
Projekt

z dnia  17 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594 ze zmianami), 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 przyjętym uchwałą 
Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. zmienioną uchwałami Nr 552/XXXVIII/2013 
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 września 2013 r. oraz 618/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 
2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części III „Założenia programu rewitalizacji” w rozdziale 4.1 „Planowane działania przestrzenne 
(techniczno-materialne) w latach 2007-2013 na obszarze rewitalizowanym" dodaje się do listy planowanych 
działań następujący projekt: „51. Zagospodarowanie obszarów miejskich na terenie Osiedli Centrum, Południe 
i Nowiny miasta Rybnik poprzez tworzenie, doposażenie i remont miejsc rekreacyjnych oraz budowę 
i renowację parkingów", 

2) w części IV „Planowane działania w latach 2007-2013 na obszarze rewitalizowanym” (tabela) wprowadza się 
następujące zmiany w opisie projektu: „6. Rewitalizacja ulic Sobieskiego i Powstańców Śląskich w Rybniku – 
I etap": 

a) Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji: Realizacja: 2012-2014, 

b) Oczekiwane rezultaty - Wskaźniki: 

- Produkty: Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie 
zrewitalizowanym: 16.024,16 m2, 

- Rezultaty: Powierzchnia terenów zrewitalizowanych: 1,6 ha, 

- Oddziaływanie: poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, wyeksponowanie 
historycznego układu miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, wzrost atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej Śródmieścia,

c) Nakłady do poniesienia (wartość projektu): 13.000.000 zł.

3) w części IV „Planowane działania w latach 2007-2013 na obszarze rewitalizowanym" (tabela) wprowadza się 
następujące zmiany w opisie projektu: „36. Koncepcja zagospodarowania terenów dawnej Kopalni Węgla 
Kamiennego «Ignacy» w Rybniku": 

a) Zmienić nazwę projektu na „36. Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni «Ignacy» w Rybniku – II etap”. 

b) Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji: Realizacja: 2013-2015, 

c) Oczekiwane rezultaty - Wskaźniki: 
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- Zagospodarowanie terenu zabytkowej kopalni „Ignacy” i stworzenie infrastruktury dla aktywnych form 
turystyki i infrastruktury kultury, oraz na cele edukacyjne i społeczne, w szczególności stanowiącej 
zaplecze dla imprez kulturalnych i rozrywkowych - typu sale wystawowe i koncertowe poprzez remont 
i przebudowę budynków: maszynowni szybu „Głowacki” oraz budynku stolarni wraz 
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

- Produkty: Liczba obiektów poprzemysłowych przebudowanych/wyremontowanych (na co najmniej 
2 spośród celów gospodarczy, edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, społeczny i kulturalny): 2 obiekty, 

- Produkty: Liczba obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: 2 obiekty, 

- Rezultaty: Liczba rewitalizowanych obszarów: 1 szt.,

d) Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Urząd Miasta Rybnika. 

e) Nakłady do poniesienia (wartość projektu): 4.200.000 zł.

4) w części IV „Planowane działania w latach 2007-2013 na obszarze rewitalizowanym" (tabela) wprowadza się 
następującą pozycję-projekt: „75. Zagospodarowanie obszarów miejskich na terenie Osiedli Centrum, Południe 
i Nowiny miasta Rybnik poprzez tworzenie, doposażenie i remont miejsc rekreacyjnych oraz budowę 
i renowację parkingów”: 

a) Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji: Opracowanie dokumentacji: 2010. Realizacja: 
2014-2015. 

b) Oczekiwane rezultaty - Wskaźniki: 

- Produkty: Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych (na co najmniej 2 spośród celów: 
gospodarczy, edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, społeczny i kulturalny): 8 obiektów (place zabaw), 

- Produkty: Liczba nowych/wybudowanych obiektów (na co najmniej 2 spośród celów: gospodarczy, 
edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, społeczny i kulturalny): 4 obiekty, 

- Produkty: Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej: 5 obiektów (parkingi wraz z drogą 
p.poż), 

- Produkty: Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej: 2 obiekty 
(parkingi), 

- Rezultaty: Liczba rewitalizowanych obszarów: 19 szt., 

- Oddziaływanie: poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, zwiększenie oferty aktywnych 
form spędzania czasu wolnego, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, wzmocnienie integracji 
ludności oraz podniesienie atrakcyjności obszaru dla potencjalnych mieszkańców i inwestorów,

c) Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

d) Nakłady do poniesienia (wartość projektu): 3.518.160,87 zł.

5) w części VII „Plan finansowy programu rewitalizacji na lata 2007-2013" (tabela) wprowadza się następujące 
zmiany w opisie projektu: „6. Rewitalizacja ulic Sobieskiego i Powstańców Śląskich w Rybniku – I etap": 

a) Wartość całkowita przedsięwzięcia: 13.000.000 zł, w tym wartość projektu w 2012 r. – 68.634 zł, 2013 r. – 
164.943 zł, a w 2014 r. – 12.766.423 zł. Projekt realizowany w oparciu o budżet JST.

6) w części VII „Plan finansowy programu rewitalizacji na lata 2007-2013" (tabela) wprowadza się następującą 
pozycję: „71. Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni «Ignacy» w Rybniku – II etap”: 

a) Wartość całkowita przedsięwzięcia: 4.200.000 zł, w tym wartość projektu w 2013 r. – 68.265 zł, 2014 r. – 
1.068.200 zł, 2015 r. – 3.063.535 zł. Projekt realizowany w oparciu o budżet JST.

7) w części VII „Plan finansowy programu rewitalizacji na lata 2007-2013" (tabela) wprowadza się następującą 
pozycję: „72. Zagospodarowanie obszarów miejskich na terenie Osiedli Centrum, Południe i Nowiny miasta 
Rybnik poprzez tworzenie, doposażenie i remont miejsc rekreacyjnych oraz budowę i renowację parkingów”: 

a) Wartość całkowita przedsięwzięcia: 3.518.160,87 zł, w tym wartość projektu w 2010 r. – 18.160,87 zł, 
2014 r. – 1.800.000 zł, 2015 r. – 1.700.000 zł. Projekt realizowany w oparciu o budżet Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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