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WIZJA 

LEGNICA innowacyjnym, regionalnym ośrodkiem wzrostu, 

kształtującym usługi administracji, nauki, zdrowia, kultury, 

sportu oraz turystyki w wymiarze ponadlokalnym. 

 

 

 



Cel strategiczny V 

Ochrona i kształtowanie 

środowiska przyrodniczego 

Cel strategiczny IV 

Kształtowanie atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej i 

zachowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

Cel strategiczny III 

Poprawa jakości i warunków 

życia Legniczan 

Cel strategiczny II 

Wzrost znaczenia Legnicy jako 

regionalnego ośrodka edukacji, 

kultury, turystyki i sport 

Cel strategiczny I 

Rozwój nowoczesnej gospodarki 

opartej na innowacjach oraz 

podnoszenie atrakcyjności 

inwestycyjnej Miasta 

Zdefiniowana w dokumencie wizja rozwoju miasta 

Legnicy opiera się na pięciu strategicznych celach, 

które są sobie równe pod względem ważności 



ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH 

ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska 

Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie 

W roku 2016: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 

zadania inwestycyjnego. Realizowane były roboty drogowe wraz z pełnym uzbrojeniem technicznym 

obejmującym kanalizację sanitarną wodociągową i deszczową oraz sieci elektroenergetyczne i 

teletechniczne.  

Rok 2017: zrealizowano budowę mostu nad Kaczawą, budowę parkingów. 

Całkowita wartość zadania: 62 886 458,16 zł 

Planowany termin zakończenia IV kwartał 2017 r.  

 

Cel strategiczny I 



ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH 

ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń 

z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej 

W roku 2015: wykonane zostały skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinek ul. Grabskiego 

od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. 

Rok 2016: kontynuowano prace w ul. Jaworzyńskiej na odcinku: od ul. Boiskowej do ul. Żółkiewskiego oraz na 

odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Andersa wraz z rondami: w ul. Andersa i w ul. Oświęcimskiej.  

Rok 2017: inwestycja została zakończona. 

 

Pozyskano refundację ze środków UE: 

Całkowita wartość projektu UE:  53 204 862 zł 

Refundacja: 29 847 097 zł 

 

 

 

 

 



ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH 

ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem  

i transportem publicznym w mieście Legnica 

W roku 2015: prowadzono prace projektowe oraz dokonano instalacji urządzeń tj. kamery, sensory, maszty, 

sygnalizatory. 

Rok 2016: uruchomiono 44 skrzyżowania ruchu lokalnego z podsystemem wideomonitoringu skrzyżowań, 

zmienności i utrudnień ruchu, podsystemem monitorowania tablic rejestracyjnych, realizacji priorytetów dla 

transportu publicznego, zarządzania transportem publicznym i obsługi uprzywilejowanych pojazdów specjalnych. 

Pozyskano refundację ze środków UE: 

Całkowita wartość projektu UE: 19 534 806 zł 

Refundacja: 15 705 351 zł. 

 

 

 



ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH 

ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji 

gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną 

i ul. Jordana - Orła Białego 

W roku 2015 i 2017 w ramach zadania wykonano:  

• pas włączenia - zjazd z ul. Wrocławskiej wraz z chodnikiem 

• drogę wewnętrzną ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych 

• drogi wewnętrzne, chodniki, zjazdy, parkingi i zagospodarowanie zieleni  

• budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych, przebudowę kablowych linii 

elektroenergetycznych 

• zbiornik retencyjno – rozsączający  

• oświetlenie uliczne. 

Całkowita wartość zadania: 2 529 990,32 zł 

 

 



ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH 

ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

Informatyzacja Urzędu Miasta - rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 

w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM 

• Przeprowadzone prace miały na celu ujednolicenie informacji publikowanej zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, 

jak i na stronach www Urzędu Miasta Legnicy 

• Udostępniono w trybie ciągłym aplikację internetową „Znajdź lokal wyborczy”, która umożliwia wyszukanie lokalu 

wyborczego  

• Konfigurowano i udostępniono mieszkańcom elektroniczny system głosowania nad Legnickim Budżetem Obywatelskim. 

Zapewniono także obsługę strony www.lbo.legnica.eu na potrzeby kolejnych edycji LBO  

• W związku z możliwością aplikowania o środki unijne wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace nad opracowaniem 

Strategii Informatyzacji Gminy Legnica wraz z wykonaniem audytów informatycznych 

• W związku z realizacją projektu „e-OK” w Kancelarii Urzędu Miasta uruchomiono punkt potwierdzania profili zaufanych 

ePUAP 

Realizowany jest projekt pn.: „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostepnienie e-usług w Gminie Legnica”.  

Na projekt uzyskano dofinansowanie ze środków UE: 

Całkowita wartość projektu UE: 1 555 259,27 zł 

Dofinansowanie: 703 808,14 zł 

 

 

 



ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH 

ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz 

obwodnicy  południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno 

- usługowych w Legnicy 

Zrealizowana została inwestycja uzbrojenia terenów Legnica II.  

Szybka realizacja to efekt porozumienia z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie 

realizacji i współfinansowania Wspólnej Inwestycji.  

Wybudowana została ul. Handlowa oraz ul. Boiskowa i część ul. Myśliwskiej.  

Całkowita wartość zadania: 14 911 180,41 zł 

 

 

 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów ścisłych 

W ramach projektu, 13 szkół podstawowych zostało wyposażonych w nowe pomoce dydaktyczne: 

• 13 pracowni matematycznych, 2 przyrodnicze, 1 komputerowa  

W 8 szkołach gimnazjalnych wyposażono: 

• 31 pracowni: 8 komputerowych, 6 biologicznych, 6 fizycznych, 5 chemicznych, 6 geograficznych 

Obecnie wyposażane są kolejne pracownie w szkołach zawodowych oraz liceach ogólnokształcących. 

Na zadania pozyskano refundację ze środków UE: 

Całkowita łączna wartość projektów UE: 5 145 075,6 zł 

Wartość dofinansowania: 3 562 635 zł 
 
 

 

 

 

Cel strategiczny II 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

W roku 2017 wykonano zadaszenie trybun B, C i D.  

Rok 2016: Wymieniona została murawa boiska wraz z systemem automatycznego nawadniania, podgrzewania i 

drenażu płyty boiska. Obiekt został także wyposażony w infrastrukturę i urządzenia wymagane przez przepisy 

licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy. Murawa na legnickim stadionie została uznana za najlepsza w I NICE 

Lidze.  

 

Całkowita wartość zadania: 5 650 000,00  zł. 
 

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadaszenia trybun B C i D do  Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwa ocena 

wniosku. 

Całkowita wartość projektu: 2 759 840,00 zł 

Wnioskowana wartość dofinansowania: 740 445,00 zł. 

 

 

 

Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

W roku 2017: 

• wykonane zostały tory PUMTRACK dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania. Stwarza 

możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym 

poziomie bezpieczeństwa. Prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową bez względu na wiek 
 

Całkowita wartość zadania: 642 655,21 zł 
 

• teren SKATEPARKU został wzbogacony o nowoczesny system oświetlenia  
 

Całkowita wartość zadania: 26 445,00 zł 

 

 

 

Budowa i modernizacja bazy sportowej dla mieszkańców 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

W roku 2016: ostatnim etapem zamykającym rewaloryzację Akademii Rycerskiej było wyposażenie 

sali. Zakupiono m. in.: 

• podest sceniczny wraz z system  elektroakustycznym  

• system oświetleniowy 

• video-monitor 

• chodniki do Sali Królewskiej 

• stoły, krzesła, rolety. 

Przeprowadzone zostały roboty konstrukcyjne i remontowe w piwnicach skrzydła „D”.  
 

Wartość zadania: 8 823 324,07 zł, w tym darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 600 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2  

w Legnicy 
 
 
 
 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej 

w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja 

W roku 2016: sporządzone zostało studium wykonalności. 

Zakres prac obejmuje, m. in.:  

• remont dachu, renowację elewacji, wymianę okien, montaż dźwigu osobowego, wymianę części stolarki wewnętrznej 

i części podłóg, wymianę instalacji elektrycznej i CO, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody, remont strychu 

• zagospodarowanie terenu w tym: zmianę układu ciągów pieszo jezdnych, wykonanie trawników 

i miejsc postojowych oraz zmianę zagospodarowania elementów małej architektury 

Rok 2017: rozpoczęto prace rewaloryzacyjne.  

Planowany termin zakończenia robót – II kwartał 2018 r.  
 

Całkowita wartość projektu UE: 5 853 706,02 zł 

Wartość dofinansowania:  4 975 650,12 zł 

 

 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem pod 

imprezy plenerowe 

Wykonana została windowania wraz zadaszeniem pod imprezy plenerowe przy SDK 

Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca 

 

Całkowita wartość zadania: 498 590,00 zł 
 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb 

adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie opracowano dokumentację aplikacyjną.  

W listopadzie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o 

dofinansowanie. 

Trwa procedura pozwolenia na budowę: 

• pozyskano decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót 

budowlanych i prac konserwatorskich 

• oczekiwanie na pozwolenie wodno-prawne. 
 

Szacunkowy koszt zadania: 21 717 765,00 zł 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w powiązaniu  

z zewnętrznym układem komunikacyjnym 

 Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych była realizowana w ramach inwestycji drogowych wpisanych do zadań:  

• Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego  

i ul. Sikorskiego w Legnicy   

• Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – ścieżka rowerowa w Parku Miejskim 

• Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa 

ul. Jaworzyńskiej 

• Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej  

z budową mostu na rzece Kaczawie 

• Trwają prace nad koncepcją przebiegu dróg rowerowych w Legnicy. 

 

Ścieżki rowerowe w parku Ścieżki rowerowe przy al. Piłsudskiego 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Wdrożenie utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu 

rowerowego – legnicki system roweru miejskiego 

 W 2016 została wprowadzona pilotażowa wersja Legnickiego 

Roweru: 

• zlokalizowano 4 stacje 

• do użytku wprowadzonych zostało rowerów: 21+1 zapas. 

• łączna liczba wypożyczeń wyniosła 4363  

• liczba użytkowników – 1144 

 

 Wartość zadania w latach 2016 - 2017: 635 446,84 zł 
 

W roku 2017: (dane do 31 października) 

• zlokalizowano kolejne 4 stacje  

• ogólna liczba stacji 8 

• zwiększono liczbę rowerów do 64 + 2 zapas.+5 

dziecięcych 

•  łączna liczba wypożyczeń  40648 

•  liczba użytkowników  3511 

Planowana kwota do zrealizowania w latach 2018 – 2020: 2 200 000,00 zł 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Budowa i modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia  

zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

 W roku 2015: przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy Al. J. Piłsudskiego 3, powstało 

boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. 

W ramach zadań Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano: 

- park kalisteniczny na terenie boisk treningowych przy Stadionie im. Orła Białego 

- modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Oświęcimskiej 

- boisko do koszykówki i plac zabaw przy ul. Goździkowej  

W roku 2016: zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2  w Legnicy ul. Głogowska 50  

– Modernizacja bazy sportowej dla  potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży  jako elementu  programów  

profilaktycznych” 

Rok 2017: realizowane były zadania w ramach LBO, w tym m. in:  park linowy dla dzieci przy ul. Oświęcimskiej, kompleks sportowo-rekreacyjny przy  

ul. Artyleryjskiej i Piechoty, plac zabaw dla małych dzieci przy SP nr 16, kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Staffa 6 i siłownia zewnętrzna przy 

Szkole Podstawowej Nr 19 oraz boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 

Boisko przy SP nr 6 
ul. Głogowska 

Sala gimnastyczna przy SP nr 2 
ul. Głogowska  



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Legnicki Budżet Obywatelski 

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego realizowane są zadania wynikające  

z potrzeb lokalnych społeczności.  

W latach 2015 – 2017: 

• w głosowaniach oddano 30 271 głosów 

• zgłoszono 243 projekty 

• liczba głosowanych projektów  wynosi 175 

• zrealizowano 32 projekty za kwotę 6 400 000 zł 
 
 

Centrum rekreacji  przy SP 20 
Boisko przy ul. Oświęcimskiej 



Park kalisteniczny Boisko przy ul. Goździkowej 

Siłownia przy ul. Goździkowej 

Park linowy przy ul. Oświęcimskiej  



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy 

  

Sporządzona została dokumentacja projektowa dla zadania budowy letniego parku wodnego wraz  

z wizualizacją. Obecnie trwa procedura pozyskania Pozwolenia na budowę. 

 

Szacunkowy koszt zadania: 26 884 000 zł 
 

 



WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Podejmowanie działań impresaryjnych przez instytucje kultury 

zachęcające do udziału mieszkańców w tzw. „kulturze wysokiej" 

Muzeum Miedzi  

zaprezentowało wystawy czasowe, m.in.: 

• „Miedzioryty i rysunki” Zbigniew Czop 

• „Miedziany Dizajn Oskara Zięty” 

• „Matthaus Knote. Legnicki rzeźbiarz doby baroku” 

• zorganizowało także atrakcyjne koncerty, np.: „Perełki 

muzyczne różnych epok”, „Canto ergo sum”, „Canto ergo 

sum”, XIII Seminarium wykonawstwa arii starowłoskiej i 

muzyki dawnej „Concerto D`Amore” 
 

Galeria Sztuki 

zaprezentowała m.in.:  

• 25. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Srebro” 

• 26. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje” 

• Europejski Festiwal Szkła „Play with glass” 

oraz była organizatorem licznych spotkań poświęconych 

sztuce i architekturze 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w ramach „Imienin ulicy Najświętszej Marii Panny” zaprosił na 

koncert „W krainie opery, operetki i musicalu” z Orkiestrą oraz 
Baletem Polskiej Opery Kameralnej w Łodzi i solistami. 
 
  

 

Legnickie Centrum Kultury 

zaprosiło m.in. na: 

• koncerty  współorganizowane z Narodowym Forum 

Muzyki we Wrocławiu: „Młodzi Mistrzowie” oraz 

koncert Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej 

• 47. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” 

• Międzynarodową Wystawę Satyrykon - Legnica 

2016,  

• XXV Legnickie Wieczory Organowe 

• 30. Legnickie Conversatorium Organowe 

• cykliczne koncerty Legnica Blues Day i Legnica 

Jazz Day 

• cykl imprez w ramach Legnickiego Roku Benjamina 

Bilsego 
 

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

przygotował 5 spektakli premierowych. Spektakl „Car 

Samozwaniec” prezentował na festiwalach teatralnych 

w Opolu, Łodzi, Warszawie i Toruniu, a „Przerwaną 

0dyseję” na scenach Macedonii i Mołdawii. 





WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO 

OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

 Organizacja dużych wydarzeń plenerowych 

Najważniejsze wydarzenia plenerowe organizowane 

są cyklicznie: 

• Finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

• Satyrykon  

• Międzynarodowy Festiwal folklorystyczny „Świat 

pod Kyczerą” 

• Legnicki festiwal kultur „kto siedzi na miedzi(-y)?”  

• Śniadanie na trawie 

• Turniej kowali o Srebrne klucze Legnicy 

• Półmaraton - Bieg Lwa Legnickiego 

• Bieg na Jedną Milę 

 

Festiwal Kyczera Spływ samoróbek 

• Weekend z Benjaminem Bilsem (w związku z ogłoszeniem 

roku 2016 Rokiem Benjamina Bilsego) 

• Piknik patriotyczny z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości 

• Bieg Niepodległości 

• Święto Legnicy 

• Imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny 

• Spływ samoróbek o Błękitną wstęgę Kaczawy 

• Pierogowy festyn na Zakaczawiu 

• Święto Ogórka. 



Festiwal Kolorów 

Bieg rodzinny Imieniny Ulicy NMP 

Dni Legnicy 



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Przebudowa dróg gminnych  

Realizacja w latach 2015 – 2017 m. in.: 

• budowa wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy – 112 465 zł 

• przebudowa ul. Neptuna w Legnicy – 1 031 532 zł 

• przebudowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej w Legnicy – 402 873 zł 

• przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego/Sudecka – 529 960 zł 

• przebudowa ul. Marsa – 2 439 937 zł  

• przebudowa ul. Wrocławskiej – 2 306 037 zł 

• przebudowa ul. Rataja, ul. Oświęcimska, ul. Mickiewicza – 3 104 000 zł 

• przebudowa ul. Handlowej oraz budowa ul. Boiskowej i ul. Myśliwskiej – 9 677 935 zł 

• przebudowa chodników przy ul. Świerkowej, ul. Radosnej, ul. Batorego, ul. Wańkowicza, ul. Gałczyńskiego, 

ul. Witkiewicza, ul. Gombrowicza, ul. Norwida, ul. Iwaszkiewicza, ul. Staffa, ul. Krynicznej, ul. Norwida,  

ul. Tatrzańskiej, ul. Okrzei, ul. Działkowej, ul. Horyzontalnej, ul. Fiołkowej, ul. Gwiezdnej, ul. Paderewskiego,  

ul. Torowej – 2 304 191 zł 

• przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Marynarskiej i Asnyka – 1 900 729 zł  

Razem:  23 809 659 zł 
 

Dokumentacja m. in : 

• budowa ul. T. Gumińskiego od ul. Myśliwca do wpięcia do kanału KD 5 

• przebudowa odcinka al. Piłsudskiego od skrzyżowania ulic Galileusza/Marsa do skrzyżowania ulic Koskowicka/Wielkiej 

Niedźwiedzicy 

Cel strategiczny III 



Przebudowa dróg gminnych 

Przebudowa dróg na Osiedlu Piekary Jednostka B Przebudowa ul. Plutona 

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Sudeckiej i ul. Sikorskiego  Przebudowa ulicy Szczyglej 



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni 

jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy 

W roku 2015: 

• wymieniono konstrukcję jezdni, chodników i 

ścieżek rowerowych w ciągu Ronda 

Niepodległości i ul. Sikorskiego do ul. 

Iwaszkiewicza.  

• na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, 

Iwaszkiewicza i Ziemowita zbudowano rondo 

typu turbinowego.  

• wybudowano zatoki autobusowe w kierunku 

ulicy Wrocławskiej. 

• zbudowano nowe oświetlenie na rondzie 

turbinowym. 

Rok 2016: 

• dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej wykonano odcinek al. 

J. Piłsudskiego, od ul. Sudeckiej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego 

    Wartość całkowita: 3 236 085,00 zł 

    Kwota dotacji: 1 618 042,06 zł  

Rok 2017:  

zrealizowano przebudowę ul. Sikorskiego (od ul. Wrocławskiej do ul.  

Iwaszkiewicza) 

Wartość całkowita: 2 375 792, 00 zł 

Kwota dotacji: 965 760,00 zł. 

Rok 2018: 

W planie realizacji jest al. J. Piłsudskiego. Złożony został wniosek o  

dofinansowanie. Planowana wartość całkowita: 5 594 655,91 zł 

Planowana kwota dotacji: 2 797 327,95 zł. 

 



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo  

mieszkaniowe sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B” 

W roku 2015 wykonano drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem: 

• drogę w ul. Szarych Szeregów 

• drogę łączącą ul. Szarych Szeregów z ul. Pileckiego 

• drogę w ul. Pileckiego na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców Warszawy 

• drogę w ul. Batalionu Zośki na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców Warszawy  

Wartość zadania: 8 577 990,04 zł 



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Modernizacja Zakładu Produkcji Wody 

W roku 2015 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zakończyło 
inwestycje wiązane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.  
W ramach zadania zrealizowano:  
• zmianę systemu napowietrzania (aeratory) 
• modernizację filtrów – podwójna filtracja 
• uruchomienie lampy UV 
• modernizację zasilania energetycznego wraz ze sterowaniem 
  
Wartość zadania: 20 170 000,00 PLN netto 
Kwota dofinansowania: 9 467 798,00 PLN  
 



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Budowa miejsc parkingowych 

Na przestrzeni lat 2015-2017 wybudowano lub przebudowano ok 740 miejsc parkingowych 

Najwięcej miejsc postojowych powstało w ramach zadań:  

• przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu - 60 miejsc (wartość zadania: 376 000 zł) 

• budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską -

Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - 128 miejsc (wartość zadania: 2 529 991 zł) 

• budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 -159 miejsc (wartość zadania:  

2 464 870 zł) 

• przebudowa ul. Marsa - 89 miejsc (wartość zadania: 2 439 937 zł) 

Pozostałe parkingi zlokalizowane są przy ulicach: Neptuna, Chojnowskiej, Wielkiej Niedźwiedzicy, Świętego Piotra, 

Neptuna, Marynarskiej, Torowej, Grota Roweckiego, Jaworzyńskiej, Bydgoskiej, Placu Sybiraków oraz ul. 

Wrocławskiej (łączna kwota zadań: 62 874 358 zł)   



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Budowa miejsc przyjaznych seniorom 

Projekty przyjazne dla seniorów:  

• realizowane w ramach LBO np.: siłownie plenerowe lokalizowane w różnych 

częściach miasta 

• Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonujący jako placówka kształcenia ustawicznego osób 

starszych 

• W ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i 

adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu” jako jedną z grup docelowych przewidziano seniorów. 

W roku 2017 przeprowadzony został remont lokalu przy ul. Moniuszki na potrzeby Klubu Senior +. 

  

Na to zadanie uzyskano wsparcie z Budżetu Państwa: 

Wartość całkowita: 107 168,49 zł 

Kwota dotacji: 82 168, 49 zł.  
 

Siłownia przy ul. Oświęcimskiej  Seniorzy czytają w Palmiarni 



Teren rekreacyjny przy SP nr 20  

Remont i wyposażenie Klubu Senior + Remont i wyposażenie Klubu Senior + 



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Budowa Placu Zabaw przy Al. Zwycięstwa  

Plac zabaw zlokalizowany został przy osiedlu budynków mieszkalnych Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego.  

W ramach zadania wykonano: 

• ogrodzenie  

• bezpieczne podłoże z piasku 

• zamontowano zespół urządzeń zabawowych 

Całkowity koszt zadania: 200 000 zł. 

 



POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego na zdegradowanych 

obszarach miasta 

W 2016 roku wdrożono system ITS zawierający dwie dedykowane aplikacje z mapami umożliwiające 

śledzenie stanu ruchu drogowego w mieście oraz planowania podróży transportem publicznym.  

W ramach systemu na 44 skrzyżowaniach uruchomiono 221 kamer. Urządzenia pełnią funkcje 

obserwacyjne lub specjalne np. zaczytują tablice rejestracyjne lub na określonym odcinku drogi badają 

prędkość. System umożliwia transmisję danych do operatorów monitoringu miejskiego.  

Dla mieszkańców Legnicy udostępniono portal www (http://its.legnica.eu/), który w czasie rzeczywistym 

raportuje stan ruchu w mieście. 

System monitoringu - kamery System monitoringu – transport publiczny 

http://its.legnica.eu/
http://its.legnica.eu/
http://its.legnica.eu/
http://its.legnica.eu/
http://its.legnica.eu/
http://its.legnica.eu/
http://its.legnica.eu/


KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ 

I ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

W 2015 roku zakończone zostały prace na Placu Sybiraków.  

• wykonano nawierzchnię placu, parkingów, chodników i jezdni  

• pomnik Zesłańcom Sybiru wraz z podświetleniem  

• zamontowano oświetlenie uliczne 

• zagospodarowane zostały tereny zieleni wraz z elementami małej architektury 

• wykonano kanalizację deszczową oraz teletechniczną LEGMAN. 
 

Wartość zadania: 2 306 036,62 zł, w tym darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 250 000,00 zł 

Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków  

i pomnika Zesłańcom Sybiru 

 

Cel strategiczny IV 



KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ 

I ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie 

ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

Kontynuowane są prace wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2015. 

Po wyremontowaniu 22 budynków w ramach środków UE, pozostałych 12 obiektów mieszkalnych remontowanych 

jest ze środków własnych gminy.  

Łącznie, od 2013 r. do końca 2016 roku, ze środków budżetu gminy wyremontowanych zostało 6 budynków i 

sporządzono projekty zamienne dla 3 budynków przy ul. H. Pobożnego. 

Wartość zadania w latach 2013 – 2016: 3 128 160,53 zł. 



KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ 

I ZACHOWANIE OBIEKTÓW  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Realizacja zadań wynikających z partycypacji społecznej  

– Legnicki Budżet Obywatelski 

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego realizowane są zadania wynikające  

z potrzeb lokalnych społeczności.  

Projekty uzyskujące największą ilość punktów to zazwyczaj: 

• place zabaw 

• tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym siłownie plenerowe 

• budowy i przebudowy chodników i lokalnych ulic 

• zagospodarowanie wnętrz podwórzowych 
 

Plac zabaw przy SP 19 Boisko przy ul. Goździkowej 



Teren rekreacji przy ul. Goździkowej Ciąg pieszy przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 

Teren rekreacji przy ul. Wierzyńskiego Plac zabaw ul. Wierzyńskiego 



KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ 

I ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy 

  

W roku 2015 głoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej 

zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego. Na konkurs wpłynęło 7 prac, z których  

5 zakwalifikowano do ścisłego finału. Pierwszą nagrodę sąd konkursowy przyznał zespołowi architektów  

z Wrocławia.  

W ramach zadania wykonana została wstępna opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża 

dla budowy parkingu podziemnego oraz zlecono zwycięskiemu zespołowi wykonanie programu 

funkcjonalno-użytkowego wraz z uszczegółowieniem założeń do dokumentacji projektowej. 
 
 
 



KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ 

I ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta  

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” został przyjęty Uchwałą  

Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy w dniu 25.04.2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do 

aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020 na cele związane z rewitalizacją.  

Opracowanie dokumentu refinansowane ze środków Unii Europejskiej  

Całkowita wartość opracowania: 71 739,85 zł 

Kwota dofinansowana z dotacji: 64 565,86 zł. 
 
 
 



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla I etapu zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego 

Parku Miejskiego w Legnicy”, obejmującą: 

• koncepcję Ogrodu Francuskiego (rejon fontanny głównej) 

• koncepcję fontanny głównej  

• wykorzystanie systemów LED do oświetlenia parku  

• koncepcję Ogrodu Angielskiego 

• inwentaryzacje dendrologiczne z analizą gospodarki drzewostanem. 

Planowany termin zakończenia prac projektowych – I kwartał 2018 r. 
 

Cel strategiczny V 



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy 

stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej 

 
Na powierzchni około 1 ha założone zostały edukacyjne ogrody tematyczne.  

Zainstalowano woliery z ptakami (bażanty, pawie, kury silki, przepiórki, gołębie pawiki).  

Obiekt służy jako baza edukacyjno - przyrodnicza, miejsce rekreacji i wypoczynku.  



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Przywrócenie Kaczawy i terenów przybrzeżnych miastu i jego mieszkańcom - 
zabudowa bulwarowa wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Budowa muru 
przeciwpowodziowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej z wkomponowanymi elementami 
do wypoczynku i rekreacji 

Opracowany w 2016 roku program funkcjonalno-użytkowy przewiduje przebudowę ulicy Nadbrzeżnej, od ul. Wrocławskiej 

do ul. Kartuskiej. Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje m.in.: 

• budowę ciągu spacerowego i drogi rowerowej 

• wyposażenie w elementy malej architektury  

• budowę muru oddzielającego jezdnię od chodnika.  

Realizację zadania planuje się w ramach projektu ujętego w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020”. 



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

W roku 2015:  

• wykonywano audyty energetyczne oraz niezbędną dokumentację techniczną 

• w Zespole Szkół Samochodowych wykonano przyłącze do sieci miejskiej WPEC 

• w budynku Urzędu Miasta przy pl. Słowiańskim 8 dokonano montażu stolarki w pomieszczeniach piwnicznych 

oraz wykonano montaż drewnianych drzwi wejściowych 

• w budynku urzędu przy ul. Kościuszki 38 wymieniono część okien na drewniane 

 

W 2016 roku: 

• w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38 zamontowano trzydzieści okien drewnianych, siedem w połaci 

dachowej oraz skrzydła drzwi wejściowych o konstrukcji aluminiowej 

• opracowano niezbędne dokumentacje dla budynków: 

• Miejskiego Przedszkola Nr 13   

• przychodni przy ul. Biegunowej 2 oraz Tatrzańskiej 2 

• dodatkowo, w wielu budynkach wymieniono około 250 szt. tradycyjnych źródeł światła na diody elektroluminescencyjne (tzw. lampy 

LED), charakteryzujące się wyższą energooszczędnością oraz zdecydowanie wyższą trwałością. 

 

Rok 2017: 

• trwa termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a, na które pozyskano 

dofinansowanie. 

Wartość całkowita: 1 446 110,00 zł 

Kwota dofinansowania: 964 119,12 zł  

 

• zabezpieczono środki na dokumentację dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129. 

 



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE  

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w 

rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej  

 Program pilotażowy „KAWKA” realizowany był do grudnia 2016 r. 

• zmiana systemu ogrzewania w dwóch jednostkach oświatowych: w Miejskim Przedszkolu Nr 7 oraz Szkole 

Podstawowej Nr 2. Budynki  zostały podłączone do miejskiej sieci WPEC. Z nowego systemu ogrzewania 

korzysta łącznie 423 osoby 

• w budynkach należących do gminy, zlokalizowanych przy ul. Głogowskiej 71 i 10, przeprowadzono 

termomodernizacje  

• podpisano 361 umów z mieszkańcami o dotację do wymiany źródeł ciepła 

• dla wszystkich wniosków został obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:  

PM2,5, PM10, SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren) 

Gmina otrzymała wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Wartość całkowita zadania: 4 639 660,89 zł    

Wartość dofinansowania: 1 831 160,00 zł. 
 
 



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Wymiana taboru autobusowego 
W roku 2016  

Spółka zakupiła, nowy autobus marki Mercedes Benz Sprinter EURO VI 

• na podstawie dzierżawy Spółka nabyła łącznie 15 szt. nowych autobusów Solaris Urbino.  

Wszystkie autobusy są niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich oraz posiadają: 

• dodatkowy wyświetlacz z numerem linii dla osób niedowidzących, z przyciskami sygnalizacyjnymi dla pasażerów 

opisane alfabetem Braille’a oraz posiadają wewnętrzny i zewnętrzny system zapowiedzi głosowych przystanków 

• pełną klimatyzację przestrzeni pasażerskiej 

• szersze drzwi umożliwiające szybką wymianę pasażerów oraz mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem 

pasażera 

• wyróżniają się najwyższą normą czystości spalin EURO VI. 

Wartość dzierżawy: 11 200 000,00 zł 
 

Planuje się zakup 8 autobusów, w tym 4 o napędzie hybrydowym. Na zadanie uzyskano wsparcie z funduszy UE. 

Całkowita wartość projektu UE: 12 092 576,43 zł.  

Kwota dofinansowania ze środków UE: 8 346 499,97 zł. 
 
     



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych 

W roku 2015 oddano do użytkowania: 

• linię sortowniczą, stanowiącą część mechaniczną instalacji do 

mechaniczno - biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) 

• uszczelniony i skanalizowany plac, gdzie zlokalizowana jest 

instalacja  

• boks wyładowczy dla odpadów komunalnych zmieszanych  

• zasobnię nadpoziomową, 

• sito bębnowe, separatory metali żelaznych  

• przenośniki taśmowe 

• rozpoczęto rozbudowę części biologicznej instalacji MBP 
 
 

W roku 2016:  

• zakończona została rozbudowa części biologicznej 

instalacji  wraz z placem manewrowym 

• część mechaniczna została wyposażona w kabinę 

wstępnej segregacji odpadów wraz z trybuną 

sortowniczą 

• rozbudowano plac komunikacyjny przy części 

mechanicznej instalacji.  



OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Budowa suszarni osadów ściekowych w Legnicy 

Spółka miejska - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 2015 roku wybudowała 

suszarnię osadów ściekowych przy współudziale środków zewnętrznych.  

W ramach prac wykonano instalację suszenia osadów, w tym m.in.: 

• instalację do suszenia osadów 

• zbiornik do magazynowania osadu odwodnionego  

• instalację do wytwarzania ciepła procesowego z biogazu  

• zbiornik osadu wysuszonego z systemu załadunku. 

 

Wartość zadania: 13.968.914,60 zł netto 

Kwota dofinansowania: 6 557 008,51 zł 
 
 



FINANSOWANIE 

Wartość pozyskanego dofinansowania w latach 2015 – 2017 w projektach inwestycyjnych: 

 

 

Wartość pozyskanych środków  

 RAZEM:  67 560 281,90 zł 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych przez spółki miejskie oraz miasto w latach 2015 – 2017: 

RAZEM: 266 581 409 zł 



 

Coroczne sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju 

Miasta znajdują się na stronie internetowej:  

http://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-

strategie-pla 
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ZAPRASZAM DO DYSKUSJI 

 


