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CEL OPERACYJNY IV.2 - Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych:  
 kontynuacja odnowy zdegradowanych obszarów 

miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego 
 opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

wytypowanych obszarów wsparcia 
 odnowa obszarów zdegradowanych 
 
CEL OPERACYJNY II.5 - Rozwój infrastruktury usług kultury, 
turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym 
 Zadanie Rewitalizacja Teatru Letniego  
 Rewaloryzacja Legnickiej Biblioteki Publicznej 
 Renowacja Akademii Rycerskiej 
 
CEL OPERACYJNY V.1 -  Ochrona terenów cennych 
przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby edukacyjne oraz 
adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby 
rekreacji 
 
 Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni 
 Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego 
 Kontynuacja rewitalizacji zieleni Lasku Złotoryjskiego i 

adaptacja obiektu do celów rekreacyjnych.  

POWIĄZANIA PROGRAMU REWITALIZACJI  

ZE STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA LEGNICY 2015-2020 PLUS 



WYZNACZANIE OBSZARÓW KRYZYSOWYCH 

 

Największa kumulacja problemów 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych, znacznie przekraczająca 
średnie wartości dla pozostałych części  
miasta. 
 
Najtrudniejsza sytuacja w Legnicy 
występuje na obrzeżach centrum - na 
obszarze Zakaczawia i Kartuz (Obszar V) 



MAPA WŁASNOŚCI 

 

Stan własności budynków 
mieszkalnych  na terenie 
rewitalizowanym: 
 
21 bud. - właściciele prywatni  
186 bud. - współwłasność 
(właściciele prywatni wraz z 
zasobem gminnym) 
90 bud. – zasób gminny 
Pozostali właściciele:  spółdzielnie 
mieszkaniowe, TBS, kościoły i zw. 
wyznaniowe. 

 
 Legenda:  

zasób gminny 

własność prywatna 

współwłasność 



WYZNACZONY OBSZAR REWITALIZACJI 

LPR 2015 - 2020 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 został 

przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r.  

 

 

LPR jest obowiązkowym dokumentem w procesie aplikowania o środki unijne 

w ramach RPO WD 2014-2020, na cele rewitalizacyjne ujęte w ramach działania 6.3 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.  

 

WIZJA 

Mieszkańcy ZAKACZAWIA wizytówką dzielnicy. Dbają o swoje otoczenie i wspólną 

przestrzeń. W rezultacie Zakaczawie jest bezpieczne, czyste, dobrze zorganizowane i 

zintegrowane z resztą miasta. Charakteryzuje się wysoką jakością życia z uwagi na 

zadbaną przestrzeń publiczną, liczne tereny zieleni, tętniące życiem i nowoczesne 

przestrzenie społeczne oraz zmodernizowane budynki mieszkalne. Zakaczawie ma 

pozytywny wizerunek wśród mieszkańców dzielnicy i wszystkich legniczan. 

 

 



Ludzie Przestrzeń Dzielnica 

Zakaczawie  
dzielnicą 
bezpieczną 
 

Dzielnicą  
przyjazną  
rodzinie 

Dzielnicą 
przedsię- 
biorców 

Dzielnicą 
przyjazną 
seniorom 

Dzielnicą czystą, 
   zadbaną  
    i dobrze  
     zorganizowaną 

Dzielnicą 
z terenami  
zieleni 

Miejsce o 
 odpowiedniej  
   jakości życia 
 

Dzielnicą  

o pozytywnym  

     wizerunku 

WIZJA  
Mieszkańcy ZAKACZAWIA wizytówką dzielnicy 



PRIORYTET 1. LUDZIE 
 

Cel 1.1. Zakaczawie dzielnicą przyjazną rodzinie. Stworzenie oferty sportowo-rekreacyjnej 

i kulturalnej w zakresie spędzania wolnego czasu przez całe rodziny.  

 

Cel 1.2. Zakaczawie dzielnicą przyjazną seniorom. Stworzenie oferty kulturalnej, 

szkoleniowej i rekreacyjnej dla seniorów.  

 

Cel 1.3 Zakaczawie dzielnicą bezpieczną. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców i osób z zewnątrz.  

 

Cel 1.4. Zakaczawie dzielnicą przedsiębiorców. Zachęcanie mieszkańców i przedsiębiorców 

do prowadzenia działalności gospodarczej i rzemieślniczej. 

Ludzie 



PRIORYTET 2. PRZESTRZEŃ 

 

Cel 2.1. Zakaczawie dzielnicą czystą, zadbaną i dobrze zorganizowaną. Dbałość o 

miejsca wspólne dzielnicy, między innymi poprzez modernizacje przestrzeni 

publicznych.  

 

Cel 2.2. Zakaczawie dzielnicą z terenami zieleni. Zwiększenie powierzchni terenów 

zieleni, poprawiających estetykę i zmieniających „klimat” dzielnicy. 

Przestrzeń 



PRIORYTET 3. DZIELNICA 

 

Cel 3.1. Zakaczawie miejscem o odpowiedniej jakości życia. Remonty i 

modernizacje wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  

 

Cel 3.2. Zakaczawie dzielnicą o pozytywnym wizerunku. Zmiana wizerunku 

dzielnicy w oczach mieszkańców Zakaczawia i całej Legnicy. 

Dzielnica 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW  

ZAKACZAWIA W LEGNICY 
 

Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum  

Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu  

 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby 

Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu  

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie złożony został w I kwartale 2017 r. Planowany termin 
rozstrzygnięcia konkursu przypada na IV kw. 2017 r. 
Całkowita wartość projektu: 4 278 924,44 zł 
Wartość dofinansowania: 2 100 020,15 zł 



Zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych 

obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna  
 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW  

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Zagospodarowanie 
podwórza 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: 

Wrocławska/Kościelna/Kamienna 

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie , złożony został w I kwartale 2017 r . 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na IV kw. 2017 r. 
Całkowita wartość projektu: 2 420 059,87 zł 
Wartość dofinansowania: 1 258 914,15 zł 
Prace obejmują : 

- plantowanie terenu 

- wykonanie nowych ciągów pieszych, dróg dojazdowych, miejsc postojowych  

- montaż lamp oświetleniowych 

- budowę dwóch placów zabaw oraz siłowni plenerowej 

- przebudowę ogrodzeń 

- montaż elementów małej architektury  

- remont i przebudowę istniejących studzienek chłonnych wraz z budową nowych 

- przebudowę energetycznej linii napowietrznej  

- nasadzenia  drzew i krzewów oraz założenie trawników 

- wyburzenia i rozbiórkę starych nawierzchni 

 Planowany termin zakończenia prac do 30.10.2018 r.    





Przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej  

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków 

do ulicy Nadbrzeżnej  

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie złożony został w I kwartale 2017r . Planowany termin 

rozstrzygnięcia konkursu przypada na IV kw. 2017 r. 

Całkowita wartość projektu: 4 034 994,09 zł 

Wartość dofinansowania: 2 033 993,97 zł 

 

Obecnie trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac przypada na I kwartał 2018 r.  
  
 
     



Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i 

skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej 

i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej 

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie złożony został w I kwartale 2017 r.  
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na IV kw. 2017 r. 
Całkowita wartość projektu: 2 507 059,52 zł 
Wartość dofinansowania: 1 261 580,24 zł 
Projekt przewiduje: 
- budowę bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej 
- przebudowę skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 (całkowicie finansowane ze 

środków własnych Gminy Legnica) 
      





Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby 

uczestników imprez nad Kaczawą  

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Parking 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową 

parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą 
 

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie złożony został w I kwartale 2017 r.  
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na IV kw. 2017 r. 
Całkowita wartość projektu: 1 665 456,78 zł 
Wartość dofinansowania: 848 659,13 zł 
W ramach zadania planowana jest: 
- korekta przebiegu ul. Limanowskiego  
- budowa parkingu  przeznaczonego również  na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. 
     



Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1  

na cele rekreacyjno-edukacyjne  

 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 
ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Boisko 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne 

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie złożony został w I kwartale 2017 r.  
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na IV kw. 2017 r. 
Całkowita wartość projektu: 897 213,81 zł 
Wartość dofinansowania: 465 818,96 zł 
 
Realizację projektu zakończono w październiku 2017 r.  W ramach projektu wykonano: 
- wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę  
- bieżnię do skoku w dal  
- trybuny 
- zagospodarowanie terenów zieleni 
- ciągi piesze wyłożone kostką betonową  
- oświetlenie. 
     





Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy 
ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie, złożony został w IV kwartale 2016 r.  
Projekt został wybrany do dofinansowania.  
Całkowita wartość projektu: 4 119 158,43 zł 
Wartość dofinansowania: 2 649 312,63 zł 
Planowany termin wykonania robót do dnia 16.07.2018 r. Przewidziane prace obejmują m. in.: 
- osuszenie murów 
- wykonanie izolacji i dociepleń ścian i remont powierzchni murów 
- wymianę pokrycia dachu wraz z montażem ław kominiarskich i płotków śniegowych 
- wykonanie remontu wnętrz części wspólnych wraz z wymianą drzwi i schodów 
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.  
  
  
   



Integracja mieszkańców 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW ZAKACZAWIA 
W LEGNICY 

Projekt przewiduje działania miękkie m.in.: 

- warsztaty aktywizujące 

- Szkolenia  artystyczne i manualne 

- spotkania z couchem 

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania spółdzielni socjalnej 

 
 



Moje podwórko  

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 
ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Projekt przewiduje działania miękkie m.in.: 

- warsztaty projektowania zieleni wnętrz mieszkalnych 

- społeczna realizacja projektów rewitalizacji podwórek przy 

wsparciu finansowym gminy 

- spotkania z architektami, urbanistami i projektantami 



Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH 
OBSZARÓW ZAKACZAWIA W LEGNICY 



Remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego  

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH 
OBSZARÓW ZAKACZAWIA W LEGNICY 



REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH 
OBSZARÓW ZAKACZAWIA W LEGNICY 

Legnicki Budżet Obywatelski 

inwestycje 

zrealizowane 

inwestycje 

planowane (LBO 2018) 



Dziękuję 

Lokalny Program 

Rewitalizacji 

dla Miasta Legnicy 

na lata 2015-2020 


