzenia nr 1687.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt
przyznano dotacje dla Stowarzyszenia „Inicjatywa dla zwierząt” na sterylizacja bezdomnych dzikich
kotów w kwocie 25.000,00 zł., na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 8.000,00 zł. oraz na
organizację opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem w kwocie
13.000,00 zł. Dla Stowarzyszenia „Alternatywa Zielonogórska” przyznano dotacje na sterylizację
bezdomnych dzikich kotów w kwocie 2.000,00 zł. oraz na organizację opieki nad bezdomnymi
zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem w kwocie 2.000,00 zł.
W wyniku realizacji zadań w 2018 r. zapewniono opiekę dla 402 psów oraz 626 kotów.
Ponadto w 2018 r. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt prowadziło schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 w wyniku podpisanej w 2017 r. trzyletniej umowy.
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