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Schemat procesu tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji 
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Mapa poglądowa lokalizacji terenów przeznaczonych do rewitalizacji (opracowanie własne) 
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Dane statystyczne dotyczące rewitalizowanego obszaru w gminie Małogoszcz  

 

Obszar rewitalizacji Powierzchnia 
Liczba 

mieszkańców 
dane  

obszaru rewitalizacji  17,10 ha  
szacunkowo  
1 968 osób  

udział % obszaru 
rewitalizacji  

w powierzchni gminy 
i liczbie mieszkańców gminy  

0,12% 16,8%  
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Część planistyczna  
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małogoszcz  

na lata 2016-2024 
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Wymagane cechy Programu Rewitalizacji 
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Wizja dla obszaru rewitalizacji na terenie gminy:  
 
 

Obszar rewitalizowany gminy Małogoszcz rozwija się harmonijnie 
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Odnowione przestrzenie 
publiczne służą mieszkańcom Osiedla, którzy chętniej angażują się 
w programy społeczne oraz korzystają z różnorodnej oferty instytucji. 
Poprawiły się warunki zamieszkania, obsługi ludności i wzrosło poczucie 
bezpieczeństwa. W konsekwencji zmniejsza się natężenie zjawisk 
patologicznych oraz stopień zagrożenia problemami społecznego 
wykluczenia. Podjęte działania są impulsem do kolejnych inicjatyw 
aktywnego, świadomego i zintegrowanego społeczeństwa.  
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Cele "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 
2016-2024" 
 

 
 

  

Rewitalizacja  niefunkcjonalnych przestrzeni 
publicznych w celu poprawy jakości życia mieszkańców  

Wzmocnianie kapitału ludzkiego, aktywości i integracji 
społecznej  oraz poprawa standardu usług społecznych  

Dynamizacja  rozwoju gopsodarczego   
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Kierunki działań prowadzące do osiągnięcia celów rewitalizacji na terenie gminy Małogoszcz 

 

 
   

Rewitalizacja  
niefunkcjonalnych przestrzeni 

publicznych  

w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców  

Funkcjnalne zagospodarowanie  
przestrzeni  publicznych  

 

 Ograniczenie energochłonności 
tkanki mieszkaniowej  

 

Iwestycje w infrastrukturę 
techniczną   

 

Inicjatywy chroniące środowisko  

 

Wzmocnianie kapitału 
ludzkiego, aktywości i 

integracji społecznej  oraz 
poprawa standardu usług 

społecznych  

Poprawa dostępności do 
infrastruktury społecznej  

 

Wzrost bezpieczeństwa  

  

 Rozwój ofery edukcyjnej, 
kulturalniej, sportowo-

rekreacyjnej dla różnych grup 
wiekowych 

 

Włączenie społeczne       

 

Wzmacnianie roli tzw. 3 sektora  

Dynamizacja  rozwoju 
gopsodarczego   

Tworzenie warunków dla 
rozwoju działanosci 

gospodarczej w różnych 
sektorach 

 

Aktywizacja zawodowa  
mieszkańców  
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PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2016-
2024" 

PROJEKT 1 

Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu 

OPIS PROJEKTU 

ZAKRES RZECZOWY 
PROJEKTU 

W ramach projektu planuje się kompleksową rewitalizację niefunkcjonalnego obszaru Osiedla, a w tym:  

 zmiany zjazdu indywidualnego z drogi gminnej (zlokalizowanego w południowej części terenu) na projektowany parking osiedlowy, 72 
miejsca dla samochodów osobowych 

 utworzenie w środkowej części terenu centrycznie ławek i pasów betonowych w powierzchni terenu w intensywnych kolorach (mocny 
akcent architektoniczny, miejsce przeznaczone do rekreacji i wypoczynku) 

 utworzenie boiska do piłki o nawierzchni sztucznej (przewidziane do piłki nożnej, może służyć do organizowania czasu wolnego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych) 

 utworzenie siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w północnej części terenu  
z ławkami (przewidziana dla wszystkich grup wiekowych) 

 wprowadzenie nawierzchni utwardzonych (chodników) 

 zagospodarowanie zieleni w postaci drzew i krzewów ozdobnych oraz trawników 

 wprowadzenie ławek, koszy na śmieci i innych elementów towarzyszących 

 budowy toru rowerowego dla dzieci o nawierzchni utwardzonej w nieregularnym kształcie. 

 remontu istniejącego placu zabaw (wymiana nawierzchni, urządzeń) 

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci montażu na rewitalizowanym obszarze 2 szt. zielonych Ładowarek - GreenCharger 
urządzeń, które za darmo ładują mieszkańcom telefony czy tablety z wykorzystaniem paneli słonecznych z Zielonym internetem – 
GreenSpot (darmowe WiFi w każdym miejscu) 

LOKALIZACJA 
PROJEKTU 

Osiedle w Małogoszczu 
Inwestycja realizowana na obszarze rewitalizacji 

WŁASNOŚĆ DZIAŁKI, 
OBIEKTU  

własność Gminy Małogoszcz 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

PROJEKT  
Gmina Małogoszcz  

CHARAKTER 
PROJEKTU  

społeczny 
przestrzenny 

techniczny 
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PROGNOZOWANE REZULTATY, SPOSÓB OCENY I ZAMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW REWITALIZACJI  

PROGNOZOWANE 
REZULTATY  

efekty: 
Zagospodarowanie na cele społeczne nieużytkowanego terenu w centrum największego osiedla mieszkaniowego.  
wpływ/rozwiązanie problemów:  

 umożliwienie wypoczynku i czynnej rekreacji mieszkańcom Osiedla - wzrost jakości zagospodarowania czasu wolnego  

 zmniejszenie występowania zjawisk patologicznych w społeczeństwie  

 wzmocnienie więzi sąsiedzkich  

SPOSÓB OCENY 
I MIARY  

Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania. 
Określenie wskaźników:  

 liczba zrewitalizowanych obszarów - 1  

 powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 1,35 ha  

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

PRZEWIDYWANY 
TERMIN REALIZACJI 

2017-2018 

FINANSOWANIE 

SZACOWANA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

3 000 000,00  
RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

 
 
  



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024 

 
 

PROJEKT 2 
Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz 

przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz 
OPIS PROJEKTU 

ZAKRES RZECZOWY 
PROJEKTU 

Celem projektu opisanego w niniejszym dokumencie jest podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy 
Małogoszcz.  
Projektem zostaną objęte wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz.  
Główną częścią inwestycji jest budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejsce istniejącego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Małogoszczu. Boisko będzie miało wymiary 73x44m. Na boisku zostaną umieszczone linie w kolorze białym wyznaczające 
pole gry o wymiarach 69x40m oraz linie w kolorze żółtym wyznaczające pole gry o wymiarach 56x26m (boisko "orlikowe"). Po stronie północnej 
boiska projektowana jest widownia stalowa na 66 miejsc. Boisko wraz z  widownią zostanie otoczone piłkochwytami z siatki polipropylenowej o 
wysokości 4m wzdłuż boisko oraz 6m za bramkami. Po wschodniej stronie boiska piłkarskiego projektowana jest skocznia do skoku w dal z 
rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej o długości 29m oraz zeskoczni o długości 7m.Istniejąca bieżnia będzie miała wymienioną 
nawierzchnię oraz zostanie rozbudowana. Będzie miała wymiary 115,45x5,81m. Umożliwiać będzie biegi na dystansie 100 oraz 60m. Istniejące 
boisko wielofunkcyjne zostanie przebudowane. Projektowana jest nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna. Linie umożliwiać będą grę 
w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa. Istniejące piłkochwyty przeznaczone są do renowacji. 
W ramach projektu zaplanowano także stworzenie pracowni matematycznych, przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kozłowie 
(doprowadzenie wody, kanalizacja) oraz Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych (doposażenie). Doposażenie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne pracowni matematycznych w Liceum Ogólnokształcącym, Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Małogoszczu, Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach, Szkole Podstawowej w Rembieszycach. Doposażenie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni przyrodniczych w Szkole: Liceum Ogólnokształcącym, Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach, Szkole podstawowej w Rembieszycach. 

LOKALIZACJA 
PROJEKTU 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu i placówki oświatowe na terenie gminy 
Inwestycja realizowana na obszarze rewitalizacji i poza nim  

WŁASNOŚĆ DZIAŁKI, 
OBIEKTU  

własność Gminy Małogoszcz 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

PROJEKT  
Gmina Małogoszcz  

CHARAKTER 
PROJEKTU  

społeczny 
przestrzenny 
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PROGNOZOWANE REZULTATY, SPOSÓB OCENY I ZAMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW REWITALIZACJI  

PROGNOZOWANE 
REZULTATY  

efekty: 
Powstanie nowej infrastruktury sportowej oraz pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy.  
wpływ/rozwiązanie problemów:  

 dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej i efektywniejsze prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego  

 wzrost jakości kształcenia  

SPOSÓB OCENY 
I MIARY  

Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania. 
Określenie wskaźników:  

 potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej  – 1250 osób, 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 5, 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – 1 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

PRZEWIDYWANY 
TERMIN REALIZACJI 

2017-2018 

FINANSOWANIE 

SZACOWANA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

2 468 227,39 
RPO WŚ 2014-2020  

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki  

 
  

http://www.msport.gov.pl/
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PROJEKT 3 

Przebudowa i remont Domu Kultury w Małogoszczu  
OPIS PROJEKTU 

ZAKRES RZECZOWY 
PROJEKTU 

Projekt polegał będzie na przebudowie oraz remoncie istniejącego budynku Domu Kultury w Małogoszczu. Zakres rzeczowy prac do wykonania: 

 projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej na centrali nawiewnej z funkcją grzania i 
chłodzenia (klimatyzacja) 

 projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej z wpięciem do istn. WLZ 

 projekt budowlany instalacji odgromowej 

 projekt budowlany elektryczny na modernizację istniejących rozdzielni elektrycznych wraz z wymianą głównego wyłącznika p.poż. 

 przebudowę sanitariatów wraz z wydzieleniem WC dla osób niepełnosprawnych 

 w miejscu istniejącej pizzerii zaprojektowanie dodatkowych pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia akustyków oraz szatni 

 remont głównej sali wraz z wymiana sufitów, posadzki i okładzin ściennych 

 wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej 

 zaprojektowanie wentylacji mechanicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 remont połaci dachowych z wymianą pokrycia 

 remont elewacji wraz z dodatkowym ociepleniem 

 wymianę instalacji oświetleniowej 

 wzmocnienie stropu nad sceną 

 dokonanie niezbędnych uzgodnień 

 przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski 

 inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 

LOKALIZACJA 
PROJEKTU 

Osiedle w Małogoszczu 
Inwestycja realizowana na obszarze rewitalizacji i poza nim  

WŁASNOŚĆ DZIAŁKI, 
OBIEKTU  

własność Gminy Małogoszcz 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

PROJEKT  
Gmina Małogoszcz  

CHARAKTER 
PROJEKTU  

społeczny 
techniczny 
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PROGNOZOWANE REZULTATY, SPOSÓB OCENY I ZAMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW REWITALIZACJI  

PROGNOZOWANE 
REZULTATY  

efekty: 
Poprawa dostępu do nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury społecznej, umożliwienie szerszego prowadzenia działalności edukacyjnej i 
kulturalnej na terenie gminy.  
wpływ/rozwiązanie problemów:  

 dostęp do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej  

 wzrost jakości kształcenia i zagospodarowania czasu wolnego  

 zmniejszenie występowania zjawisk patologicznych w społeczeństwie  

SPOSÓB OCENY 
I MIARY  

Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania. 
Określenie wskaźników:  

 liczba wspartych obiektów infrastruktury kulturalnej - 1 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – 1 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

PRZEWIDYWANY 
TERMIN REALIZACJI 

2018-2019 

FINANSOWANIE 

SZACOWANA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

2 000 000,00 zł 
RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" 
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PROJEKT 4 

Zajęcia dodatkowe podnoszące szanse absolwenta liceum na rynku pracy dzięki znajomości języka niemieckiego technicznego,  
arkusza kalkulacyjnego oraz wiedzy o elektryczności 

OPIS PROJEKTU 

ZAKRES RZECZOWY 
PROJEKTU 

Uczestnikami projektu będzie 20 osobowa grupa uczniów liceum (chłopcy i dziewczęta) zainteresowanych podniesieniem kompetencji 
kluczowych, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w obszarach: obsługa arkusza kalkulacyjnego, umiejętności posługiwania się językiem 

niemieckim zawodowym oraz znajomością zagadnień związanych z elektrycznością i jej praktycznym zastosowaniem. Uczestnikami projektu 
mogą być także uczniowie niepełnosprawni, gdyż szkoła nasza posiada podjazd oraz osobną łazienkę dla niepełnosprawnych, a wszystkie zajęcia 
odbywać się będą na parterze. Uczniowie wywodzący się ze środowiska wiejsko – małomiasteczkowego muszą przełamać barierę środowiskową 

i swoje kompleksy na tle gorszego dostępu do edukacji i osiągnięć technik informatycznych. Zajęcia odbywać się będą pod kierunkiem 
nauczycieli informatyki, fizyki oraz dwóch nauczycieli języka niemieckiego wg opracowanych przez prowadzących programów i scenariuszy 
zajęć. Zajęcia z języka niemieckiego odbywać się będą w dwóch 10 osobowych grupach w wymiarze 60 godzin dla każdej grupy. Zajęcia z 
arkusza kalkulacyjnego obejmować będą 60 godzin zajęć podnoszących umiejętności stosowania tego narzędzia w różnych obliczeniach 

matematycznych, statystycznych, opracowaniu danych. Zajęcia z fizyki - 60 godz. poszerzą wiedzę teoretyczną uczniów i przyczynią się do 
nabycia umiejętności praktycznych, poprzez wykonywanie doświadczeń. Rezultatem projektu będzie podniesienie u 20 uczniów kompetencji 
kluczowych, potwierdzone wynikami przeprowadzonych testów i zapisami w dzienniku zajęć. Wkład własny szkoły to udostępnienie pracowni 

fizycznej, informatycznej i językowej wraz z pomocami naukowymi do przeprowadzenia zajęć projektowych oraz udostępnienie sali 
gimnastycznej na podsumowanie projektu. 

LOKALIZACJA 
PROJEKTU 

Osiedle w Małogoszczu 
Inwestycja realizowana na obszarze rewitalizacji i poza nim  

WŁASNOŚĆ DZIAŁKI, 
OBIEKTU  

własność Gminy Małogoszcz 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

PROJEKT  

Gmina Małogoszcz  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum  Ogólnokształcące Im. Bohaterów Powstania Styczniowego W Małogoszczu 

CHARAKTER 
PROJEKTU  

społeczny 
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PROGNOZOWANE REZULTATY, SPOSÓB OCENY I ZAMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW REWITALIZACJI  

PROGNOZOWANE 
REZULTATY  

efekty: 
Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości edukacji z uwzględn ieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 
wpływ/rozwiązanie problemów:  

 dostęp do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej  

 wzrost jakości kształcenia i zagospodarowania czasu wolnego  

 zmniejszenie występowania zjawisk patologicznych w społeczeństwie  

SPOSÓB OCENY 
I MIARY  

Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania. 
Określenie wskaźników:  

 liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe - 20 osób  

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

PRZEWIDYWANY 
TERMIN REALIZACJI 

2017-2018 

FINANSOWANIE 

SZACOWANA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

63 0009,20 zł 

RPO WŚ 2014-2020 
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 
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POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2016-
2024" 

Nazwa przedsięwzięcia 
Cechy inwestycji i prognozowane 

rezultaty 
Sposób 

oceny i miary 

Harmonogr
am 

realizacji 

Szacowana 
wartość (zł) 

Źródła 
środków 

Inwestycje realizowane przez Gminę Małogoszcz  

      

Inwestycje realizowane we współpracy Gminy Małogoszcz z innymi podmiotami  

      

Inwestycje realizowane przez inne podmioty  
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Możliwości dofinansowania zadań zawartych w "GPR..." (opracowanie własne) 

SEKTIOR  PROGRAM 

inwestycje 
przestrzenne 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

infrastruktura 
sieciowa, 

komunikacyjna 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

działania 
wspomagające 

rozwój 
gospodarczy 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój2014-2020  
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020  

Granty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

działania 
wspomagające 

rozwój społeczny 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Narodowy Fundusz Zdrowia  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Granty 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

Granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rządowy Program Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 
działania 

wspomagające 
zachowanie 
dziedzictwa  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
Granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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Schemat opiniowania projektu programu rewitalizacji 

      
postępowanie w trybie ustawy 

o rewitalizacji  
(Dz. U. z 2015, poz. 1777) 

      

za
w

sz
e 

 

Zarząd Powiatu 
   

Rada Miejska 
  Zarząd Województwa  

     Wojewoda  

   
 

  
Organy wojskowe, ochrony  

granic i bezpieczeństwa  
państwa  

postępowanie w trybie 
ustawy o udostępnianiu 

(Dz. U. 2016, poz. 353  
ze zm.) 

 
   

 
Komendant Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej 

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz 
 

  
 

Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska  

  
 

  Gminna komisja urbanistyczna 

Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny  

     Operatorzy uzbrojenia terenu  

      

je
śl

i d
o

ty
cz

y:
  

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska 

      
Wojewódzki Konserwator  

Zabytków  
      Dyrektor Urzędu Morskiego  
      Organ Nadzoru Górniczego  
      Organ Administracji Geologicznej  

      
Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej  

  Mieszkańcy  Komitet Rewitalizacji  

Minister właściwy do spraw zdrowia  

Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe  

 
legenda:  pytanie o opinie   opinia   projekt uchwały  
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                                                                  Dziękuję za uwagę  


