
Tabela zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025 

Nr punktu, w którym dokonano zmiany  Zapis w pierwszej wersji dokumentu / 

uwaga Eksperta 

Zapis w aktualnej wersji dokumentu / wyjaśnienie 

Tab. 14, str. 41 
 

zakres przestrzenny obszaru rewitalizacji: 

ulice w granicach miasta Wołów: Browarna, 

Chemiczna, Chopina, Kąpielowa, Kolejowa, 

Kołłątaja, Korzeniowskiego, Koszarowa, ks. 

Bosaka, Mickiewicza, Niepodległości, 

Obrońców Lwowa, Piastów Śląskich, 

Piłsudskiego, Piwna, pl. Piastowski, pl. 

Sobieskiego, pl. Szkolny, Poznańska, 

Przechodnia, Radna, Rawicka, Reja, 

Robotnicza, Rynek, Rzemieślnicza, 

Sikorskiego, Szkolna, Wojska Polskiego, 

Wrocławska, Zwycięstwa, Komuny 

Paryskiej (część) 

  ulice w granicach miasta Wołów: Browarna, Chemiczna, Chopina, Inwalidów 

Wojennych, Jana Pawła II, Kąpielowa, Kolejowa, Kołłątaja, Komuny Paryskiej, 

Korzeniowskiego, Koszarowa, Krótka, ks. Bosaka, Lipowa (część od ul. 

Komuny Paryskiej w kierunku wschodnim), Ludowa (część od rzeki Juszki w 

kierunku południowym), Mickiewicza, Niepodległości, Obrońców Lwowa, 

Panieńska, Piastów Śląskich, Piłsudskiego, Piwna, pl. Piastowski, pl. 

Sobieskiego, pl. Szkolny, Poznańska, Przechodnia, Radna, Rawicka, Reja, 

Robotnicza, Rynek, Rzemieślnicza, Sikorskiego, Skarbowa, Stara, Szkolna, 

Wileńska (część między ul. Komuny Paryskiej i gen. Sikorskiego), Wojska 

Polskiego, Wrocławska, Zwycięstwa 

 

W części tabeli określającej ulice miasta Wołowa wchodzące do obszaru 

rewitalizacji dopisano te pominięte wcześniej. Brak kilku ulic w pierwszej 

wersji dokumentu stanowił pomyłkę, ulice te zostały włączone do obszaru na 

mapie prezentującej obszar rewitalizacji i stanowiącej załącznik do dokumentu. 

Rozdz. 2.5.4, str. 41 brak informacji o zasięgu przestrzennym 

obszaru rewitalizacji poza wyodrębnieniem 

ulic wchodzących w jego skład w tab. 14 

Dodano zapis:  

Granica obszaru rewitalizacji przebiega wzdłuż ulic (od zachodu) Komuny 

Paryskiej, Inwalidów Wojennych (od skrzyżowania z ul. J. Matejki), Ludową w 

kierunku północnym, wzdłuż rzeki Juszki do ul. Rawickiej, w kierunku 

południowym ulicami Jana Pawła II, Panieńską, Wojska Polskiego do terenów 

kolejowych  

i ul. Kolejową łączy się z ul. Komuny Paryskiej. W przypadku ulic 

stanowiących jednocześnie granice obszaru rewitalizacji włączone zostały 

obiekty po obu stronach ulicy. 

 

Niniejszy zapis stanowi odpowiedź na uwagę ekspertów dotyczącą braku opisu 

zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji i stanowi uzupełnienie spisu ulic 

składających się na ten obszar z Tab. 14. 
Tab. 17   Zad. A01, A02 i A36- lokalizacja tych zadań to ul. Inwalidów Wojennych 26 i 

Inwalidów Wojennych 2. Adresy te znajdują się na odcinku między ul. Komuny 



Paryskiej i Ludową, a więc fragmencie ulicy wchodzącym do obszaru 

rewitalizacji.  

Zad. A18, A20, A25 - dot. nieruchomości przy ul. Wileńskiej 5 oraz 3-3a. 

Adres ten znajduje się na fragmencie ulicy między ul. Komuny Paryskiej a gen. 

Wł. Sikorskiego, czyli na obszarze rewitalizacji. 

Tab. 17 

A.39 Remont kapitalny dachu z 

ociepleniem, wykonanie elewacji budynku 

przy ul. Ścinawskiej 4 w Wołowie 

Zadanie zostało - zgodnie z uwagą ekspertów - usunięte z listy przedsięwzięć 

podstawowych ze względu na fakt, iż nieruchomość znajduje się poza 

obszarem rewitalizacji. W związku z tym w dokumencie została również 

zmieniona/zaktualizowana numeracja następujących po nim przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

Tab. 17 

 

Tab. 17. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – 

lista podstawowa (A.01-A.42) 

Zmieniono tytuł tabeli w związku z aktualizacją listy podstawowej 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Tab. 18  Dodano zadania B.03-B.08 

Tab. 18. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – 

lista uzupełniająca (B.01) 

 

Tab. 18. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – 

lista uzupełniająca (B.01-B.08) 

 

Poprawiono tytuł tabeli. 

Tab. 19  Uzupełniono zapisy dotyczące komplementarności problemowej. Dodano 

następujący fragment: 

Zaproponowane przedsięwzięcia zarówno infrastrukturalne, znajdujące się na 

liście podstawowej, jak i miękkie (z listy uzupełniającej) mają przeciwdziałać 

wykluczeniu społecznemu i umożliwić integrację społeczności lokalnej, 

zwłaszcza z obszaru rewitalizacji. Zakłada się bowiem, że poprawa stanu 

przestrzeni publicznej również ma wpływ na stronę społeczną - podnosi 

poczucie wartości mieszkańców, zachęca ich do wprowadzania zmian w swoim 

życiu, buduje poczucie dumy z przynależności do danej wspólnoty lokalnej. 

Przedsięwzięcia "miękkie" z listy uzupełniającej zaplanowane są na cały okres 

realizacji Programu, bowiem to one stanowić mają trzon procesów 

rewitalizacyjnych. 

Tab. 20   W związku z usunięciem z listy przedsięwzięć podstawowych zadania A39 - 

zostało ono również usunięte z Tab. 20, a następnie zmieniono numerację 

następujących po nim zadań (analogicznie do Tab. 19).  

W Tab. 20 dodano również wiersze obejmujące finansowanie nowo 

zaproponowanych w dokumencie przedsięwzięć uzupełniających (od B.03 do 

B.08). 

Spis treści, Spis rycin, Spis tabel  W związku ze zmianą numerów stron po dodaniu nowych treści, 



 
zaktualizowano wszystkie spisy występujące w dokumencie. 


