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Uchwała Nr XLVI/267/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 16 grudnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 
28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007 – 2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 

W załączniku do uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 
28 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007 – 2013 – Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007 -2013 – wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       								       Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów











Załącznik do uchwały 
Nr XLVI/267/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 16 grudnia 2009  roku
ZMIANY 
DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
OBSZARÓW MIEJSKICH KORFANTOWA 
NA LATA 2007 – 2013


Rozdział III.6 Podział na projekty i zadania inwestycyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007- 2013 przyjętego do realizacji uchwałą Nr VI/37/07  Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2007 roku  otrzymuje nowe brzmienie:

„ …III. 6 Podział na projekty i zadania inwestycyjne

Projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich będą wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej - poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego oraz sektorowych programów operacyjnych.
Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych. 
Projekty obejmować będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego. 

ZADANIE 1

Nazwa zadania:
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ ORAZ BUDOWA DROGI – UL. SPACEROWA W KORFANTOWIE
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2005 i 2008

Rozpoczęcie realizacji:
2011

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją, długość sieci kanalizacji sanitarnej, ilość przykanalików 

Rezultat:
powierzchnia terenów objętych rewitalizacją
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
Kanalizacja sanitarna 354 140 PLN
Droga 750 000 PLN

Krótki opis projektu:
Projekt zakłada budowę nowej drogi ulicy Spacerowej prowadzącej do osiedla mieszkaniowe ul. Parkowej zapewniając dojazd i dostęp do terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej usytuowanego wzdłuż projektowanej drogi. Teren ten obecnie w 80% jest własnością prywatną, a w 20% stanowi własność gminy (działki są sukcesywnie zabudowywane, 
a docelowo będzie na tym terenie ok. 10 – 12 działek budowlanych). W ramach projektu wykonana zostanie droga o długości 420 m wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości 
370 mb z przepompownią z 12 przykanalikami.. Obecnie nie ma w ogóle drogi prowadzącej na teren osiedla. W ramach projektu teren pod drogę zostanie zniwelowany, będzie wykonana podbudowa, nawierzchnia, jednostronny chodnik, poprowadzona kanalizacja sanitarna z przepompownią. 

ZADANIE 2

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA RYNKU W KORFANTOWIE 
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
1999

Rozpoczęcie realizacji:
2000

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji;

Rezultat:
powierzchnia terenów objętych rewitalizacją
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
1 200 000 PLN

Krótki opis projektu:
W roku 1999 powstała koncepcja przebudowy rynku w Korfantowie. Projekt został rozpoczęty w roku 2000, do tej pory przeprowadzono ok. 20% zaplanowanych działań – wybudowano część chodników. W ramach projektu zostaną wybudowane chodniki, a teren rynku (ok. 5ﾠ000 m25 000 m2) będzie wyłożony kostką granitową, nastąpi też zmiana koncepcji zagospodarowanych terenów zielonych w rynku.

ZADANIE 3

Nazwa zadania:
ODNOWIENIE ELEWACJI KAMIENIC W RYNKU MIASTA KORFANTÓW 
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
1999

Rozpoczęcie realizacji:
2000

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
liczba budynków poddanych renowacji

Rezultat:
liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów, Osoby fizyczne 
Przewidywane nakłady: 
1 500 000 PLN



Krótki opis projektu:
W roku 1999 powstała koncepcja odnowienia elewacji kamienic wybudowanych w Rynku w Korfantowie. Projekt został rozpoczęty w roku 2000, do tej pory przeprowadzono ok. 50% zaplanowanych działań – odnowiono część elewacji oraz wymieniono w tych budynkach stolarkę okienną i drzwiową.

ZADANIE 4

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ ZABYTKOWEJ REMIZY OSP W KORFANTOWIE
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2005

Rozpoczęcie realizacji:
2005

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne

Rezultat:
liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
1 300 000 PLN

Krótki opis projektu:
Obiekt zabytkowy Remizy OSP wybudowany ok. 1910r. wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków nr 2030/77. Obiekt wymaga dalszego gruntownego remontu 
z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną. Dotychczas została przygotowana dokumentacja techniczna jest ona aktualna oraz w latach 2004/2005 rozpoczęto roboty remontowe wieży i dachu oraz odnowiono płaskorzeźby na elewacji tego budynku

ZADANIE 5

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA DROGI ULICY 3 MAJA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2007

Rozpoczęcie realizacji:
2011

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

Rezultat:
powierzchnia terenów objętych rewitalizacją
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
2 100 000 PLN

Krótki opis projektu:
Projekt zakłada przebudowę Drogi ulicy 3 Maja (350 m) wraz z budową kanalizacji burzowej oraz zmianę istniejącego zasilania energetycznego z napowietrznej linii energetycznej na kablową z wykonaniem kablowego oświetlenia ulicznego. Obecnie nawierzchnia drogi łącznie z chodnikami jest zniszczoną, słupy napowietrznej linii energetycznej ograniczają szerokość chodnika. Istniejąca szerokość jezdni ogranicza ilość miejsc postojowych oraz utrudnia dowóz dzieci do szkoły. W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z obustronnymi chodnikami wraz z zatoką autobusową , miejscami parkingowymi, oświetleniem ulicznym, kratkami ściekowymi co zapewni swobodny dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, terenów zakładów usługowych, poprawi się również bezpieczeństwo pieszych.

ZADANIE 6

Nazwa zadania:
DOKOŃCZENIE BUDOWY DROGI UL. MICKIEWICZA + NOWY ODCINEK DROGI UL. FREDRY
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2004

Rozpoczęcie realizacji:
2005

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

Rezultat:
powierzchnia terenów objętych rewitalizacją
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
I ETAP: 350 000 PLN; II ETAP: 1 790 000 PLN

Krótki opis projektu:
Projekt jest dwuetapowy – w pierwszym etapie projekt jest prowadzony na ulicy Mickieiwcza (190 m). Koszt I etapu wyniósł 350 000 PLN. II etap to dokończenie ul. Mickiewicza oraz budowa ul. Fredry (350 m). W ramach obu etapów wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna, kanalizacja burzowa, si8eć wodociągowa budowa nowej nawierzchni, chodników i przykanalików do dziesięciu działek. Na realizację I etapu otrzymano dotację w wysokości 262 000 PLN w ramach ZPORR (Priorytet III, Działanie 3.1 Obszary wiejskie).

ZADANIE 7

Nazwa zadania:
BUDOWA ULICY NOWEJ W KORFANTOWIE
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2008

Rozpoczęcie realizacji:
2012

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

Rezultat:
powierzchnia terenów objętych rewitalizacją
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
600 000 PLN

Krótki opis projektu:
Projekt zakłada budowę nowej ulicy prowadzącej na osiedle mieszkaniowe – do istniejących już zabudowań. Do tego terenu są już doprowadzone media, natomiast nawierzchnia drogi jest w tej chwili ziemna, nie ma chodnika. Długość drogi wyniesie 450 m, droga będzie budowana wraz z chodnikiem.

ZADANIE 8

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY ULIANÓWKA W KORFANTOWIE
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2011

Rozpoczęcie realizacji:
2013

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

Rezultat:
liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
500 000 PLN

Krótki opis projektu:
Ulianówka to droga prowadząca do osiedla mieszkaniowego, położone obok tereny planowane są jako obszary inwestycyjne oraz oczyszczalnia ścieków. Teren, który jest zaplanowany pod inwestycje jest obecnie uzbrojony w wodę i energetykę. W ramach projektu planowana jest rozbudowa oczyszczalni i zwiększenie jej przepustowości do 800 m3/d, budowa drogi prowadzącej do osiedla – 350 m.

ZADANIE 9

Nazwa zadania:
BUDOWA ODCINKA ULICY KOŚCIUSZKI W KORFANTOWIE - ROZWÓJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2011

Rozpoczęcie realizacji:
2013

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

Rezultat:
liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
450 000 pln

Krótki opis projektu:
Teren położony przy ulicy Kościuszki wcześniej był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – obecnie te tereny są wskazane jako tereny inwestycyjne. 60% tego obszaru to teren gminy. Cały teren to powierzchnia 12,5 ha. W ramach projektu zostanie wybudowana droga oraz doprowadzone media.


ZADANIE 10

Nazwa zadania:
UTWORZENIE LOKALNEJ STREFY GOSPODARCZEJ PRZY ULICY RZEMIEŚLNICZEJ (projekt dwuetapowy)
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2006
20011

Rozpoczęcie realizacji:
2006
2012

Zakończenie realizacji:
2006
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska

Rezultat:
liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
Etap I – 20.000 PLN; Etap II – 350 000 PLN

Krótki opis projektu:
W ramach projektu zostanie dostosowany do prowadzenia działalności gospodarczej teren przy ulicy Rzemieślniczej. Obecnie, po przeprowadzeniu etapu I powstały na rewitalizowanym terenie 3 firmy – 2 zakłady rzemieślnicze oraz 1 handlowy. Jest jeszcze miejsce na wybudowanie trzech obiektów pod działalność gospodarczą. Działania objęte projektem: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, kanalizacja burzowa, sieć wodociągowa oraz droga dojazdowa.

ZADANIE 11

Nazwa zadania:
BUDOWA GIMNAZJUM PRZY UL. MICKIEWICZA – REALIZACJA II ETAPU PROJEKTU
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2008

Rozpoczęcie realizacji:
2008

Zakończenie realizacji:
2011
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno-społeczne

Rezultat:
liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów

Oddziaływanie:
W granicach własnej działki
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
8 500 000  PLN

Krótki opis projektu:
Zadanie obejmuje budowę 3 kondygnacyjnego budynku dydaktyczno-administracyjnego, podpiwniczonego z szatnią dla uczniów, kotłownią gazową, zapleczem, pomieszczeniami gospodarczymi, 12 salami lekcyjnymi, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalno administracyjne 
(gabinet dyrektora, sekretariat, biblioteka, księgowość, pokój nauczycielski, gabinet lekarski).

ZADANIE 12

Nazwa zadania:
BUDOWA ULIC: OGRODOWEJ, DŁUGIEJ, PRUSA, ZAPOLSKIEJ, ZIELNEJ
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2008

Rozpoczęcie realizacji:
2008

Zakończenie realizacji:
2011
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

Rezultat:
powierzchnia terenów objętych rewitalizacją
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
800 000 PLN

Krótki opis projektu:
Ulice wymienione w nazwie zadania są ulicami dojazdowymi w obrębie osiedli mieszkaniowych – ich długość wyniesie w sumie 1 km. W ramach projektu drogi dotychczas wysypane tłuczniem będą miały wybudowaną nową nawierzchnię, chodniki i zostaną uzbrojone w kanalizację burzową. 

ZADANIE 13

Nazwa zadania:
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK – DOKOŃCZENIE PROJEKTU (OŚWIETLENIE, BIEŻNIA, DOJAZDY, DOJŚCIA, BOISKO DO SIATKÓWKI, KORTY TENISOWE, OGRODZENIE)
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
2004

Rozpoczęcie realizacji:
2011

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym;

Rezultat:
liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
1 400 000

ZADANIE 14

Nazwa zadania:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO
Etapy realizacji:
Dokumentacja:
Częściowa 2002

Rozpoczęcie realizacji:
2011

Zakończenie realizacji:
2013
Oczekiwane rezultaty: 
Produkt:
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym;

Rezultat:
liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:
Gmina Korfantów
Przewidywane nakłady: 
1 100 000 PLN

ZADANIE 15
Zgłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łambinowicach dotyczące modernizacji b/mieszkalnego wielorodzinnego z nowym zagospodarowaniem przyległego terenu: remont i docieplenie stropodachu, docieplanie ścian,  wymiana instalacji co, przebudowa chodników.
Termorenowacja budynku (poprawa wydajności energetycznej oraz uzyskanie efektu ekonomicznego. Poprawa estetyki i stanu technicznego budynku oraz terenów przyległych do budynku.

ZADANIE 16
Zgłoszone przez Posterunek Policji w Korfantowie dotyczące modernizacji 
i zagospodarowania terenu posterunku Korfantowie. … ”





       								       Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów







