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1 WSTĘP 

Podstawą rozwoju miasta Bytom Odrzański jest dokument pn. „Plan 

Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański”, który określa misję, cele  

i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2008 - 2014. 

Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Radę 

Miejską zawiera równieŜ przyjęty wariant rozwoju. 

Plan Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański jest dokumentem o charak-

terze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z wielu 

istniejących programów słuŜących wpieraniu obszarów wiejskich i społeczności 

wiejskiej takich jak Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Jakość Ŝycia na 

obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej” – w zakresie odnowy 

i rozwoju wsi i dotyczy przede wszystkim inwestycji mających poprawić 

komfort Ŝycia lokalnym społecznościom. 

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański” są spójne  

z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa 

Lubuskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy 

Bytom Odrzański 2004 -2014, zatem działania zaproponowane w omawianym 

opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyŜszego rzędu. 

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, 

sformułowano misję, cele i kierunki działania oraz opis przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w mieście Bytom Odrzański. 

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt 

dokumentu jest „Raport o Stanie Miasta Bytom Odrzański” zawierający 

podstawowe informacje o mieście. Raport został opracowany wg wcześniej 

przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego 

w Bytomiu Odrzańskim i mieszkańców miejscowości Bytom Odrzański. 
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2 METODOLOGIA 

 „Plan Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański” opracowano przyjmując 

za podstawę wyniki debat strategicznych organizowanych Metodą Aktywnego 

Planowania Strategicznego. 

Przeprowadzono dwie debaty z udziałem liderów lokalnych, 

reprezentujących: Radnych Miasta i Gminy, środowiska biznesowe oraz 

organizacje pozarządowe. 

Celem pierwszej sesji strategicznej było zidentyfikowanie celów  

i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach 

Ŝycia społeczno - gospodarczego. 

Uczestnicy debaty pracowali w pięciu grupach, kaŜda podporządkowana 

jednemu z obszarów: przestrzeń, infrastruktura, gospodarka, społeczność 

 i ekologia. 

Na podstawie wcześniej wypracowanej analizy SWOT: 

Silne strony (wewnętrzne) miasta i gminy, słabe strony (wewnętrzne), 

szanse (zewnętrzne) i zagroŜenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie: 

C o  n a l eŜy  z r o b ić ,  a l b o ,  j a k i e  p o d ją ć  d z i a ł a n i a  l u b  

s p o w o d o w ać  e f e k t y  t y c h  d z i a ł ań ,  Ŝe b y  z l i k w i d o w ać  s ł a b e  

s t r o n y  m i a s t a  i  g m i n y  i  z n i w e l o w ać  z a g r oŜe n i a ?  

Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja 

celów w poszczególnych obszarach Ŝycia społeczno - gospodarczego. 

Druga sesja strategiczna z podobną reprezentacją liderów lokalnych, 

określiła priorytety dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy oraz 

alternatywne warianty rozwoju. 

W tym celu uczestnicy debaty pracujący w pięciu tematycznych grupach 

dokonali w kaŜdej z nich wyboru czternastu najwaŜniejszych celów dla gminy  

z grupy kilkudziesięciu wypracowanych na poprzedniej debacie strategicznej. 
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Druga debata dotyczyła równieŜ procesu identyfikacji programów opera-

cyjnych, których tytuły brały swój początek z wcześniej określonych kierunków 

działania.  

Uczestnicy debaty korzystając z wcześniej przygotowanych kart 

programowych dokonywali w grupach wartościowania programów, projektów  

i przyporządkowanych im zadań oraz dokonywali wpisów do kart, tych 

projektów, które zdaniem grup winny zostać zrealizowane w okresie 

wypełniania misji, celów i kierunków określonych strategią. 
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3 UCZESTNICY  

1. Bernat Antoni - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu 

Odrzańskim 

2. Bokun Jan - Dyrektor Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim 

3. Czapor Michał - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego 

4. Drozdek Andrzej – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli 

5. Gelek Marianna – Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Bytomiu Odrzańskim 

6. Giza Zygmunt – Sołtys wsi Tarnów Bycki 

7. Jaworska Józefa – Kierownik administracyjny w Zespole Szkół  

w Bytomiu Odrzańskim, Radna Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

8. Kacprzak Krzysztof – Radny Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

9. Kłósek Tadeusz – Członek Zarządu i Główny Technolog SN „Nadodrze” 

w Bytomiu Odrzańskim 

10. Izydorczyk Leszek - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy 

Powiatowej Policji w Nowej Soli 

11. Łukaczyński Wojciech -Mieszkaniec Bytomia Odrzańskiego 

12. Malicki Ludwik – Naczelnik Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bytomiu 

Odrzańskim 

13. Maruszewski Krzysztof - Kierownik Zarządu Wojewódzkiego Związku 

MłodzieŜy Wiejskiej, Członek Rady Krajowej Związku MłodzieŜy 

Wiejskiej 

14. Murzyn Jan – Kierownik Referatu Obrotu Mieniem Komunalnym 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 

Odrzańskim 

15. Nogajczyk Jan – Radny Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

16. Perlak Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 
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17. Ryczkowski Ryszard - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Bytomiu Odrzańskim 

18. Rzepski Paweł - Prezes Zarządu Gminnego Związku MłodzieŜy Wiejskiej 

w Bytomiu Odrzańskim 

19. Sękalski Mariusz – Inspektor StraŜy Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

20. Stępień Tadeusz - Sołtys wsi Bodzów 

21. Stępień Zbigniew – Właściciel Przedsiębiorstwa Wyrobów 

Metalurgicznych „Cynkmet” w Bytomiu Odrzańskim 

22. Styba Krystyna - Podinspektor w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 

Odrzańskim 

23. Szymczyk Marek –Główny specjalista do spraw Promocji w Starostwie 

Powiatowym w Nowej Soli 

24. Włodarczak Włodzimierz – Sołtys wsi Bycz 

25. Wranowska Lidia -Sołtys wsi  Drogomil 

26. Zabawski Edward – Komendant Gminnej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

27. Zielonka Katarzyna - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” w Bytomiu Odrzańskim, Radna Rady 

Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim. 
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4 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI BYTOM 
ODRZAŃSKI 

Bytom Odrzański, jedno z najpiękniejszych miast Środkowego Nadodrza, 

szczyci się przebogatą historią, uwiecznioną m.in. w "KRONICE" Galla 

Anonima. Kronikarz podaje, Ŝe w 1109 roku cesarz niemiecki Henryk V, idąc 

na Głogów, zrezygnował z oblegania potęŜnego grodziska Bytomia nad Odrą, 

a cesarscy harcownicy przegrali potyczki z miejscowymi wojami. W kolejnych 

wiekach losy miasta nierozłącznie związane były z burzliwą historią Dolnego 

Śląska. Miasto przeŜywało tragiczne w skutkach okresy klęsk Ŝywiołowych; 

powodzi, epidemii, poŜarów, plagi szarańczy i nieurodzajów. Jego dawni 

mieszkańcy nie uniknęli równieŜ potworności i bestialstwa okresu wojen 

i najazdów, ale miasto miewało równieŜ czasy swojej świetności i wspaniałości. 

Lata 1580 - 1618 to okres największego rozkwitu miasta za panowania Fabiana 

i Jerzego von Schönaichów. Od roku 1601 do 1628 funkcjonowało słynne w 

całej Europie Środkowej "Schönaichianum", ewangelickie gimnazjum 

akademickie (z prawem nadawania tytułów bakałarza i magistra), które 

kształciło m.in. Martina Opitza, wielkiego poetę - pisarza niemieckiego. 13 

lutego 1945 roku Bytom Odrzański znalazł się w granicach Polski. Obecnie 

miasto moŜe poszczycić się odrestaurowanym zespołem architektonicznym 

zabytkowej starówki. Prstokątny rynek, z zabytkowymi kamienicami 

i siedemnastowiecznym ratuszem, zaliczany jest do najpiękniejszych rynków 

w Polsce. 

Miasto Bytom Odrzański oferuje inwestorom atrakcyjne tereny i obiekty, 

przeznaczone na działalność produkcyjno-handlowo-usługową.  

Bytom Odrzański posiada: 

• nowoczesną oczyszczalnię ścieków (1993 r.), 

• kanalizację sanitarną, 
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• uzbrojenie w sieć wodociągową i wykonaną w latach 1996-1999 

sieć gazową, 

• nowoczesną sieć telefoniczną (1997 r.). 

4.1 Inwentaryzacja zasobów słu Ŝących odnowie 
miejscowo ści 

4.1.1 Poło Ŝenie 

Miasto Bytom Odrzański połoŜone jest w południowej części 

województwa lubuskiego. Administracyjnie miasto przynaleŜy do powiatu 

nowosolskiego i znajduje się w sąsiedztwie dwóch zespołów przestrzenno – 

gospodarczych: zielonogórskiego i legnicko-głogowskiego.  

Odległość od sąsiednich miast wynosi: 

• Zielona Góra – 35 km 

• Nowa Sól – 12 km 

• Głogów – 22 km 

• Nowe Miasteczko – 8 km 

Przez teren miasta przebiega nadodrzańska linia kolejowa Wrocław – 

Szczecin,drogi wojewódzkie stanowiące połączenie z drogą krajową nr 3 i nr 12.  

Z ekonomicznego punktu widzenia połoŜenie miasta jest bardzo korzystne 

a istniejące powiązania drogowe stanowią waŜny element sprzyjający obsłudze 

transportowej. 

4.1.2 Struktura u Ŝytkowania i własno ści 
gruntów  

Powierzchnia miasta wynosi 236 ha. Na podstawie danych geodezyjnych 

powierzchnia ewidencyjna gruntów w mieście wynosi: 

Rodzaj uŜytku Powierzchnia 
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Grunty orne 84 ha 

UŜytki leśne  5 ha 

Pastwiska i łąki 0 ha 

Sady 0 ha 

Pozostałe grunty 147 ha 

4.1.3 Struktura wieku 

Przekrój statystyczny struktury ludności miasta wg danych Urzędu 

Miejskiego przedstawia poniŜsza tabela (wg stanu na dzień 30.06.2007 r.): 

Struktura wieku ludno ści miasta Bytom Odrzański 

przedziały wieku w latach ogół populacji 

0 - 5 233 

6 lat 46 

7 - 12 292 

13 - 15 193 

16 - 18 198 

19-60 /kobiety/ 1413 

19 - 65 / męŜczyźni / 1490 

powyŜej 60 / kobiety / 374 

powyŜej 65 / męŜczyźni / 169 

razem 4408 

 

Struktura wieku wg podstawowych 3 - ech grup funkcjonalnych (stan 

na 31.12.2007 rok): 

wiek przedprodukcyjny 962 

wiek produkcyjny 2903 

wiek poprodukcyjny 543 
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4.1.4 Gospodarka 

Działalność produkcyjno – usługowa 

Na terenie miasta prowadziło działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 310 podmiotów gospodarczych. 

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się 

następująco: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 

Handel 143 

Usługi budowlane 51 

Usługi 88 

Produkcja 2 

Inne 26 

OGÓŁEM: 310 

4.1.5 Rolnictwo 

Na terenie miasta znajduje się 99 gospodarstw rolnych o pow. 864 ha. 

Struktura gospodarstw przedstawia się następująco: 

• pow. 1 – 5 ha  72 gospodarstwa (153 ha) 

• pow. 5 – 15 ha  17 gospodarstw (143 ha) 

• pow. 15 – 20 ha   gospodarstwo (16 ha) 

• pow. powyŜej  20 ha 9  gospodarstw (736 ha) 

Sytuacja w rolnictwie,  struktura wiekowa, klasa gleb rolników 

wymuszają zmiany w tym dziale gospodarki. Wydaje się koniecznym dalsza 

komasacja gospodarstw ich specjalizacja i usprzętowienie. 
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4.1.6 Bezrobocie 

Na sytuację w zakresie bezrobocia w mieście ogromny wpływ, 

ze względu na liczbę mieszkańców, mają tendencje i wielkość tego zjawiska 

na terenie całej gminy Bytom Odrzański. 

W latach 2000 – 2007 liczba bezrobotnych mieszkańców gminy wynosiła: 

Rok liczba 
bezrobotnych 

liczba 
mieszkańców 

gminy 
2000 601 5 371 

2001 708 5 389 

2002 705 5 398 
2003 667 5 423 
2004 636 5 408 
2005 615 5 430 
2006 472 5 393 
2007 402 5437 

 
Źródło: dane Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nowej Soli. 

4.1.7 Oświata 

W Bytomiu Odrzańskim funkcjonuje:  

− 6-oddziałowe Przedszkole Publiczne, do którego w roku szkolnym 

2007 – 2008 uczęszcza 140 dzieci, 

− Szkoła Podstawowa i Gimnazjum tworzące Zespół Szkół, do którego 

uczęszcza 608 uczniów w 24 oddziałach. Na jeden oddział przypada 

25 uczniów. Zespół Szkół wyposaŜony jest w 2 sale gimnastyczne. 

4.1.8 Ochrona zdrowia 

Mieszkańcy Bytomia Odrzańskiego mogą korzystać z opieki zdrowotnej 

NZOZ w Bytomiu Odrzańskim (lekarz rodzinny) oraz z gabinetu 
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stomatologicznego działającego  równieŜ jako NZOZ. W Bytomiu Odrzańskim 

funkcjonują dwie apteki. W zakresie opieki stacjonarnej mieszkańcy korzystają 

z usług Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli. 

4.1.9 Kultura 

domy kultury/o środki kultury –  w Bytomiu Odrzańskim działa 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

biblioteki – są 2 placówki biblioteczne: Biblioteka Publiczna w Bytomiu 

Odrzańskimi i Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół w Bytomiu Odrzańskim, 

obiekty sakralne – kościół wyznania Rzymsko-Katolickiego pw. 

Świętego Hieronima.  

- kościół Zielono-Świątkowy – Zbór Świętego Ducha 

4.1.10 Sport i wypoczynek 

Na terenie miasta znajduje się: 

− stadion miejski – 2 boiska piłkarskie, bieŜnia lekkoatletyczna, 

budynek szatni, 

− 2 boiska utwardzone do piłki ręcznej i koszykówki na terenie 

Zespołu Szkół, 

− kąpielisko miejskie z basenem odkrytym, z sezonowym polem 

namiotowym, 

− zespół ogródków działkowych słuŜący codziennej rekreacji 

mieszkańców, 

− teren spacerowy wzdłuŜ Odry i jej odnogi. 

4.1.11 Handel i gastronomia. 

Sieć handlową miasta tworzą placówki: 

− 41 sklepów o pow. 2400 m2, 
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− 1 stacja paliw, 

− 1 stacja LPG, 

Standard powierzchniowy wyposaŜenia Gminy w porównaniu z woje-

wództwem jest niski i wynosi 475 m2 pow. sprzedaŜowej na 1000 mieszkańców 

(woj. 767 m2). 

Sieć usług rzemieślniczych tworzą jednostki reprezentujące wiele branŜ. 

Dominują: mechanika pojazdowa, ogólnobudowlana, stolarska i transportowa. 

Sieć usług gastronomicznych skoncentrowana na Starym Mieście gdzie 

zlokalizowane są 4 lokale gastronomiczne. Kolejne 4 usytuowane poza centrum 

miasta. 

4.1.12 Infrastruktura techniczna – 
zaopatrzenie w wod ę 

Długość sieci wodociągowej: 23,00 km 

Stan sieci: 

- część sieci zmodernizowana w latach 2000 – 2007 jest w stanie bardzo dobrym 

i dobrym 

- pozostała część sieci w stanie wymagającym modernizacji i remontów 

Liczba stacji uzdatniania wody:  1 szt. 

Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 677  

Ilość ujęć wody: 2 szt. 

 

Planowane do wykonania zadania to wymiana sieci wodociągowej na 

terenie Nowego Miasta i przy ul. KoŜuchowskiej. Realizacja tych zadań jest 

uzaleŜniona od pozyskania środków pomocowych. 

4.1.13 Infrastruktura techniczna – 
odprowadzanie ścieków sanitarnych 

Kanalizacja. 
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Długość sieci kanalizacyjnej:  10,60 km 

Długość przyłączy prowadzących do budynków: 3,80 km 

Liczba podłączonych gospodarstw domowych: 285 szt. 

 

Na terenie miasta do wykonania w zakresie odprowadzania ścieków 

pozostała tylko część miasta przy ul. Wodna i Nowe Miasto. Bytom Odrzański 

ubiega się o pomoc finansową Unii Europejskiej na to zadanie. Jego wykonanie 

będzie oznaczało  skanalizowanie miejscowości w 100 %.  

 

Oczyszczalnie ścieków: 

 

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Tarnów Bycki (obręb 

wsi). 

Dane zbiorcze: 

Typ oczyszczalni: mechaniczno - biologiczna 

Maksymalna wydajność:  800 m3/dobę 

Średnia moc przerobowa:   600 m3/dobę 

 

Do oczyszczalni podłączone są takŜe kanalizacje dwóch wsi: Bycza  

i Tarnowa Byckiego.  

Oczyszczalnia w 2004 r. przy udziale środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu SAPARD została kosztem 1.062.718,47 zł. rozbudowana  

i zmodernizowana. 
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4.1.14 Infrastruktura techniczna – 
zaopatrzenie w gaz 

Miasto posiada wybudowaną w latach 1995 – 2000 sieć gazową wraz  

z przyłączami umoŜliwiającą korzystanie bez ograniczeń z tego nośnika energii. 

4.1.15 Infrastruktura techniczna – 
zaopatrzenie w ciepło 

W Bytomiu Odrzańskim istnieją indywidualne systemy grzewcze – 

nośnikiem energii najczęściej jest węgiel, gaz i energia elektryczna. Nie 

występuje potrzeba budowy systemów zcentralizowanych. 

4.1.16 Infrastruktura techniczna – 
zaopatrzenie w energie elektryczn ą 

Mieszkańcy Bytomia Odrzańskiego zaopatrywani są w energię 

elektryczną z istniejącej na terenie gminy stacji elektro-energetycznej GPZ 20 

Bytom, poprzez sieć rozdzielczą 20 i 04 kV oraz stacje transformatorowe 20/04 

kV. Uzbrojenie elektroenergetyczne miasta umoŜliwia w dostatecznym stopniu 

doprowadzenie energii elektrycznej do kaŜdego odbiorcy. 

4.1.17 Infrastruktura techniczna – 
gospodarka odpadami 

Mieszkańcy miasta korzystają z międzygminnego wysypiska odpadów 

komunalnych połoŜonego w gminie wiejskiej Nowa Sól, koło miejscowości 

Kiełcz (6 km). 

4.1.18 Ochrona przyrody 

Na terenie miasta ochronie prawnej podlega PARK MIEJSKI, który 

zajmuje powierzchnię 0,94ha. Występuje tam 5 pomników przyrody. 



17 

W gminie wyróŜniono obszar chronionego krajobrazu, na którego terenie 

powinno się zapewnić stan równowagi ekologicznej układów przyrodniczych. 

Obszar zajmuje tereny w dolinie Odry – w tym część miasta, a następnie pas 

lasów w zachodniej części gminy i przechodzi w kierunku południowym na 

Wzgórza Dalkowskie. 

4.1.19 Ochrona zabytków 

Miasto Bytom Odrzański posiada 81 obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków. Wśród nich naleŜy wymienić: 

− późnorenesansowy Ratusz, zbudowany w latach 1602 – 1609, 

− Kościół św. Hieronima z wmurowanymi w ściany frontowe 

kamieniami pokutnymi, 

− pozostałość Kościoła ewangelickiego z zabytkowym portalem, 

− cmentarz z licznymi bogato rzeźbionymi nagrobkami z XVII i XVIII 

wieku. 

− zespół kamieniczek o formach architektonicznych od późnego 

renesansu poprzez barok i klasycyzm do eklektyzmu, 

 

Inne obiekty zabytkowe zlokalizowane są przy ulicach Ogrodowa  

i KoŜuchowska.  

 

Na terenie miasta znajdują się ponadto: 

− zabytkowa tablica renesansowa z napisem o zniszczeniach 

dokonanych w trakcie przejazdu lisowczyków w 1622 roku, 

− pozostałości fosy miejskiej, 

− pozostałości dawnego grodu piastowskiego, 

− Taras Odrzański z letnią kawiarenką i widokiem na Odrę, 

− Wał Odrzański - teren spacerowy. 
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5 OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI BYTOM ODRZAŃSKI 

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym 

dokumencie zawarto obszary, które w sposób naturalny zadecydują o realizacji 

Planu Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański. 

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione 

elementy przestrzeni miejscowości: 

− obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, 

− obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycz nej, 

− obszary dziedzictwa kulturowego, 

− obszary tras przyrodniczych, 

− obszary infrastruktury drogowej i okołodrogowej, 

− obszary ciągów komunikacyjnych, 

− obszary infrastruktury telekomunikacyjnej, 

− obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej, 

− obszary usług zdrowotnych, 

− obszary usług społecznych. 

PowyŜsze obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary 

rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2007-2014. 

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków 

działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej sołectwa, 

w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone 

w Planie Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański. Dotyczy to inwestycji 

finansowanych w oparciu o montaŜ finansowy środków z budŜetu gminy  

i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne. 
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6 OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWO ŚCI 
(ANALIZA SWOT) 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne 

strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats 

(zagroŜenia w otoczeniu). 

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron 

miejscowości oraz badania szans i zagroŜeń, jakie stoją przed miejscowością. 

SWOT zawiera określenie czterech grup czynników: 

„mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne 

strony miejscowości i które naleŜycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi 

(utrzymać je jako mocne, i na których naleŜy oprzeć jej przyszły rozwój); 

„słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe 

strony miejscowości i które niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich 

oddziaływanie naleŜy minimalizować); 

„szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zaleŜne 

od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako 

szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako 

czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości; 

„zagroŜeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które takŜe nie są 

bezpośrednio zaleŜne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą 

stanowić zagroŜenie dla jej rozwoju (naleŜy unikać ich negatywnego 

oddziaływania na rozwój miejscowości). 

Przedstawiona poniŜej analiza mocnych i słabych stron oraz szans 

i zagroŜeń jest syntezą poszczególnych obszarów Ŝycia społeczno-

gospodarczego miejscowości. 

PoniŜszy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości 

i stojących przed nią szansach i zagroŜeniach jest uzgodnioną wypadkową 

wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułoŜonych przekrojowo (w ramach 
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poszczególnych obszarów Ŝycia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy 

z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale 

zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć. 

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu 

miejscowości i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć. 
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MM OO CC NN EE   SS TT RR OO NN YY   
 

− bogata historia miasta 

− rozwój-pręŜnie działająca straŜ poŜarna 

− turystyka  

− zabytki – duŜa ilość 

− burmistrz 

− dobre połoŜenie miasta 

− duŜe i trafne inwestycje 

− gazyfikacja miasta i terenów wiejskich 

− wodociąg 

− kanalizacja 

− dostęp do rzeki 

− ambitny samorządu 

− wielkość gminy 

− renowacja rynku 

− drogi publiczne 

− brak podziałów partyjnych 

− telefonizacja 

− złoŜa soli 

− strefa ekonomiczna 
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SS ŁŁ AA BB EE   SS TT RR OO NN YY   
 

− bezrobocie 

− słabe rolnictwo 

− małe sołectwa 

− funkcjonowanie słuŜb porządkowych 

− sytuacja mieszkaniowa 

− medycyna-brak specjalistów 

− brak Ŝłobka 

− bariery architektoniczne 

− brak funduszy na OPS 

− brak zakładów przemysłowych 

− przestępczość 

− brak rozrywek 

− drogi i ulice  

− brak wykwalifikowanej kadry robotniczej 

− przeprawa przez rzekę Odrę 

− turystyka 

− infrastruktura wsi 

− baza handlowa 

− kino 

− obiekty sportowo-rekreacyjne 

− brak terenów rekreacyjnych 

− niskie dochody gminy 

− niewykorzystanie byłych obiektów przemysłowych 

− brak obwodnicy 
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− brak wysypiska śmieci 

− promocja gminy 

− brak elity kulturalnej 

− brak środków na kulturę 

− zaangaŜowanie społeczności w organizacje społeczne 

− dewastacja obiektów uŜyteczności publicznej 

− mała ilość zakładów usługowych 
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SS ZZ AA NN SS EE   
  

 

− specjalna strefa ekonomiczna 

− przyjazd turystów 

− pozyskiwanie pieniędzy z UE  

− inwestycje w kursy szkoleniowe 

− most  

− kopalnia soli 

− przystań przy rzece Odrze 

− docenienie walorów turystyczno-krajobrazowych 

− dotarcie kapitału z zewnątrz 

− powstanie nowych zakładów pracy 

− rozwój przemysłu miedziowego 

− modernizacja rolnictwa 

− wymiana kanalizacji 

− zmniejszenie bezrobocia w skali makro 

− przywrócenie Odrze szlaku turystycznego 

− połoŜenie 

− przyłączenie się do Dolnego Śląska  

− baza hotelowa 
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ZZ AA GG RR OO śś EE NN II AA   
 

− terroryzm 

− patologie społeczne 

− budowa duŜej ilości hipermarketów 

− klęski Ŝywiołowe 

− wykup ziemi przez obcokrajowców 

− bieda 

− sytuacja gospodarcza w kraju 

− epidemie 

− wojna 

− zatrucie wody miejskiej 

− zanieczyszczenia 

− drenaŜ zasobów ludzkich 

− spalanie odpadów 

− przestępczość 

− finanse państwa 

− emigracja młodych ludzi 

− destabilizacja rynku pracy 
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7 DIAGNOZA STANU 

Wyszczególniono w niej najwaŜniejsze cechy poszczególnych obszarów 

przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania w procesie 

debat strategicznych. 

Diagnoza Stanu jest syntezą wyników debat strategicznych, Analizy 

Porównawczej i Raportu o stanie Miasta. 

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odnie-

sieniu do gminy jako całości, jej zróŜnicowań wewnętrznych oraz pozycji  

w powiecie i województwie. 

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące zna-

czenie treści: 

(+) wartość pozytywna dla rozwoju miasta, 

(+) wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miasta, 

(-) wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Bytom 

Odrzański. 

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która 

jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagroŜeń. 

 

PRZESTRZEŃ 

(+) obszary o walorach turystyczno - krajobrazowych 

(+) obszary chronionego krajobrazu 

(+) obszary przyjeziorne 

(-) połoŜenie komunikacyjne 

(+) obszary rolnicze 

(+) wolne tereny inwestycyjne 

(+) obszary przyrzeczne 

(+) obszar Starego Rynku 
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(+) obszar miejski 

(+) Powiat Nowosolski 

(-) obszary leśne 

(-) tereny popegeerowskie 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA (EKOLOGIA) 

(+) ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii 

(+) rosnąca świadomość ekologiczna mieszańców 

(+) sieć kanalizacyjna 

(+) gazyfikacja 

(+) segregacja odpadów 

(+) niska emisja 

(+) oczyszczanie ścieków płynnych 

(-) ochrona zasobów wodnych 

(+) prawna ochrona zasobów przyrodniczych 

(+) edukacja ekologiczna 

(+) zamierzenia inwestycyjne 

(+) melioracja 

(+) wydatki na ochronę środowiska 

(+) stopień zalesienia 

 

INFRASTRUKTURA 

(-) stan dróg 

(+) sieć dróg 

(+) sieć wodociągowa 

(+) sieć telekomunikacyjna 

(+) sieć energetyczna 

(+) infrastruktura kulturalna (zasoby) 
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(+) infrastruktura kulturalna (stan techniczny) 

(-) infrastruktura sportowa 

(+) stan techniczny infrastruktury oświatowej 

(-) infrastruktura okołobiznesowa 

(-) infrastruktura turystyczna 

(-) Internet w obszarach wiejskich 

 

SPOŁECZNOŚĆ 

(+) ludności w wieku poprodukcyjnym 

(+) więzi społeczne 

(+) tradycje 

(+) integracja społeczna 

(+) kultura masowa 

(-) skutki bezrobocia 

(+) aktywność społeczna 

(+) wydatki na ochronę zdrowia 

(+) gospodarka komunalna 

(+) oświata (struktura) 

(+) wydatki na administrację 

(+) wydatki na oświatę i wychowanie 

(+) gęstość zaludnienia 

(+) śmiertelność niemowląt 

(-) saldo migracji  

(+) obciąŜenie społeczne 

(+) zgony na 1000 ludności 

(-) odsetek bezrobocia 

(+) przyrost naturalny 

(-) mieszkania komunalne 
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GOSPODARKA 

(+) wydatki na inwestycje 

(+) dotacje celowej 

(+) wydatki z budŜetu na mieszkańca 

(-) dochód własny 

(+) wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym 

(+) liczba podmiotów gospodarczych 

(+) kapitał zagraniczny w spółkach 

(-) procent lokalnych podatków w dochodach własnych 

(-) samodzielność budŜetu 

(+) usługi 

(+) handel 

(+) wydatki z budŜetu gminy na mieszkańca 
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8 PRIORYTETY 

Cały obszar społeczno-gospodarczy podzielono na umowne pięć 

obszarów: ekologię, gospodarkę, infrastrukturę, przestrzeń, społeczność. 

Dla kaŜdego z tych celów wyznaczono trzy cele niezbędne, bez których 

dany obszar Ŝycia społeczno-gospodarczego nie ma moŜliwości dalszego 

rozwoju. 

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny 

znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze. 

Dodatkowo wskazano na cele drugorzędne, które wspierają rozwój, a czas 

ich realizacji jest zdeterminowany przez wielość środków budŜetowych, 

wielkość dotacji i napływającego kapitału zewnętrznego i rosnącej siły 

inwestycyjnej lokalnych podmiotów gospodarczych. 

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety  

w poszczególnych obszarach Ŝycia społeczno-gospodarczego. 

  
 

EE   KK   OO   LL   OO   GG   II   AA   
 

Priorytetem w zakresie ochrony środowiska są działania w kierunku 

poprawy istniejącego stanu środowiska naturalnego oraz jego wielokierunkowej 

ochrony. 

Działania te winny być wsparte kompleksową rozbudową i modernizacją 

kanalizacji w mieście. 

 

GG OO SS PP OO DD AA RR KK AA   
 

Priorytetem gospodarczym jest stworzenie warunków do inwestowania 

poprzez podjęcie działań na rzecz modernizacji i rozwoju lokalnej gospodarki 
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rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno – spoŜywczego oraz pozyskaniem nowych 

rynków zbytu dla lokalnych produktów. 

Kolejnym priorytetem są działania na rzecz przywrócenia szlaku 

turystycznego na rzece Odrze z moŜliwością zwiedzania Bytomia Odrzańskiego. 

 

II NN FF RR AA SS TT RR UU KK TT UU RR AA   
 

Podjęcie działań w kierunku przebudowy nawierzchni ulic oraz remontu 

kamienic zabytkowych to priorytet w obszarze infrastruktury. 

Priorytet ten winien być wspierany działaniami w celu modernizacji  

i rozbudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta. 

 

PP RR ZZ EE SS TT RR ZZ EE ŃŃ   
 

W obszarze przestrzeni priorytetem są działania w kierunku pozyskania 

inwestorów dla strefy ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański. 

Działania te winny być wspierane promocją wyjątkowego połoŜenia 

miasta oraz aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego. 

 

 

SS PP OO ŁŁ EE CC ZZ NN OO ŚŚ ĆĆ   
 

Obszar społeczny za priorytet przyjął działania w kierunku przeciw-

działania skutkom rosnącego bezrobocia oraz patologiom społecznym. 

Kolejny priorytet ma za zadanie wzmacnianie struktury władzy samo-

rządowej i jej samodzielności. 

 



9 Cele i kierunki działania  

EKOLOGIA 

Cele niezbędne 

Podjąć działania w kierunku 

kompleksowego zmodernizowania kanalizacji 

miejskiej 

Podjąć działania w kierunku poprawy 

istniejącego stanu środowiska naturalnego. 

Podjąć działania w kierunku 

wielokierunkowej ochrony środowiska 

naturalnego. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

Nowe Miasto  

i Wodna 
Oś. 11 Listopada 

Rozdzielenie 
kanalizacji burzowej 

i sanitarnej 

Modernizacja 

oczyszczalni ścieków. 

Likwidacja 

zadymienia i 

zapylania powietrza 

(niska emisja). 

Eliminac

ja wypalania traw, 

ściernisk i 

suchorostów. 

Ochrona  

wód 

powierzchniowych i 

gruntowych. 

Ochrona 

przeciw poŜarowa. 

Ochrona i 

monitoring 

czystości 

powietrza. 

Cele pierwszorzędne 

Prowadzić ciągłą edukację 

społeczeństwa. 

Wprowadzić szeroko pojętą segregację 

odpadów. 

Podjąć działania w kierunku szeroko 

rozumianej ochrony przed powodzią. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

Projekt 

edukacji 

ekologicznej w 

przedszkolu i 

szkole. 

Promocja 

zachowań 

proekologicznych. 

Zielone 

Szkoły. 

Likwidacja 

dzikich wysypisk. 

Segregacja 

u źródła tworzenia 

odpadów. 

Utylizacja 

odpadów 

szkodliwych i 

wielkogabarytowych. 

Monitoring 

zagroŜeń. 

Budowa 

sprawnego systemu 

zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych 

i wczesnego 

ostrzegania. 

Edukacj

a mieszkańców 

terenów 

zalewowych. 
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Cele drugorzędne 

Egzekwować prawo w zakresie przepisów 

związanych z ochroną środowiska naturalnego. 

UmoŜliwić tworzenie obszarów chronionego 

krajobrazu. 
Odbudowywać zieleń miejską. 
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GOSPODARKA 
Cele niezbędne 

Stworzyć warunki do inwestowania. 

Stworzyć warunki na rzecz modernizacji i 

rozwoju lokalnej gospodarki rolnej ,leśnej i przetwórstwa 

rolno-spoŜywczego oraz pozyskanie nowych rynków zbytu 

dla lokalnych produktów. 

Podjąć działania na rzecz przywrócenia 

szlaku turystycznego na rzece Odrze z 

moŜliwością zwiedzania Bytomia Odrzańskiego 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

Partnerst

wo Publiczno – 

Prywatne. 

System 

podatków 

lokalnych. 

Plany 
zagospodarowania. 

Doradztwo. 

Monitorin

g, określenie potrzeb 

rynku i 

producentów. 

Promocja 

potencjału 

gospodarczego. 

Budowa 

przystani 

turystycznej na 

rzece Odrze Etap II 

Budowa 

infrastruktury 

okołoturystycznej. 

Zagospodarowa

nie terenu oraz obiektów 

przyległych do przystani. 

Cele pierwszorzędne 

Stworzyć warunki dla lepszego 

wykorzystania bogactw naturalnych połoŜonych na 

terenie gminy. 

Podjąć działania na rzecz pozyskania środków 

pozabudŜetowych. 

Podjąć działania w kierunku rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

Promocja 

bogactw 

naturalnych. 

Identyfi

kacja zasobów. 

System ulg 

dla inwestorów. 

Programy 

Operacyjne 

Szkolenia

. 

Wieloletni 

Plan Inwestycyjny. 

Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Tereny 

Aktywizacji 

Gospodarczej poza 

SSE. 

Tworzeni

e infrastruktury 

technicznej o 

obszarach 

przemysłowych i 

mieszkaniowych. 
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Cele drugorzędne 

Podjąć działania w celu 

rozreklamowania zabytkowej architektury 

gminy. 

Aktywnie promować atrakcyjne połoŜenie, 

zabytki i korzystne warunki dla organizacji róŜnych 

form turystyki(hotele, pola kempingowe, place zabaw, 

place rekreacyjno sportowe. 

Podjąć działania na rzecz odbudowy mostu 

na rzece Odrze. 
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INFRASTRUKTURA 

Cele niezbędne 

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodno-
kanalizacyjnych na terenie miasta Bytom Odrzański. 

Podjąć działania w celu zrewitalizowania zdegradowanych 
dzielnic miejskich. 

Podjąć działania w celu rozwoju lokalnego 

sportu, kultury masowej i rekreacji. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

ul. 

Bolesława 

Krzywoustego, 

 

KoŜuchowska. 

ul. 

Szkolna, 

 

Kolbego, 

 Nowe 

Miasto, 

Wodna 

Osiedle 11 Listopada. 

Os. 11 

Listopada, 

Os. Piastowskie, 

Os. Młyńska 

Os. Witosa-

Nowosolska 

ul. 

Sportowa, 

Kusocińskiego, 

Robotnicza, Mała, 

Piaskowa, 

KoŜuchowska 

Budo

wa centrów 

sportowo-

rekreacyjnych 

w mieście i na 

terenie Gminy. 

Modernizacja i 

rozbudowa MGOK i urządzeń na 

potrzeby kultury. 

Modernizacja 

istniejących obiektów sportowych. 

Wy

znaczanie 

trasy ścieŜek 

rowerowych 

przy ulicach 

miejskich. 

Cele pierwszorzędne 

Podjąć działania na rzecz budowy sieci 

wodociągowej na terenie miasta. 

Podjąć działania w kierunku rewitalizacji 

Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez 

przebudowę infrastruktury technicznej – dróg oraz 

remontu kamienic zabytkowych 

Podjąć działania w kierunku przebudowy 

nawierzchni ulic oraz remontu kamienic 

zabytkowych. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 
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ul. 

KoŜuchowska. 

Młyńska. 

ul. 

Mickiewicza. 

ul. Nowe 

Miasto. 
ul. Rynek 

ul. 

KoŜuchowska 

 Kościelna 

Wąska 

Kopernika 

Konopnick

iej 

 Kolbego 

 

NadbrzeŜna. 

   Dom 

Kultury 
Rynek 

Stare 

Miasto 

Dzielnice 

miejskie 

Cele drugorzędne 

Uporządkować organizację ruchu drogowego 

na terenie miasta. 

Podjąć działania w kierunku usunięcia obiektów budowlanych stanowiących zagroŜenie dla 

społeczeństwa. 
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PRZESTRZEŃ 
Cele niezbędne 

Aktualizować miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

Podjąć działania w kierunku stworzenia 

terenów rekreacyjno-turystyczno-historycznych 

promujących walory Bytomia Odrzańskiego. 

Podjąć działania w kierunku pozyskania 

inwestorów dla strefy ekonomicznej na terenie gminy 

Bytom Odrzański. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

Tereny pod 

budownictwo 

mieszkaniowe. 

Tereny 

pod 

budownictwo 

przemysłowe. 

Tereny rekreacyjne i 
sportowe. 

Rekonstru

kcja Grodu 

Piastowskiego 

Tereny 

rekreacyjne nad 

Odrą 

Tereny 

zieleni parkowej. 

Uzbrojenie w 

media. 

Promocja 

warunków 

okołostrefowych. 

Preferencje 

lokalne poza zapisami 

ustawowymi o SSE. 

Cele pierwszorzędne 

 

Podjąć działania w kierunku lokalizacji i 

budowy nowych obszarów usług komunalnych. 

Stworzyć warunki do funkcjonowania ”Parku 

przemysłowego”(strefa aktywności gospodarczej). 
UmoŜliwić lepsze wykorzystanie rzeki Odry.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

Cmentarz. Kanalizacja. Gazyfikacja. 
Teren 

PWM”CYNKMET”.  

Inkubator 

Przedsiębiorczości-

Nowe Miasto. 

Teren przy 

drodze Bytom 

Odrzański – 

Wierzbnica. 

Gospodarka. Turystyka. Rekreacja. 

Cele drugorzędne 
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Podjąć działania w kierunku zachowania terenów chronionego 

krajobrazu. 

Podjąć działania na rzecz połączenia 

obydwu brzegów Odry w Bytomiu Odrzańskim. 

Podjąć działania zmierzające do 

przebudowy zieleni miejskiej. 
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SPOŁECZNOŚĆ 

Cele niezbędne 

Przeciwdziałać skutkom rosnącego bezrobocia. Przeciwdziałać patologiom społecznym. 
Wzmacniać struktury władzy samorządowej 

i jej samodzielność. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

 

Infrastruk

tura techniczna dla 

obszarów 

przemysłowych, w 

tym SSE. 

Warunki dla 

prekwalifikacji 

zawodowej. 

Prace interwencyjne. 
Świetlica 

socjoterapeutyczna. 

Grupy 

wsparcia. 

Monitoring 

środowisk 

zagroŜonych. 

Pozyskiw

anie środków 

finansowych z 

zewnątrz na 

realizację zadań 

własnych. 

Współprac

a z powiatami i 

gminami dla 

realizacji wspólnych 

celów. 

Partnerstwo 

międzynarodowe. 

Cele pierwszorzędne 

 

Utrzymać i działać na rzecz zwiększania poziomu 
funkcjonowania zespołu szkół. 

 
Stworzyć sprawny system oceny potrzeb 

i pomocy osobom pozostającym bez pracy. 

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki dzia łania 

Współpraca 

z ośrodkami 

akademickimi. 

Zajęcia 

pozalekcyjne. 

WyposaŜ

enie szkół. 
Basen. 

Stadion 

Miejski. 

Dom 

Kultury. 

Wywiad

y środowiskowe. 

Organizacja 

pomocy w rodzinie. 

Współpra

ca z organizacjami 

i instytucjami 

oświatowymi. 
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Cele drugorzędne 

Podjąć działania w kierunku 

polepszenia funkcjonowania ochrony zdrowia w 

Bytomiu Odrzańskim. 

Stworzyć system organizacji konsultacji 

społecznej przy podejmowaniu istotnych dla 

gminy decyzji. 

Podjąć działania w kierunku bezpieczeństwa i porządku publicznego. 



10 OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń INWESTYCYJNYCH  
I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALN Ą. HARMONOGRAM REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2008-2014 

Lp. Planowany termin 
realizacji 

Nazwa zadania inwestycyjnego 
i okres realizacji 

(w latach) 

Łączne koszty 
finansowe Źródła finansowania 

1. 2008 - 2009 

Bytom Odrzański miastem równych 
szans - rewitalizacja dzielnicy 

miejskiej - osiedla 11 listopada  
i Piastowskie (2008-2009) 

10000000,00 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

2. 2008 - 2009 

"Budowa przystani turystycznych na 
Odrze w miejscowościach Cigacice 

- Gmina Sulechów, Nowa Sól i 
Bytom Odrzański – II etap"  

(2008-2009) 

6850,741 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

3. 2008 - 2009 

,,Rozwój turystyki wodnej na 
transgranicznym obszarze rzeki 
Odry w miejscowościach: Bytom 
Odrzański, Nowa Sól, Cigacice 

 (gm. Sulechów), Krosno 
Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad 

Odrą ” (2008-2009) 

11168,00 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

4. 2008 - 2010 

Gród Piastowski w Bytomiu 
Odrzańskim - atrakcją turystyczną 

województwa lubuskiego  
(2008-2010) 

4000000,00 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

5. 2008 - 2010 
Budowa cmentarza komunalnego  

w Bytomiu Odrzańskim (2008-2010) 
2000000,00 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

6. 2010 - 2012 
Budowa krytej pływalni w Bytomiu 

Odrzańskim  
8000000,00 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

7. 2008 -2009 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z wymianą sieci wodociągowej przy 

ul. Nowe Miasto w Bytomiu 
Odrzańskim  (2008-2009) 

2792779,81 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 
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8. 2008 -2009 

Budowa toŜsamości regionalnej - 
unowocześnienie infrastruktury 

kulturowej w Bytomiu Odrzańskim 
(2008-2009) 

2135601,62 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

9. 2008 - 2009 

Budowa centrum sportowego i 
centrum sportowo-rehabilitacyjnego 

- otwarte obiekty sportowe w 
Bytomiu Odrzańskim (2008-2009) 

2423866,73 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Norweski Mechanizm 
Finansowy 

10. 2008 - 2009 
"Dajmy szansę dzieciom i 

młodzieŜy - Centrum sportowe w 
Bytomiu Odrzańskim" (2008-2009) 

2321241,18 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej 

11. 2008 - 2009 
Budowa otwartego boiska 

wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej 
w Bytomiu Odrzańskim 

700000,00 

BudŜet Gminy Bytom 
Odrzański 

PROW  
Odnowa i rozwój wsi 

Ogółem  35409468,64 x 
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11 WDRAśANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI BYTOM 
ODRZAŃSKI 

Lp. ZADANIE  ODPOWIEDZIALNI  TERMIN 
REALIZACJI  

1. Przygotowanie i uchwalenie Planu 
Odnowy Miejscowości Bytom 
Odrzański 

Rada Miejska Styczeń – Kwiecień 2008 

2. Zatwierdzenie Planu Odnowy 
Miejscowości na Sesji Rady 
Miejskiej. 

Rada Miejska Kwiecień 2008 

3. Opracowanie programów 
operacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów i zadań 
mogących uzyskać wsparcie 
z funduszy strukturalnych. 

Burmistrz, Rada Miejska Zgodnie z 
Harmonogramem realizacji 

przedsięwzięć  
na lata 2008 - 2014 

4. Realizacja zadań określonych 
poszczególnymi projektami zgodnie 
z harmonogramem przyjętym 
w programach operacyjnych. 

Burmistrz, Rada Miejska Styczeń 2008 - 2014 
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12 MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
BYTOM ODRZAŃSKI 

ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 

1. Przekładanie raportów  
z przebiegu realizacji 

projektów i zadań 
zamieszczonych w 

programach operacyjnych 

Burmistrz Raz w roku przy 
przedstawianiu 

sprawozdania z wykonania 
budŜetu 

 
2. Ocena realizacji 

programu 
Rada Miejska Sesja absolutoryjna 

3. Organizacja debat 
strategicznych z udziałem 
osób tworzących dla oceny 

jego aktualności 

Rada Miejska Zgodnie z rocznymi 
planami pracy Rady 

Mieskiej 

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń 

wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych waŜnych powodów Planu Odnowy Miejscowości 

Bytom Odrzański moŜe zostać skorygowany w kaŜdym z jego rozdziałów, o ile wniosek  

z uzasadnieniem złoŜy jeden z członków Rady Miejskiej na ręce Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Miejskiej poddaje procedurze uchwalania 

Planu. 
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13 PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
BYTOM ODRZAŃSKI 

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń 

Planu Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański i pośród przyszłych, 

beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy 

komunikacji: 

− Internet 

− Prasa lokalna i centralna 

− Promocja i reklama bezpośrednia 

Internet  będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy 

Miejscowości Bytom Odrzański. 

Na stronie internetowej Gminy Bytom Odrzański znajdą się informacje 

poświęcone Planowi Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański. 

Internet słuŜyć będzie równieŜ komunikacji pomiędzy bezpośrednio 

odpowiedzialnym za wdraŜanie Planu Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański 

a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami 

pozarządowymi. 

Prasa lokalna i centralna słuŜyć będzie jedynie upowszechnianiu 

informacji w róŜnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców 

Planu Odnowy Miejscowości Bytom Odrzański o istnieniu takiego dokumentu  

i sposobie jego monitorowania i wdraŜania, kierując do źródła informacji, jakim 

będzie Internet. 

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, 

potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie 

analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Bytom Odrzański. 
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PowyŜsza promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim 

zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami 

w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości. 


