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Program Rewitalizacji  Centrum Dzierżoniowa to  zespół  działań podejmowanych w oparciu 

o  zintegrowaną  i zrównoważoną  strategię  rozwoju  lokalnego,  mającą  na  celu  minimalizowanie 

problemów  gospodarczych,  ekologicznych  oraz  społecznych  na  obszarze  centrum  miasta 

wyznaczonym  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  ograniczonego 

ulicami:  Batalionów  Chłopskich,  Bielawską,  Piastowską,  Wrocławską,  Daszyńskiego,  Mickiewicza, 

Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie oraz wspieranie korzystnych przeobrażeń tego 

obszaru. 

Przyjęty Program jest dokumentem planistycznym dotyczącym Gminy Miejskiej Dzierżoniów, 

przygotowanym na lata 2011 – 2016.

W roku 2011 wykonano szereg działań  ujętych w programie a  także rozpoczęto  nowe zadania,  

których kontynuacja odbędzie się w dalszych latach. 

  

I. Działania w zakresie rewitalizacji.

1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego. 

I.1 Gospodarowanie mieniem Gminy. 

Gospodarowanie  mieniem  Gminy  odbywa  się  na  podstawie  Uchwały  Nr  XII/81/07  Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca 2007 roku. Burmistrz Dzierżoniowa gospodarując gminnym 

zasobem  nieruchomości  wykonuje  zadania  określone  ustawą  o  gospodarce  nieruchomościami. 

Działania te polegają m.in. na sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym, 

nabywaniu na rzecz Gminy nieruchomości i udziałów, dokonywaniu zamian nieruchomości, a także 

oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem lub dzierżawę. 

Oprócz terenów plombowych wytypowano 6 kolejnych terenów inwestycyjnych; są to:

 2 działki (o łącznej pow. 432m2) położone przy ulicy Piastowskiej 7F, 

naprzeciw pomnika losów ojczyzny – sprzedane w 2011 r.,

 ul. Strzelnicza 2 – lumpex (dz. 173/3 o pow. 478m2) – do sprzedaży w 2012 r., 

 ul. Pocztowa 1a, dz. 342/4 o pow. 322m2, – sprzedana na pocz. 2012 r., 

 ul. Pocztowa – obok Urzędu Skarbowego (dz. 332/4 o pow. 3170m2),

 ul. Krasickiego 42 – poniżej Urzędu Skarbowego (dz. 333/12 o pow. 957m2),

 teren pomiędzy ul. Mierniczą-Krasickiego-Pocztową – działka do wydzielenia.



W  2011  roku  w  oparciu  o  w/w  ustawę  –  Rada  Miejska  podjęła  2  uchwały  w  zakresie 

gospodarowania mieniem. Są to:

I. Uchwała Nr VIII/49/11 z 18 kwietnia 2011 roku Rady Miejskiej Dzierżoniowa, która umożliwiła 

sprzedaż ostatnich lokali mieszkalnych w budynkach z zastosowaniem bonifikaty do 95 %. W 

2011 roku zostało złożonych 48 wniosków oraz podpisane 25 aktów notarialnych sprzedaży 

mieszkań.

II. Uchwała  NR  X/60/11  z  27  czerwca  2011  roku  Rady  Miejskiej  Dzierżoniowa  w  sprawie 

bezprzetargowej  sprzedaży  garaży  na  rzecz  ich  dzierżawców  i  najemców.  

W 2011 roku została przeprowadzona weryfikacja garaży położonych na terenach na których 

obowiązują MPZP.

W  2012  roku  planowana  jest  kontynuacja  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  oraz  sprzedaż  garaży 

w oparciu o ww. uchwały.

I.2 Program Plomb. 

 Program  polega  na  uzupełnianiu  istniejącej  zabudowy  tzw.  ”plombami  urbanistycznymi”. 

Zabudowane tereny śródmiejskie zostały zinwentaryzowane. Wytypowano 4 tereny nadające się pod 

zabudowę. Aktualnie trwa sukcesywne przygotowywanie ich do sprzedaży i sprzedaż.

Wykaz terenów inwestycyjnych, wynikających z planu Centrum z przeznaczeniem pod plomby:

1. Działka 208/12 w sąsiedztwie Synagogi o pow. 382m2,

2. ul. Strzelnicza 6 („gaśnice”)  -  działka do wydzielenia,

3. ul. Długa (za Synagogą, dz. 208/5 o pow. 423m2),

4. ul. Kościelna – naprzeciw salki SP 9  -  działka do wydzielenia.

W 2012 roku planowana jest sprzedaż działki wymienionej w poz. Nr 1.

1.3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym dokumentem. 

Zadanie  to  polegać  będzie  na  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  w  pełni  rozdzielonej  sieci 

kanalizacji  deszczowej  oraz  sanitarnej,  która  zapewni  prawidłową  obsługę  zdecydowanej 

większości  budynków  znajdujących  się  na  terenie  objętym  Programem  Rewitalizacji  Miasta. 

Na  terenie  Centrum  jest  planowany  rozdział  kanalizacji  sanitarnej  od  deszczowej.  Zadanie 

prowadzone  będzie  przez  WiK  Sp.z.o.o,  w  ramach  zadania  pn.”Uporządkowanie  gospodarki 



wodno  –  ściekowej  na  terenie  gmin  powiatu  dzierżoniowskiego   -  etap  I”.  Zadanie  jest 

współfinansowanie  ze  środków  Funduszu  Spójności  UE,  w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

Na  terenie  objętym  Programem  Rewitalizacji  realizowane  jest  zadanie  dotyczące  rozdziału 

kanalizacji  deszczowej  od  sanitarnej.  Zadanie  to  obejmuje  min.  Staromiejskie  Centrum oraz  ulice 

Pocztową,  Mickiewicza,  Nowowiejską  i  Szkolną.  Zgodnie  z  harmonogramem  realizacji  od  stycznia 

2012 roku rozpoczęte zostały prace od odcinka ul. Krasickiego (odcinek od Prochowej do Pocztowej),  

a w kwietniu 2012 r., planuje rozpocząć roboty w Rynku  i na ul Spacerowej.

  

2. Działania wpływające na estetykę miasta – remonty budynków i obiektów zabytkowych. 

II.1 Dofinansowanie  remontów  i  robót  budowlanych  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru 

zabytków. 

Dofinansowanie remontów zabytków jest obecnie możliwe dzięki Uchwale Nr XXXI/194/08 

z  dnia  6 października  2008  r.,  która  zmieniła  uchwałę  Nr  LVII/391/06  z  dnia  29  maja  2006  r.  

w  sprawie  udzielania  i  rozliczania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków przyznawane są, jeśli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:

- jest usytuowany na terenie miasta Dzierżoniowa,

- jest wpisany do rejestru zabytków,

- posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe,

- jest w złym stanie technicznym. 

Dotacja  może  być  udzielona  w  wysokości  do  50% nakładów  koniecznych  na  wykonanie  prac 

przy zabytku. W wyjątkowych przypadkach dotacja ta może wynieść 100% tych nakładów.

W roku 2011 przewidziano kwotę 419 500 zł w Budżecie Miasta z przeznaczeniem na dotacje 

do remontów zabytków, w tym na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

W 2011r. dotacje otrzymały następujące wspólnoty mieszkaniowe:

-  Wspólnota Mieszkaniowa, Rynek 54 – 4.500 zł – na remont  dachu budynku

-  Wspólnota  Mieszkaniowa,  Rynek  51-51a  –  24.456,95  zł  –  na  remont  elewacji  tylnej,  remont 

podcienia bramy przejściowej.

W 2011r. dofinansowano także zabytkowe obiekty sakralne:



 -  Kościół  przy  Parafii  p.w.  Św.  Jerzego –  dotacja  na wykonanie  prac  remontowych i  tynkarskich 

wypraw malarskich sklepienia i ścian nawy głównej  - 200 000 zł,

-  Kościół p.w. Maryi Matki Kościoła – dotacja na zakup materiałów budowlanych niezbędnych   do 

wykonania pozostałych robót związanych z remontem kapitalnym dachu oraz wykonaniem projektu 

remontu elewacji budynku -  169 947,24 zł,

-   Fundacja  Beiteinu  Chaj  -  2004  w  Dzierżoniowie  -  dotacja  na  montaż  instalacji  ogrzewania 

podłogowego  w sali modlitewnej na I piętrze Synagogi -  10 000 zł.  

II.2  Program „Piękna Fasada”. 

Konkurs „Piękna Fasada”, przyjęty Uchwałą Nr LV/338/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 

29  marca  2010  r.  w  sprawie  ustanowienia  dorocznych  nagród  za  osiągnięcia  w dziedzinie 

upowszechniania i  ochrony kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa o nazwie „Piękna Fasada”. 

Zgodnie  z  tą  uchwałą  ustanowione  zostały  doroczne  nagrody  Burmistrza  Miasta  Dzierżoniowa 

za  szczególne  osiągnięcia  remontowe  lub  modernizacyjne  o istotnym  znaczeniu  dla  ekspozycji 

budynków nie będących w rejestrze zabytków, a stanowiących element kultury materialnej miasta 

Dzierżoniowa.  Nagrody  pieniężne,  których  łączna  pula  może wynieść  150 tys.  zł,  przyznawane 

są  w kategoriach:  „elewacja”  i „detale  architektoniczne”.  Wspólnoty  mieszkaniowe i właściciele 

remontujący dzierżoniowskie budynki mogą otrzymać do 25 tys. zł.

Edycja 2011 konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem. 

Wpłynęło 21 wniosków, z czego 17 zostało zakwalifikowanych do nagrody.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 618/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 2 grudnia 2011r. przyznano 

nagrody w konkursie „Piękna fasada” następującym wspólnotom mieszkaniowym:

Lp. Wnioskodawca Opis/uwagi Przyznana nagroda

1. WM, Nowowiejska 46 Remont elewacji i dachu II - 15 000,00

2. WM, Nowowiejska 48 Remont elewacji i dachu II - 15 000,00

3. WM, Brzegowa 63  Remont elewacji i dachu III – 10 000,00

4. WM, Słowackiego  31 Remont elewacji i dachu III – 10 000,00

5. WM, ul. Andersa 2,4,6 Remont elewacji III – 10 000,00

6. WM, Marszałkowska 9 Remont elewacji IV – 5 000,00



7. WM, os. Słoneczne 4-4a Remont elewacji IV – 5 000,00

8. WM, 11 listopada 3 Remont elewacji IV – 5 000,00

9. WM, 11 listopada 5 Remont elewacji IV – 5 000,00

10. WM, os. Tęczowe 15 Remont elewacji IV – 5 000,00

11. WM, os. Tęczowe 25 Remont elewacji IV – 5 000,00

12. WM, Słowackiego 14 Remont elewacji IV – 5 000,00

13. WM, Słowackiego 16 Remont elewacji IV – 5 000,00

14. M, Ząbkowicka 36 Remont elewacji IV – 5 000,00

15. WM, Klasztorna/Wrocławska  2-4 Remont elewacji IV – 4 000,00

16. WM, os. Słoneczne 6-6a Remont elewacji IV – 3 000,00

17. WM, Ząbkowicka 54 Remont bocznej elewacji IV – 2 000,00

W  wykazie  obiektów  z  obszaru  rewitalizacji,  które  uzyskały  dofinansowanie  znajduje  się 

wspólnota wymieniona pod poz. 15.

W dniu 20.12.2011r. odbyło się uroczyste wręczenie gratulacji laureatom konkursu i zarządcom 

nieruchomości, którzy pomagali w przygotowaniu wniosków i realizacji inwestycji. 

II.3 Średniowieczne mury obronne. 

Wzniesione pod koniec XIII wieku na polecenie księcia świdnickiego Bolka II mury obronne 

są  bardzo  cennym  i  unikalnym  zabytkiem  Dzierżoniowa.  Podejmowane  będą  starania 

o przeznaczenie środków z budżetu miasta, a także o dotacje zewnętrzne, dzięki którym możliwe 

będzie uruchomienie  kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych. 

W roku 2011 zlecono naprawę uszkodzonego odcinka murów obronnych za kwotę 3 887 zł, na 

odcinku od  ul.  Krasickiego do ul.  Kościelnej oraz wykonanie oczyszczenia murów obronnych z  

samosiejek, które uszkadzają strukturę murów. Prace zostały wykonane.

3. Działania wpływające na estetykę miasta – tereny zielone. 

III.1  Program Porządkowania Kwartałów i Podwórek.



 Realizacja  założeń  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  centrum 

miasta. 

Plan  miejscowy  obszaru  Centrum  Dzierżoniowa,  w zasadniczej  swej  idei  ma  stworzyć 

narzędzie  do  racjonalnego  zagospodarowania  wnętrz  kwartałów  zabudowy,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  nieruchomości  stanowiących  mienie  gminy.  Podstawowym  elementem,  który 

wymaga działań porządkujących są zatem obiekty substandardowe, w złym stanie technicznym, 

także te, których zachowanie jest zbędne. 

Plan  zakłada  sukcesywną  rewitalizację  wnętrz,  które  docelowo  mają  pełnić  rolę 

ogólnodostępnych (lecz nie publicznych) terenów komunikacji wewnętrznej, zieleni towarzyszącej, 

a także  zapewniać  bezpieczeństwo  mieszkańców.  W obecnym  stanie  rzeczy  –  dość  spore 

powierzchnie  znajdujące  się  na  zapleczach  zwartej  zabudowy  nie  zapewniają  właściwych 

dojazdów,  miejsc  postojowych,  prawidłowej  obsługi  technicznej,  nie  mówiąc  o zagrożeniu 

pożarowym,  jakie  niesie  za  sobą częstokroć  stan  techniczny  nieużytkowanych,  bądź  zbędnych 

obiektów gospodarczych. 

 Program  Porządkowania  Kwartałów  przyjęty  został  w  roku  2010  i  ma  za  zadanie 

przywrócenie lub nadanie  nowej  estetyki  kwartałom i  podwórkom zlokalizowanych na terenie 

Dzierżoniowa.  Nadrzędnym  celem  Programu  jest  stałe  polepszanie  wizerunku  miasta  poprzez 

poprawę warunków i estetyki  otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zespół  ds.  porządkowania  kwartałów  w  2011r.  spotkał  się  trzykrotnie,  co  zaowocowało 

opracowaniem  harmonogramu  działań  związanych  z  przyjętym  Programem  Porządkowania 

Kwartałów  i  Podwórek  oraz  podjęciem  czynności  dotyczących  inwentaryzacji  pomieszczeń 

gospodarczych  i  miejsc  do  składowania  odpadów  na  terenie  kwartałów  objętych  programem. 

W  roku  2011  powstała  także  koncepcja  funkcjonalno-przestrzenna  i  rewitalizacji  wnętrz 

kwartałów, która będzie materiałem wyjściowym do dalszych prac związanych z uporządkowaniem 

kwartałów i podwórek w roku 2012 i następnych.

III.2 Konkurs „Piękno kwiatów wokół nas”. 

 W  2011r.  po  raz  16  Towarzystwo  Miłośników  Dzierżoniowa  wspólnie  z  Burmistrzem 

Dzierżoniowa i Firmą Kwiaciarską „Maria” zorganizowały konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół  

nas”.  Konkurs  trwał  od  10.06.2011  do  10.08.2011r.  Patronat  nad  konkursem  objęli:  Tygodnik 

Dzierżoniowski, Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy, Radio Sudety, Doba.pl. Do konkursu zgłosiło 



się 42 mieszkańców Dzierżoniowa oraz 4 instytucje. W kategorii  okna i  balkony – przyznano 3 

nagrody,  w kategorii  ogródki  i  skwery przy domkach jednorodzinnych – 6 nagród,  w kategorii  

ogródki  i  skwery  przy  blokach  mieszkalnych  –  3  nagrody,  w  kategorii  ogródki  i  skwery 

przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych – 3 nagrody.

III.3  „Kwiaty w oknach”. 

Akcja ta, w ramach której miasto od 5 lat finansuje zakup i montaż skrzynek z kwiatami, ma 

zachęcić  mieszkańców  dzierżoniowskiego  rynku  do  dbania  o wizerunek  kamienic  w  obrębie 

miejsca najczęściej odwiedzanego przez mieszkańców. Jak dotąd, akcja ta spotyka się corocznie z 

przychylnością mieszkańców, którzy bardzo chętnie zgadzają  się  na montaż skrzynek w oknach 

swoich  mieszkań.  Mieszkańcy  jednocześnie  biorą  na  siebie  obowiązek  dbania  o rośliny,  które 

należy regularnie podlewać i pielęgnować.

W ramach akcji w 2011r. wykonano montaż i nasadzenia:

 Ściana północna - 53 skrzynki  obsadzone  pelargonią zwisającą 462 szt.

 Pozostała część Rynku -  95 skrzynek  obsadzonych  pelargonią zwisającą 828 szt.

W kolejnych latach akcja ta będzie konsekwentnie kontynuowana.

III.4 Parki, skwery, place. 

W  ciągu  najbliższych  lat  zostaną  odnowione  lub  przebudowane  parki  miejskie  na  terenie 

Dzierżoniowa.  Przeprowadzone  zostały  nowe  nasadzenia  oraz  zmodernizowane  ciągi  piesze  i 

elementy małej architektury. Pielęgnowane  są skwery i kwietniki, aby stale wzrastała ich wartość 

estetyczna.  Trwają  też  prace  przygotowawcze  zmierzające  do zagospodarowania  tzw.  terenów 

międzymurza  w rejonie  wieży  ciśnień.  Po  konsultacjach  z konserwatorem  zabytków  powstanie 

koncepcja  zorganizowania  tam  estetycznych  miejsc  wypoczynku  dla  najmłodszych  oraz  ich 

opiekunów. 

W  roku  2011  na  ulicach  w  Centrum  (Świdnicka,  Wrocławska,  Krasickiego,  Ząbkowicka) 

zamontowano  na  konstrukcji  słupów  oświetleniowych  66  szt.  ampli  obsadzonych  pelargonią 

zwisającą  w ilości  445 szt.  Ponadto  na  ul.  Świdnickiej  koło fontanny  oraz  w Rynku ustawiono 

3 konstrukcje kwiatowe w kształcie stożka obsadzone pelargonią zwisającą w ilości 830 szt.

Utrzymanie zieleni  miejskiej  w rejonie plantów wokół  murów obronnych,  terenu międzymurza 

oraz  parków  w  rejonie  Centrum  jest  zlecone  na  podstawie  umowy  Przedsiębiorstwu 

Komunalnemu  Sp.  z  o.o  w  Dzierżoniowie.  W  zakres  prac  wchodzi  min.  koszenie  trawników, 



sprzątanie alejek, opróżnianie koszy na odpady, oraz usuwanie wiatrołomów. Ponadto w rejonie 

Centrum w czerwcu 2011r. zamontowano dodatkowo 20 szt. nowych koszy na odpady.

4. Działania w sferze kulturalnej. 

4.1 Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych.

Organizacja imprez okolicznościowych to bardzo ważny element rewitalizacji życia społeczno-

kulturalnego w mieście. W Dzierżoniowie od wielu lat realizowane są cyklicznie między innymi trzy 

duże imprezy: Jarmark Świętego Jerzego, Poezja na murach oraz Miodobranie.

4.1.1 Jarmark Świętego Jerzego.

Impreza odbyła się 1 maja 2011r. w programie zrealizowano paradę ulicami starego miasta 

z udziałem bractw rycerskich, widowiska historyczne, walki i potyczki rycerskie w wykonaniu grup 

rycerskich „Merlet”,  „Stvanci”,  „Burdyri”  z  Czech.  Do udziału w dwóch turniejach zaproszono 

publiczność.  Ponadto  w  kramach  wzorowanych  na  średniowiecznych  odbyły  się  pokazy 

rzemiosła.

4.1.2 Poezja na Murach.

Z powodu prowadzonej rozbudowy bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i koniecznością 

oddania  budynku  głównego  do  przeprowadzenia  prac  remontowych,  co  wiązało 

się z koniecznością udzielenia urlopów pracownikom, imprezę w 2011r. odwołano.

4.1.3 Jarmark pszczelarski „Miodobranie”.

 Jarmark odbył się w dniach 27-28 sierpnia. W programie wystąpiły zespoły folklorystyczne 

z  Bośni,  Hercegowiny,  Ukrainy i  Sycylii.  Ponadto  „Stonehenge”,  „Vox”,  „Jumbo Afrika”  i  inni. 

Przez  dwa  dni  działały  stragany  oferujące  różne  gatunki  miodów,  miodów  pitnych 

oraz produktów i akcesoriów pszczelarskich.

4.1.4 Imprezy i wystawy okolicznościowe.

W  roku  2011  zrealizowano  na  dzierżoniowskim  rynku  koncert  Miejskiej  Orkiestry  Dętej, 

imprezę „Mikołaj z Rynku” oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i koncert kolęd.

4.2.  Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

W roku 2010 rozpoczęła się zaplanowana na 3 lata i kosztująca ponad 6 mln zł rozbudowa bazy 

Dzierżoniowskiego  Ośrodka  Kultury  przy  ul. Świdnickiej.  Przedsięwzięcie  realizowane  przy 

współudziale  środków  unijnych  polega  na  rozbudowie  istniejącego  budynku  DOK  o  obiekt 



3 kondygnacyjny  oraz  przebudowie  elementów  istniejącego  obiektu.  Zakres  prac  obejmuje  także 

prace termomodernizacyjne w istniejącym obiekcie. Prace realizowane są poda nadzorem Wydziału 

Inwestycji Urzędu Miasta. Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka 

Kultury  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  wykonaniem przyłączy  wody,  ścieków  deszczowych, 

sanitarnych,  sieci  wody  na  cele  p.poż.  oraz  wykonanie  instalacji  sanitarnych  i  elektrycznych 

wewnętrznych, wentylacji mechanicznej, instalacji odgromowej. 

Termin realizacji: do 30.09.2012 r. Wszystkie prace zaplanowane na 2011r.zostały wykonane.

5. Poprawa jakości życia mieszkańców miasta. 

5.1 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta.

Lokalny  Program  Rewitalizacji  przyjęty  został  Uchwałą  Rady  Miejskiej  Dzierżoniowa 

Nr XXXVIII/237/09 z dnia 23 lutego 2009r. i następnie zmieniony Uchwałą Nr XIV/106/11 z dnia 

31 października 2011r. obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

-  Rozbudowę bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – w toku (patrz pkt. 4.2), 

-  Modernizację  budynku  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci  i  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej 

przy ul. Nowowiejskiej 73 - wykonano w 2011r.,

-  Adaptację  budynków  przy  ul.  Nowowiejskiej  88  na  Centrum  Środowiskowego  Domu 

Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Lokalnej – w toku

- Budowę placu zabaw w rejonie ul. Brzegowej 129 - do realizacji w 2012r.,

-  Likwidację  wszystkich  istniejących  toalet  zewnętrznych  i  budowę  (dobudowę)  toalet 

wewnętrznych a także remont dachu i elewacji budynku ul. Brzegowa 20 i remont elewacji 

budynku Brzegowa 120 – wykonano w 2011r.,

-  wykonanie remontu zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie – siedziby Urzędu 

Miasta - realizacja robót budowlanych w 2012-2013r.

 

1.2 Aranżacja dzierżoniowskiego rynku. 

Zagospodarowanie  najważniejszego  dzierżoniowskiego  placu  jest  złożonym  i dość 

skomplikowanym przedsięwzięciem. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z doskwierającym 

problemem  wolnych  miejsc  parkingowych,  z  drugiej  zaś  brak  zorganizowanej  przestrzeni 

dla pieszych, a także miejsc wypoczynku i rekreacji powiązanych z atrakcjami małej architektury 

oraz zieleni miejskiej.  

Pierwszym krokiem będzie  ogłoszenie  konkursu na opracowanie nowej  koncepcji  aranżacji 

rynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na część placu wyłączoną z ruchu kołowego.



Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na kolejne lata do realizacji. 

1.3 Realizacja  budowy  parkingów  i  miejsc  parkingowych  oraz  organizacja  ruchu  kołowego 

w mieście. 

W 2011 w ramach zadań inwestycyjnych w obszarze rewitalizowanym dokonano  remontu 

drogi wojewódzkiej nr 382  ul. Piastowskiej. Zadanie realizowane było razem z Województwem 

Dolnośląskim, zgodnie z zawartym porozumieniem. Udział finansowy gminy  wyniósł 50%.  Zadanie 

było prowadzone przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Wartość robot: 2.386.860,80 zł brutto.  

Zakres robót obejmował remont ul. Piastowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Strzelniczą do 

skrzyżowania z ul. Złotą.

6. Promocja działań rewitalizacyjnych. 

Pod  koniec  2011  roku  w  Urzędzie  powstał  Wydział  Promocji,  który  wspiera  działania 

promocyjne w zakresie rewitalizacji.

W kwietniu 2011 zorganizowano przed budynkiem Urzędu Miasta wystawę z realizacji działań 

rewitalizacyjnych w roku 2010 wraz ze zdjęciami zrealizowanych inwestycji i działań.  

W  ramach  promocji  działań  rewitalizacyjnych  opublikowano  wyniki  konkursu  w  Gońcu 

Dzierżoniowskim oraz na stronie internetowej Urzędu. W dniu 20.12.2011r. odbyło się spotkanie 

z Zastępcą Burmistrza, zarządcami i przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych, które otrzymały 

dofinansowanie w roku 2011. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele lokalnych mediów.

Prowadzono również kampanię promocyjną programu pn.: „W TPD każdy znajdzie to co chce - 

buduj  z  nami swoją przyszłość”   poprzez plakaty,  przekazywanie  informacji  lokalnym mediom, 

umieszczenie  informacji  w  lokalnej  gazecie,  pn.:  „Tygodnik  Dzierżoniowski”,  na  stronach 

internetowych  www.dzierzoniow.pl,  www.oikdzierzoniow.pl.  Przygotowano  również  reportaż 

sponsorowany. 

http://www.dzierzoniow.pl/

