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1. WSTĘP
1.1. Geneza rewitalizacji
W wyniku zachodzących procesów rynkowych tereny wielu miast w Polsce uległy
trwałej peryferyzacji, a także nastąpiła w nich marginalizacja dużych grup mieszkańców. Po
okresie rządów komunistycznych, kiedy Państwo z pieniędzy budżetu centralnego
remontowało, modernizowało i rewaloryzowało

nieruchomości nie swoje (głównie

zabytkowe), ponosząc pełne koszty robót i „wchodząc na hipoteki” właścicieli
nieruchomości (np. prywatnych), nastąpił czas głębokiego niedoinwestowania miast. Całkiem
nowym zjawiskiem w Polsce, lecz już dobrze znanym w Europie, stała się degradacja
obszarów miejskich. Wiąże się ona nierozłącznie z problemami degradacji społecznej, jak
również degradacji majątku trwałego o wartości kulturowej, które uzewnętrzniają się
w formie zdegradowanych społecznie i ekonomicznie poszczególnych dzielnic i osiedli miast,
a także całych miast. Problemy degradacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej często
wpływają na obniżenie, niekiedy skutecznie, zainteresowania inwestorów całym miastem,
a w skrajnych przypadkach nawet całym regionem i przyczyniają się do nasilenia
negatywnych procesów w zakresie rozwoju miasta lub regionu.
Skutkiem takiego stanu rzeczy jest postępująca degradacja techniczna, gospodarcza
i społeczna wielu obszarów miejskich w Polsce, w tym także na Warmii i Mazurach.
W województwie warmińsko – mazurskim wiele miast utraciło dotychczasową bazę
ekonomiczną w postaci prężnych ośrodków gospodarczych. W szczególnie trudnej sytuacji
znalazły się miasta, których byt ekonomiczny opierał się niekiedy na funkcjonowaniu jednego
zakładu przemysłowego zatrudniającego kilka tysięcy osób.
Zjawisko degradacji podstawowych funkcji miast ma poważne konsekwencje dla
rynku pracy i możliwości rozwoju całych regionów. Wspólnymi cechami takich obszarów jest
m.in. utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niskie dochody, w których znaczną część
stanowi pomoc socjalna, niski poziom wykształcenia ludności, patologie społeczne.
Przedmiotem niniejszej analizy jest opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Górowo Iławeckie”.
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Teren Górowa Iławeckiego, który jest przedmiotem niniejszego opracowania, posiada
wszelkie znamiona obszaru niedoinwestowanego, borykającego się z wieloma problemami
natury gospodarczej i społecznej. W celu przywrócenia dawnej świetności oraz zapewnienia
rozwoju miasta, władze miasta postanowiły opracować kompleksowe działania techniczne,
społeczne i ekonomiczne w postaci Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Górowo
Iławeckie.
Niniejszy dokument ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Górowa Iławeckiego
oraz planów rozwojowych miasta w kontekście działań skierowanych na pozyskanie środków
z Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizacje konkretnych projektów i przedsięwzięć
w dziedzinie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.
Głównym celem niniejszego dokumentu jest umożliwienie aplikowania o środki
finansowe Unii Europejskiej w ramach Uzupełnienia Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury , Oś 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Osiągnięcie wszystkich celów
związanych z przeprowadzeniem udanego procesu rewitalizacji wymaga jednak zastosowania
również innych działań i źródeł finansowania, które doprowadzą do zintegrowania trzech
sektorów: infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich.
Niniejszy dokument zawiera opis działań niezbędnych dla stworzenia dogodnych
warunków do intensyfikacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy bytu „tkanki”
społecznej

rewitalizowanego

terenu,

sposoby

rozwiązywania

problemów,

obszaru

przeznaczonego do rewitalizacji, a także kilkuletnie plany finansowe Miasta Górowo
Iławeckie dotyczące rewitalizacji.

1.2. Definicja rewitalizacji
Nie istnieje uniwersalna definicja pojęcia „rewitalizacja”. Z pewnością można
stwierdzić, że rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych
w zdegradowanych częściach miasta, przyczyniający się do poprawy jakości życia
mieszkańców,

stanu

środowiska

naturalnego

i

kulturowego,

przywrócenia

ładu

przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i wzmocnienia więzi społecznych.
Czasami pojęcie to mylone jest ze słowami spotykanymi często w literaturze
technicznej i ekonomicznej, a mającymi niewiele wspólnego z prawdziwą definicją
rewitalizacji. Niejednokrotnie pojęcie to jest identyfikowane z:
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•

remontem - tj. przywróceniem takiego stanu budynku, jaki istniał na początku
poprzedniego cyklu eksploatacji;

•

modernizacją - tj. remontem uzupełnionym wprowadzeniem nowych, lepszych,
sprawniejszych lub nawet dodatkowych elementów wyposażenia podnoszących
standard użytkowy budynku;

•

rewaloryzacją - tj. przywróceniem utraconych wartości architektonicznych
i użytkowych poprzez remont i modernizację obiektów o szczególnej wartości
zabytkowej. Wymaga to dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, mających na
celu wyeksponowanie tych wartości zabytkowych.
Rewitalizacja obejmuje natomiast wszystkie powyższe zakresy, w odniesieniu do

kompleksowych działań podejmowanych na obszarach miejskich, szczególnie w starych
zdegradowanych

dzielnicach,

działań

zmierzających

do

ożywienia

społecznego

i gospodarczego obszaru miejskiego. Powiązanie spraw społecznych, gospodarczych
i technicznych w procesach rewitalizacji to nie tylko sprawa terminologiczna, ale istota
zagadnienia, które w odróżnieniu od powyższych pojęć odnosi się do całości życia miasta,
a nie tylko do jego formy.
Zgodnie

ze

stwierdzeniem

dr

Krzysztofa

Skalskiego,

Prezesa

Zarządu

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, „właściwa definicja określa
rewitalizację jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni
publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy
miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie
działań technicznych - jak np. remonty - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem
na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie,
przestępczość, brak równowagi demograficznej”.
Podsumowując należy stwierdzić, że zgodnie z Przewodnikiem dotyczącym planowania oraz
zarządzania projektami w dziedzinie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich
poprzemysłowych i powojskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury finansowanego ze środków funduszy strukturalnych, rewitalizacją możemy nazwać
kompleksowe, zintegrowane, kilkuletnie, lokalne programy inicjowane przez samorząd
terytorialny (głównie gminny) dla realizacji działań technicznych, gospodarczych
i społecznych - przy uwzględnieniu zasad spójności terytorialnej i ochrony środowiska
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naturalnego - na zróżnicowanych obszarach, takich jak zdegradowane dzielnice miast lub
obszary poprzemysłowe i powojskowe

1.3. Cele rewitalizacji
Głównym celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także
zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom
zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez:
•

rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych
w miastach;

•

rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych, przez zmianę
z przeważającej dotychczas funkcji zabudowy poprzemysłowej i powojskowej na
usługowo-handlową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną
i turystyczną z uzupełniającą funkcją mieszkaniową.

Rewitalizacja w ramach RPO Warmia i Mazury ma na celu:
•

ożywienie gospodarcze i społeczne;

•

zwiększenie

potencjału

turystycznego

tych

obszarów

poprzez

wsparcie

kompleksowych projektów działań technicznych;
•

rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi);

•

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych (w tym
bezpieczeństwa)”.
Harmonijny oraz trwały rozwój obszarów miejskich jest kluczem do osiągnięcia

spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, dlatego też idea zrównoważonego
rozwoju miast i aglomeracji jest szeroko propagowana na forum wspólnotowym oraz
poszczególnych Państw Członkowskich.
Komisja Europejska w „Drugim Raporcie Kohezyjnym” zwróciła uwagę na cztery
kluczowe kwestie przemawiające za wdrażaniem programów rewitalizacji:
•

różnice w obrębie poszczególnych miast (które często są większe niż różnice
pomiędzy regionami w UE);

•

presję środowiska (szczególnie ważną w miastach);

•

rolę miast jako motoru wzrostu regionów;
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•

potencjalną rolę średnich i małych miast w osiągnięciu bardziej zrównoważonego
i policentrycznego rozwoju w Europie.
Parlament Europejski w swojej rezolucji dotyczącej Inicjatywy Wspólnotowej

URBAN II zwrócił natomiast uwagę, iż „położenie znacznego nacisku na potrzebę
zintegrowanego podejścia do rozwoju polityki miejskiej jako bieżącej wygląda na jedyną
drogę do zaakcentowania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych
w strefach miejskich”.
Oś priorytetowa 4 RPO Warmia i Mazury „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”
zakłada kompleksowe podejście do kwestii trwałej peryferyzacji obszarów i marginalizacji
dużych grup mieszkańców zdegradowanych społecznie i ekonomicznie miast i ich dzielnic
poprzez działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz
przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych.
Realizacja programu rewitalizacji ma umożliwić na obszarze miasta:
•

poprawę estetyki przestrzeni miejskiej,

•

porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie
pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem oraz przystosowanie istniejących
obiektów do nowych funkcji handlowo - usługowych, edukacyjnych, turystycznych,
kulturalnych,

•

rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości
architektonicznej i znaczeniu historycznym.

2. POŁOŻENIE I KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
Miasto Górowo Iławeckie położone jest w północnej części województwa warmińsko
- mazurskiego, w powiecie Bartoszyckim. Jego powierzchnia wynosi 332 ha i obejmuje
granice administracyjne miasta.
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Rysunek 1. Położenie Górowa Iławeckiego na tle Polski

Górowo Iławeckie zamieszkuje około 4,8 tys. mieszkańców - przedstawicieli kilku
narodowości, spośród których najliczniejszą stanowią Polacy oraz Ukraińcy i Niemcy. Obszar
administracyjny miasta otacza teren gminy wiejskiej Górowo Iławeckie, który sąsiaduje
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Odległość z Górowa Iławeckiego do
najbliższego przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach wynosi 20 km.
Przygraniczne położenie ma duże znaczenie dla rozwoju miasta, zarówno ze względów
geopolitycznych jako granicy NATO - Rosja i Unia Europejska - Rosja, jak i ze względów
gospodarczych wymiany i współpracy gospodarczej między Polską i Rosją. Górowo
Iławeckie rozwija dynamicznie współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi:
Verden w Niemczech i Bagrationowskiem w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej. Należy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.
Górowo Iławeckie położone jest 68 km na północ od Olsztyna, 60 km na południe od
Kaliningradu, 100 km od Elbląga i 180 km od Gdańska. Odległości pomiędzy sąsiadującymi
ośrodkami miejskim nie przekraczają na ogół 30 km. Górowo Iławeckie położone jest 24 km
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od Bartoszyc, 21 km od Lidzbarka Warmińskiego, 26 km od Pieniężna, 29 km od Ornety, 20
km od Bagrationowska (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Dla Górowa
Iławeckiego najważniejsze jest położenie w pobliżu drogi krajowej nr 51 (łączącej Olsztyn
z Kaliningradem), z którą miasto posiada dwa bezpośrednie połączenia: drogą nr 511 (do
Lidzbarka Warmińskiego) oraz drogą nr 512 (do Bartoszyc).
Rysunek 2. Położenie Górowa Iławeckiego na tle powiatu bartoszyckiego

Miasto Górowo Iławeckie położone jest pośród kompleksów leśnych zajmujących
ponad 30% gminy wiejskiej. Urozmaicona, pagórkowata rzeźba Wzniesień Górowskich, na
których położone jest miasto tworzy niepowtarzalny krajobraz i idealne warunki do
uprawiania turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej czy rehabilitacyjnej (w oparciu
o cieszący się zasłużenie wysoką renomą Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny).
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Rysunek 3. Położenie Górowa Iławeckiego na tle najbliższego otoczenia

Górowo Iławeckie mimo licznych „burz” historii zachowało urbanistyczny układ
miasta średniowiecznego: rynek z ratuszem z XIV w., szachownicowy układ ulic, kościół
z XIV w – pierwotnie katolicki, później ewangelicki, a obecnie pełniący funkcję cerkwi
greckokatolickiej. Znajdują się w niej freski i ikonostas autorstwa prof. Jerzego
Nowosielskiego oraz bardzo intersująca, jedna z najpiękniejszych na Warmii i Mazurach,
barokowa polichromia sufitowa z 1660 roku. Zwiedzając miasto nie można ominąć
neogotyckiego kościoła rzymsko-katolickiego z roku 1895, domu w którym w roku 1807
nocował Napoleon Bonaparte oraz unikatowego Muzeum Gazownictwa.
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W północnej części Górowa znajduje się kąpielisko miejskie, z którego wypływa
rzeczka Młynówka malowniczo wijąca się przez całe miasto. W centrum znajduje się drugi
miejski zbiornik wodny – Staw Garncarski.
Miasto Górowo Iławeckie charakteryzuje się wyjątkowo czystym powietrzem. Panuje
tu swoisty mikroklimat. Wspomniane walory jak również fakt, iż na terenie miasta
zlokalizowany jest przywołany Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny czyni uzasadnionym
podjęcie starań o uzyskanie przez miasto Górowo Iławeckie statusu uzdrowiska.

3. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE
3.1. Zagospodarowanie przestrzenne
Kompozycja i krajobraz Górowa Iławeckiego są zdeterminowane w dużym stopniu
przez ukształtowanie terenu. Układ form ukształtowania i pokrycia terenu miał i ma nadal
znaczący wpływ na rozwój przestrzenny miasta oraz na kształtowanie się jego wartości
kompozycyjno - krajobrazowych. Najważniejszymi wartościami krajobrazowymi miasta
wynikającymi z ukształtowania terenu są:
•

położenie miasta na siedmiu wzgórzach;

•

głęboka dolina rzeki Młynówki przecinająca miasto w kierunku północ - południe;

•

układ wzniesień i wód stojących i płynących w przestrzeni miejskiej;
Miasto nie posiada

(poza Starym Miastem) większych założeń o charakterze

regularnym. Jedynym założeniem opartym o regularną siatkę ulic jest Stare Miasto. Natomiast
zabudowa pozostałych jednostek powstawała w oparciu o siatkę ulic ukształtowaną zgodnie
z formą terenu. Wszelkie osie kompozycyjne są stosunkowo krótkie i nie mają większego
znaczenia w kompozycji miasta, wynikają raczej z jego bogatego krajobrazowego charakteru,
związanego z ukształtowaniem terenu (siedem wzgórz) niż ze świadomego i celowego
kształtowania założenia urbanistycznego.
Podstawowe kompozycyjne osie krajobrazowe to: ul. Sikorskiego na odcinku
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego a Rynkiem, ul. Krasickiego, ul. Armii
Czerwonej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ulicami
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Olsztyńską i Zwycięstwa, ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja
i Szkolną do dworca, ul. 1-go Maja, ul. Wojska Polskiego, ul. Moniuszki, ul. Nowa.
Główną wartością krajobrazową miasta jest, wspomniane wcześniej usytuowanie na
wzgórzach, przez co Stare Miasto z charakterystyczną dominantą wieży dawnego kościoła
ewangelickiego i akcentem wieżyczki ratuszowej jest dobrze widoczne praktycznie z każdej
części miasta. Zabudowa Starówki stłoczona na szczycie wzgórza w wielu miejscach otwiera
się na tereny otaczające łącząc się w ten sposób z resztą zabudowy miejskiej.
Ważne w krajobrazie Górowa Iławeckiego są sylwety Starego Miasta, obserwowane
od strony wschodniej, południowej i zachodniej. Szczególnie piękną obserwowaną sylwetą
Starówki jest sylweta południowo-wschodnia. Naturalne przedpole jej ekspozycji stanowi
Staw Garncarski po którego wschodnim brzegu przebiega wartościowy, choć nie
zagospodarowany i nie wykorzystywany ciąg widokowy. Cenną sylwetą jest też widok
wzgórza staromiejskiego od strony południowo-wschodniej. Ze wschodniego odcinka ulicy
Kościuszki ponad szczytami parkowych drzew można podziwiać sylwety południową
i południowo-zachodnią z górującymi nad nimi masywną wieżą i bryłą dawnego kościoła
ewangelickiego.
Dominanta wieży kościoła katolickiego jest krajobrazowym elementem łączącym północne
tereny miasta ze śródmieściem. Mimo iż nie zamyka ona żadnej osi widokowej w tej części
miasta stanowi ona charakterystyczną formę widoczną z wielu punktów na osiedlach Chopina
i Moniuszki, a nawet na osiedlu Bema.
Nad wschodnią częścią miasta góruje ceglana wieża ciśnień tworząca wraz
z zabytkowym zespołem gazowni jedną z większych atrakcji widokowych i ważny punkt
orientacyjny dla tej części Górowa.
Na terenie miasta wyodrębnia się następujące jednostki funkcjonalno-przestrzenne:
1. Stare Miasto – centrum administracyjno-handlowe miasta. Jest to centralna część
Górowa Iławeckiego z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym.
Położona na wysokim wzgórzu w bezpośrednim sąsiedztwie Stawu Garncarskiego
i doliny rzeki Młynówki. Stanowi salon reprezentacyjny i funkcjonalny miasta.
Zabudowa zdominowana jest przez funkcję usługowo - handlową w parterach
budynków i mieszkaniową w wyższych kondygnacjach. W ścisłej zabudowie przy
Placu

Rynkowym

mieszczą

się

przede

wszystkim

usługi

o

charakterze

ogólnomiejskim (głównie handel i administracja). W zewnętrznej części jednostki
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oraz w bezpośrednim z nią sąsiedztwie zlokalizowane są inne usługi administracji oraz
oświaty i kultu religijnego.
2. Otoczenie Starego Miasta – zabudowa XIX i XX - to wieczna w przewadze
mieszkaniowa uzupełniona funkcją usług i administracji. Dzieli się na mniejsze
jednostki:
•

ul. Sikorskiego – rejon lokalizacji m.in. usług, oświaty, służby zdrowia,
administracji, drobnego handlu,

•

rejon ulic Kościuszki, Szkolnej, Lipowej i Kaliningradzkiej – miejsce
lokalizacji usług, administracji, handlu i gastronomii, bankowych, jednostek
oświatowych. Ulica Kościuszki funkcjonuje jako ciąg komunikacyjny łączący
śródmieście z dworcem PKS,

•

rejon ulic 1-go Maja, Kościuszki, Wyszyńskiego i Wojska Polskiego – teren
zabudowy XX-to wiecznej, w tym także intensywnej zabudowy mieszkaniowej
(osiedle Kościuszki),

•

teren zawarty miedzy ulicami Olsztyńską i Kaliningradzką miejsce lokalizacji
rzemiosła uciążliwego i zakładów technicznej infrastruktury publicznej,

•

teren na wschód od Stawu Garncarskiego (Miejskiego) – teren zainwestowany
głównie zabudową mieszkaniową (w tym rozwijającym się osiedlem
„Nowa”).Osiedle Bema oraz Osiedle Chopina-Moniuszki – teren zabudowy
mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej zgrupowanej w sąsiedztwie Lasu
Miejskiego i Kąpieliska Miejskiego dzięki czemu jego drugą funkcją jest
funkcja rekreacyjna.

Jednostka ta zajmuje tereny sąsiadujące ze Starówką od strony północnej, wschodniej
i południowej. Dominującą funkcją jest funkcja mieszkalna, ale mieszczą się tu także
inne funkcje uzupełniające usługi znajdujące się w centralnej części miasta. Funkcje
usługowe nie są zgrupowane lecz nierównomiernie rozkładają się na terenie całej
jednostki. Koncentrują się głównie przy ulicach Sikorskiego, Armii Czerwonej
i Olsztyńskiej, które to ulice stanowią osnowę komunikacyjną nie tylko tego rejonu ale
całego miasta. Na terenie zawartym między ulicami Olsztyńską i Kaliningradzką
zlokalizowane są obiekty zakładów technicznej infrastruktury publicznej w tym
miejskie ujęcie wody oraz rzemiosła uciążliwego. Południową część jednostki stanowi
pozostałość rolniczego przedmieścia. Budynki tam zlokalizowane do dziś związane są
z funkcją rolniczą w mieście.
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3. Rejon ulicy Przemysłowej – teren przeznaczony pod lokalizację funkcji
przemysłowych i rzemiosła uciążliwego jako dopełnienie istniejącej tam funkcji
przemysłowo-składowej,
4. Osiedle

Słowackiego-Mickiewicza

–

rozwijająca

się

peryferyjna

kolonia

mieszkaniowa domów jednorodzinnych i małych domów kilkurodzinnych. Kolonie
mieszkaniowe zaczęły powstawać na początku XX wieku jako osiedla robotnicze
(osiedle przy ulicach Słowackiego i Mickiewicza), lub dużych jednorodzinnych
domów mieszkalnych (osiedle przy ulicy Chopina oraz osiedle przy ulicy Moniuszki).
Położone są w pewnym oddaleniu od terenów ściślej związanych z centrum miasta.
Zachowały pierwotny charakter. Powstałą po 1945 roku kolonią mieszkaniowa jest
tylko blokowe osiedle „Bema”.
5. Teren

położony

przy

obwodnicy

miejskiej

–

przy

skrzyżowaniu

ulic

Kaliningradzkiej i Olsztyńskiej – rejon lokalizacji dużych zakładów przemysłowych
i oczyszczalni ścieków,
6. Teren położony na zachód od linii kolejowej – teren przeznaczony na zabudowę
mieszkaniową jako rezerwa budowlana miasta. Dzielnica ta zaczęła powstawać
na początku XX wieku w oparciu o powstającą i rozwijającą się wówczas linię
kolejową. Dziś kolej już do Górowa Iławeckiego nie kursuje, przez co dzielnica ta
straciła na znaczeniu jako teren łączący dworzec kolejowy z centrum miasta. Nie
stanowi zespołu jednorodnego ani pod względem funkcjonalnym, ani form zabudowy.
Dominująca tu funkcja mieszkaniowa przeplata się z administracyjną, funkcjami usług
oświaty

i

usługami

podstawowymi,

rekreacyjnymi

oraz

magazynowymi

i przemysłowymi.
W krajobrazie miasta znaczącą rolę odgrywa zieleń wysoka, która skupiona jest głównie
w dolinie rzeki Młynówki oraz las miejski w północnej części miasta. Ze względu na
odległości wynikające ze skali miasta, większość mieszkańców ma dosyć łatwy dostęp do
terenów zielonych nie są one jednak często zorganizowane i urządzone dla pełnienia funkcji
rekreacyjnych.

Głęboka

dolina

rzeki

Młynówki

i

jej

strome

zbocza

wraz

z niezorganizowanymi terenami zieleni stanowią często barierę nie do przejścia. Także
istniejące zorganizowane tereny zielone w mieście nie prezentują się zbyt atrakcyjnie
i wymagają pielęgnacji. Miasto posiada wiele potencjalnych terenów do rozwoju
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rekreacyjnej, czy choćby urządzonej zieleni miejskiej. Elementy charakterystyczne dla zieleni
miejskiej to:
•

dolina rzeki Młynówki - stanowi najważniejszy element wpływający na strukturę
funkcjonalno -

przestrzenną miasta. Rzeka przepływa przez jezioro

położone

w granicach miasta w północnej jego części, później głęboką doliną rozcina Górowo
Iławeckie w kierunku północ - południe aby w południowej części miasta meandrami
zniknąć między wzniesieniami. Odcinek północny, zawarty między ulicami
Sikorskiego, Wyszyńskiego i Przemysłową stanowi atrakcyjny krajobrazowo, lecz
niezagospodarowany i przez to nie użytkowany obszar miasta. Trudne ukształtowanie
terenu oraz dotychczasowy rozwój miasta spowodowały swego rodzaju wyizolowanie
tego

cennego

obszaru

od

reszty

miasta.

Odcinek

centralny

znajduje

się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta i funkcjonuje jako Park Miejski.
W części południowej park nie jest urządzony. Odcinek południowy - rejon ulicy
Lidzbarskiej oraz odcinek doliny położony na południe od ulicy Kaliningradzkiej - jest
miejscem dosyć dużego rozszerzenia się doliny rzeki przez co w połączeniu
z bezpośrednim sąsiedztwem Starego Miasta posiada znakomity potencjał widokowy
i krajobrazowy, mimo iż nie posiada zbyt dużych walorów. W rejonie ulicy
Lidzbarskiej zieleń występuje w znikomej ilości. Dolina

meandrującej rzeki

Młynówki po południowej stronie ulicy Kaliningradzkiej stanowi bardzo atrakcyjny
krajobrazowo obszar miasta. W jej otoczeniu występują tylko tereny rolnicze,
•

Staw Garncarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Brzegi
południowo - wschodni i południowo - zachodni zagospodarowane zostały jako
skwery i zieleńce. Brzegi północny i wschodni nie są urządzone, mimo iż to właśnie
z tych stron stawu można obserwować sylwetę Starego Miasta. Obszar wokół stawu
mimo jego wartości krajobrazowych nie jest odpowiednio wykorzystywany. Od strony
północnej sąsiedztwo stawu stanowią w znaczącej części nieużytkowane zabudowania
warsztatowe i magazynowe dawnego WZDZ,

•

lasy i grunty leśne. Okolice Górowa Iławeckiego to tereny głównie rolnicze. Jedyny
kompleks leśny sąsiaduje z miastem od strony północnej. Wraz z jeziorem lasy tworzą
tam atrakcyjny teren rekreacyjny. Nad jeziorem, w sąsiedztwie osiedla przy ulicy
Moniuszki, znajduje się kąpielisko miejskie z pomostem i wypożyczalnią sprzętu
wodnego. W okresie letnim odbywają się tu imprezy kulturalne i rozrywkowe. Wokół
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lasów znajdują się tereny rolnicze i ogrody działkowe oraz malowniczo położone
osiedla Moniuszki i Chopina.
Struktura użytkowania terenów w granicach miasta kształtuje się następująco: Lasy i grunty
leśne - 30,00 ha, Grunty rolne - 148,00 ha, Tereny zabudowane - 88,00 ha, Wody - 6,00 ha,
Drogi - 32,00 ha, Tereny kolejowe - 7,00 ha, Zieleń miejska - 8,00 ha.
3.1.1. Granice stref ochrony konserwatorskiej
Górowo Iławeckie jest miastem o niemalże 700-letniej historii. Wartości kulturowe
miasta kształtowały zarówno zmieniająca się struktura narodowościowa mieszkańców miasta
jak i historyczne wydarzenia tej części regionu. Dziś stanowią one jedną z większych wartości
miasta.
Największą wartość historyczno-kulturową stanowi centralna część miasta. Malowniczo
położona na wysokim wzgórzu górowska Starówka zachowała średniowieczne rozplanowanie
budynków, ulic i rynku z centralnie zlokalizowanym ratuszem. Nawiedzające miasto pożary
i wojny zniszczyły najstarsze budynki i mimo iż II wojna światowa prawie nie dotknęła tej
części miasta, do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie budynki z XIX i początku XX
wieku. Mimo powojennych uzupełnień budynkami o formach dysharmonizujących
z historyczną zabudową Stare Miasto zachowało jednak swój kameralny charakter. Działania
Władz Miasta wciąż koncentrują się na renowacji zabudowy i rewaloryzacji tego terenu
w celu uczynienia zeń centralnego, reprezentacyjnego salonu miasta.
Na terenie Starego Miasta znajduje się także gotycki dawny kościół ewangelicki, dziś
cerkiew greckokatolicka. Mimo wielu pożarów i innych nieszczęść jakie spotkały ten obiekt
zachowało się w nim wiele cennych zabytkowych elementów wystroju wnętrza, które
z szacunkiem zachowują nowi użytkownicy.
Inne obiekty wpisane do rejestru zabytków znajdujące się na terenie miasta to m. in.
neogotycki kościół katolicki, cmentarz żydowski (niestety zaniedbany i zapomniany przez
mieszkańców) oraz zespół gazowni, w którym obecnie znajduje się Muzeum Gazownictwa.
Niestety

ochrona

dziedzictwa

kulturowego

skupia

się

wokół

obiektów

zlokalizowanych na terenie Starego Miasta. Nie dostrzegane i nie chronione są zespoły
zabudowy położone poza jego obrębem. Zespoły te nie posiadają wyjątkowej wartości
historycznej w skali kraju czy regionu, są jednak pozostałością przedwojennej historii miasta,
cennym i ważnym elementem tożsamości lokalnej wyznaczającym charakter miasta
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i stanowiącym podstawę do kształtowania nowych lecz zgodnych z tradycją regionu form
architektury lokalnej. Zarówno zespół skupiony wokół skrzyżowania ulic Zwycięstwa,
Olsztyńskiej, Armii Czerwonej jak i region ulicy Lidzbarskiej czy przedmiejskie kolonie rejon ulic Słowackiego, Mickiewicza i Moniuszki, Nowowiejskiego stopniowo tracą swój
charakter. Uzupełnienia nowymi budynkami, nie respektującymi zarówno gabarytów, form
jak i detalu historycznego otoczenia, jak również przebudowy budynków historycznych
zmieniające formy budynków czy kompozycję elewacji, niszczą wartości jakie wcześniej
stanowiły zespoły często identycznych budynków o oryginalnym charakterze (np. ulice
Słowackiego, Mickiewicza, Moniuszki).
W planie zagospodarowania przestrzennego Górowa Iławeckiego wyodrębniono
następujące strefy ochrony dóbr kultury:
1. Strefa „A” - ochrona dziedzictwa kulturowego miasta, obejmująca obszary wpisane
do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego:
•

Stare Miasto (ratusz, zbudowany na piwnicach pochodzących z XIV wieku,
kościół ewangelicki, dziś cerkiew greckokatolicka parafia z XIV wieku,
a w niej niezwykle cenny strop drewniany, malowany z XVII w. oraz
ikonostas prof. Nowosielskiego),

•

zespół gazowni,

•

zespół kościoła katolickiego,

•

cmentarz żydowski.

2. Strefa „B” - ochrona dziedzictwa kulturowego miasta obejmująca obszary:
•

część zabudowy położonej przy ulicy Chopina,

•

część zachodniej pierzei ulicy 1-go Maja,

•

zespół zabudowy przy ulicy Armii Czerwonej 17,

•

zespół zabudowy przy ulicach Zwycięstwa i Armii Czerwonej,

•

zespół zabudowy przy ulicy Lidzbarskiej.

3. Strefa „W” - ochrona archeologicznych nawarstwień kulturowych miasta, obejmującą
obszar wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

17

4. Strefa „E” - ochrona ekspozycji sylwet, obejmująca niezakłócony widok na sylwety
wzgórza Starego Miasta z:
• ulicy Kościuszki,
• punktu widokowego na ulicy Lidzbarskiej,
• punktu widokowego na ulicy Olsztyńskiej,
Do rejestru zabytków nieruchomych województwa Warmińsko - Mazurskiego wpisano
następujące obiekty znajdujące się na terenie miasta:
Tabela nr 1. Obiekty położone w Górowie Iławeckim wpisane do rejestru zabytków
nieruchomych
Nr
Ulica
Numer
Obiekt
Data wpisu
rejestru
Kardynała

011

Wyszyńskiego

d. kaplica ewangelicka, ob. cerkiew a-1695/o

20 września 2000

prawosławna p.w. zaśnięcia matki
boskiej

Kardynała

020

zespół gazowni

a-4326/o

27 lipca 1994

017

cmentarz żydowski

a-3669/o

20 lutego 1986

kościół ns Pana Jezusa

a-2380/o

22 lipca 1996

Wyszyńskiego
Sikorskiego
Kardynała
Wyszyńskiego
Okrężna

010

dom

a-770/o

8 lutego 1969

plac ratuszowy

004

dom

a-758/o

28 listopada 1967

Warmińska

021

kościół

podwyższenia

krzyża a-257/o

15 marca 1957

świętego
rynek

018

ratusz

a-591/o

12 czerwca 1961

Warmińska

023

mury obronne

a-559/o

9 kwietnia 1959

układ urbanistyczny

a-558/o

9 kwietnia 1959

Do rejestru zabytków archeologicznych województwa Warmińsko - Mazurskiego wpisano
następujące obiekty znajdujące się na terenie miasta i w jego okolicach:
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Tabela nr 2. Obiekty położone w Górowie Iławeckim i okolicach wpisane do rejestru
zabytków archeologicznych
Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Data wpisu

Gmina

Piaseczno

grodzisko stożkowe

c-200

29 grudnia 1995 Górowo Iławeckie

Górowo

nawarstwienia

c-169

5 listopada 1992 Górowo Iławeckie

Iławeckie

kulturowe

starego

miasta
Wokiele

grodzisko nasypowe

c-119

3 listopada 1973 Górowo Iławeckie

Woryny

grodzisko

c-107

4 grudnia 1972

Wiewiórki

grodzisko półwyspowe c-083

Górowo Iławeckie

29 grudnia 1969 Górowo Iławeckie

Niektóre z domów mieszkalnych posiadają wysokie walory kulturowe a niekiedy artystyczne
i pod warunkiem odpowiedniego wyeksponowania mogłyby stanowić swego rodzaju atrakcję
turystyczną.
Na terenie miasta funkcjonuje również Muzeum Gazownictwa, które powstało na
bazie starej gazowni.
3.1.2. Uwarunkowania ochrony środowiska
Górowo Iławeckie położone jest w północno-wschodniej części Polski na obszarze
Niziny

Staropruskiej,

na

obszarze

mezoregionu

fizycznogeograficznego

Wzniesień

Górowskich, które tworzy izolowany cokół moren czołowych. Pod względem litologicznym
przeważają na powierzchni gliny zwałowe, a miejscami iły zastoiskowe. Strome stoki
wzniesień Górowskich porastają lasy lipowo-grabowe a dna dolin lasy łęgowe. Na terenie
gminy nachodzą na siebie granice występowania wschodniego zasięgu buka oraz zachodniego
krańca subborealnego zasięgu świerka. Charakterystyczny jest prawie zupełny brak jezior
natomiast bardzo dobrze rozwinięta jest sieć rzeczna z głębokimi dolinami.
Klimat kształtują warunki kontynentalne łagodzone silnym wpływem Bałtyku. Cechy
charakterystyczne to: względnie małe roczne amplitudy temperatury powietrza, duża liczba
dni pochmurnych z zachmurzeniem warstwowym, stosunkowo duże roczne sumy opadów,
lato późne, dość chłodne i krótkie - przeciętny czas trwania 75 dni, zima dość długa przeciętny czas trwania 98 dni, liczba dni z szatą śnieżną około 69.
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Jakość środowiska przyrodniczego wpływa na bogactwo świata fauny i flory o czym
świadczy występowanie osad bociana białego w okolicach miasta.
Istotną wartość przyrodniczą posiadają przede wszystkim zwarte zbiorowiska leśne
i śródpolne płaty semileśne oraz roślinność związana z terenami hydrogenicznymi. Główne
elementy osnowy ekologicznej miasta to dolina rzeki Młynówki grupująca różne typy
ekosystemów, stanowiących korytarz ekologiczny rangi regionalnej.
Jedyną ustanowioną formą ochrony przyrody w granicach miasta jest obszar chronionego
krajobrazu (bez nazwy). Górowo położone jest w obrębie obszaru „Zielone Płuca Polski".
W granicach administracyjnych miasta Górowo Iławeckie (gminy miejskiej) znajduje
się 24 ha gruntów leśnych, z czego 7 ha znajduje się pod zarządem gminy pozostała część
w zarządzie Lasów Państwowych. Dodatkowo tereny rekreacyjno-wypoczynkowe będące
w zarządzie miasta obejmują powierzchnię 8 ha, w tym stadion i park miejski. Ponadto
w granicach administracyjnych gminy znajduje się 47 zieleńców o łącznej powierzchni 17.5
ha, które pozostają w zarządzie samorządu gminnego. Na terenach osiedli mieszkaniowych
znajduje się 12 ha terenów zieleni osiedlowej.
Na terenie miasta funkcjonuje jeden zakład pobierający wodę na skalę przemysłową.
Odprowadza on jednak ścieki do wód powierzchniowych lub do ziemi. Pobiera on zarówno
wodę z wód powierzchniowych jak i podziemnych. Łączna ilość ścieków przemysłowych
odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi wnosi 80 dam3 rocznie, z czego
66 dam3 wymaga oczyszczania.
Miasto jest właścicielem jednej oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem
biogenów. Rocznie oczyszcza ona 150 dam3 ścieków pochodzących od ok. 4000 osób.
Na terenie miasta występuje 17 głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń
atmosfery, największymi z nich są: mleczarnia i fabryka mebli. Dodatkowo funkcjonuje kilka
kotłowni osiedlowych, część z nich jest w złym stanie technicznym.
Ochrona środowiska naturalnego w mieście opiera się głównie o:
•

utrzymanie ciągłości terenów zielonych wzdłuż rzeki Młynówki jako korytarza
ekologicznego o znaczeniu regionalnym, wraz z przylegającym do miasta od strony
północnej kompleksem lasu; tereny te stanowią obszar krajobrazu chronionego,

•

przeniesienie obiektów o funkcjach uciążliwych dla środowiska przyrodniczego
z rejonów sąsiadujących z miejskim ujęciem wody i innymi ważnymi terenami zieleni,
w rejon dzielnicy przemysłowo-składowej,
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•

odprowadzanie wód opadowych do wód płynących z pominięciem stawu w centrum
miasta,

•

likwidację lokalnych i zakładowych oczyszczalni (z wyjątkiem mleczarni)
i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni komunalnej.
Na terenie miasta został wyznaczony „Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki

Młynówki”, będący elementem systemu obszarów chronionych w województwie,
obejmujący teren doliny rzeki Młynówki, który wyróżnia się krajobrazowo i przyrodniczo
oraz posiada różne typy ekosystemów.
3.1.3. Własność budynków i gruntów
Powierzchnia miasta wynosi ogółem 332 ha. 54,6% gruntów w mieście jest
własnością gminy, 33,3% stanowią grunty będące we władaniu Skarbu Państwa, 12,1% to
grunty będące własnością prywatną. Do gminy miejskiej należą: staw w centrum miasta,
jezioro (wraz z otaczającym je lasem) leżące w północno-wschodniej części miasta, duże
zasoby terenu w centrum, obecnie zajmowane przez cmentarz miejski oraz nieużytki,
większość gruntów mieszkaniowych w mieście.
Północno-zachodnia część lasów należy do skarbu państwa, jak również grunty rolne na
zachodnich krańcach miasta. Państwo posiada również wszystkie drogi główne i dojazdowe
oraz tereny kolei, tereny otwarte w centrum miasta, tereny rzeki Młynówki, Wojewódzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego oraz tereny lokalizacji instytucji państwowych, takich jak Straż
Graniczna, Policja, itp.
Przeważająca część gruntów stanowiących własność prywatną, położona jest
w południowej części miasta. Są to w większości grunty rolne. Niski odsetek terenów
mieszkaniowych stanowi własność prywatną. Tereny obiektów sakralnych stanowią własność
prywatną parafii.
Fakt, że gmina miejska Górowo Iławeckie posiada duże zasoby scalonych,
niezagospodarowanych terenów w centrum miasta stwarza bardzo dogodne warunki do
rozwoju miasta.
W skład zasobów komunalnych gminy wchodzą następujące nieruchomości będące
w bezpośrednim zarządzie samorządu gminy miejskiej Górowo Iławeckie:
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1.

Budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),

2.

Budynek Ośrodka Kultury,

3.

Przedszkole Miejskie,

4.

Stadion Miejski,

5.

Cmentarze,

6.

Nieruchomości użyczone:
•

dla Urzędu Gminy przy ul Kościuszki 11,

•

dla Zespołu Szkół przy ul. Warmińskiej 17,

7.

Targowisko miejskie,

8.

Szkoła Podstawowa,

9.

Gimnazjum,

10.

Nieruchomość przy ulicy Kościuszki 14,

11.

Tereny rekreacyjne ( np. przy byłym kąpielisku miejskim).
Ogólny stan techniczny budynków określić można jako dobry.
Struktura

nieruchomości

gruntowych

na

terenie

miasta

Górowo

Iławeckie

z uwzględnieniem własności komunalnej.
Tabela 3. Struktura własności nieruchomości gruntowych
w mieście Górowo Iławeckie w 2006 roku
Lp.
1.

w tym
komunalne
(ha)

Ogółem
(ha)

Opis użytków
Użytki rolne ( razem )

144

85

grunty orne

76

49

łąki trwałe

4

3

pastwiska trwałe

64

33

grunty rolne zabudowane

0

0

rowy

0

0

2.

Lasy

22

7

3.

Grunty zadrzewione i zakrzewione

7

5

4.

Wody płynące

11

8

5.

Drogi

34

5

6.

Tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne

7

0
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7.

Tereny mieszkaniowe

47

25

8.

Tereny przemysłowe

13

10

9.

Inne tereny zabudowane

25

13

10.

Zurbanizowane tereny niezabudowane

8

8

11.

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

11

8

12.

Nieużytki

11

8

Ogółem obszar miasta

332

177

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim

3.1.4. Infrastruktura techniczna
Transport i komunikacja
System komunikacyjny Górowa Iławeckiego jest oparty o sieć dróg wojewódzkich
i powiatowych przebiegających przez teren miasta. Mimo istnienia linii kolejowej nie ma
pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego. Ruch komunikacyjny jest więc w przewadze
samochodowy, a transport zbiorowy opiera się na działalności PKS. Brak jest na terenie
miasta wydzielonych dróg rowerowych. Problemem jest jednak stan techniczny dróg.
Stopniowo modernizuje się ulice mające pełnić funkcję drogi obwodnicy dla centrum miasta
jednak ulice wewnątrzmiejskie pozostają w złym stanie technicznym.
Przez

układ

uliczny

miasta

przebiegają

dwie

drogi

wojewódzkie:

droga

nr 511 ulicami: Olsztyńską, Kaliningradzką oraz droga nr 512 ulicami: Wyszyńskiego,
Wojska Polskiego, Lipową i Kaliningradzką Ulice gminne to: Jutrzenki, Krótka, Sucha,
Tamka oraz część ul. Gen Sikorskiego. Pozostałe ulice, poza ulicami osiedlowymi zaliczono
do dróg powiatowych.
Podstawowy układ komunikacyjny miasta tworzą ulice zbiorcze: Wyszyńskiego,
Zwycięstwa, Wojska Polskiego, Lipowa, Kościuszki, 1-go Maja, Przemysłowa, Sikorskiego,
Plac Ratuszowy, Olsztyńska, Armii Czerwonej, Kaliningradzka, Krasickiego, Zielna.
Pozostałe ulice lokale tworzą układ obsługujący.
Istniejąca geometria skrzyżowań ulic kwalifikuje je do kategorii skrzyżowań
zwykłych, przy czym w wielu przypadkach geometria ta jest nieprawidłowa. Obecnie na
terenie miasta nie ma dróg rowerowych.
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Sieć uliczna miasta jest układem ulic jedno jezdniowych, dwukierunkowych
z wyjątkiem układu jednokierunkowych ulic w śródmieściu (Sikorskiego, Obrońców Pokoju,
Okrężna, Plac Ratuszowy, Warmińska). Na wielu ulicach śródmieścia obowiązuje zakaz
ruchu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 2,4 lub 5 t. na niektórych
skrzyżowaniach oznakowanie pionowe jest niekompletne. W obrębie rynku (pl. Ratuszowy)
znajdują się wyznaczone miejsca do postoju samochodów.
Usytuowanie miasta w centralnej części gminy wiejskiej wraz z rozbudowaną siecią
dróg wpływa korzystnie na jego dostępność komunikacyjną, jednakże ich zły stan powoduje
wydłużenie czasu dojazdu.
Na terenie Górowa Iławeckiego nie funkcjonuje komunikacja miejska. Pozamiejska
komunikacja masowa opiera się głownie na komunikacji samochodowej. Usługi transportowe
świadczą przewoźnicy publiczni (PKS) oraz prywatni (tzw. busy).
Na terenie miasta znajdują się stanowiska odjazdów PKS – obok byłego Dworca
Kolejowego, z których przewoźnicy publiczni realizują dziennie kilkadziesiąt kursów. Są to
trasy zwykle uczęszczane jak Bartoszyce, Olsztyn, Lidzbark Warmiński jak również
połączenia z małymi miejscowościami (Galiny, Sigajny, Żywkowo) oraz z dużymi ośrodkami
jak: Węgorzewo, Kętrzyn, Pieniężno, Gdańsk.
Dodatkowo odjazdy realizują przewoźnicy prywatni, którzy obsługują zwykle najbardziej
uczęszczane trasy: do Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego i Olsztyna.
Kolej nie stanowi obecnie elementu systemu komunikacyjnego Górowa Iławeckiego.
Nie jest wykorzystywana do przewozu osób ani towarów.
Kanalizacja ściekowa
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Górowo Iławeckie wynosi 11 km,
z czego nowo wybudowane odcinki sieci (od roku 1998) mają długość 8,5 km. Na całą sieć
kanalizacyjną składają się następujące odcinki:
1. kolektor A - biegnie od przepompowni, ul. Szkolną i 1-go Maja,
2. kolektor C – biegnie od przepompowni do ul Lidzbarskiej i jej skrzyżowania
z ul. Armii Czerwonej, dalej rozgałęzia się na dwa odcinki:
•

odcinek C-1 od skrzyżowania ul. Lidzbarskiej z ul. Armii Czerwonej, biegnie
ul. Nadbrzeżną, Inwalidów Wojennych, Sikorskiego aż do skrzyżowania
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Sikorskiego i Chopina. Na miejscu dawnej oczyszczalni ścieków dla osiedla
Bema, wybudowano nową przepompownię ścieków, którą połączono
z końcówką kolektora C-1 w rejonie Zakładu Lecznictwa Otwartego
za pomocą kolektora tłocznego.
•

odcinek C-2 biegnący od skrzyżowania ul. Lidzbarskiej z ul. Armii Czerwonej
ulicami: Armii Czerwonej, Okrężną i Warmińską do jej skrzyżowania
z ul. Jutrzenki.

3. kolektor D – odprowadza ścieki z osiedla Zwycięstwa do przepompowni i biegnie
równolegle do ul. Kaliningradzkiej.
Rocznie z jej wykorzystaniem odprowadzanych jest 150,7 dm3 ścieków. Obsługuje ona 239
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.
Na terenie miasta znajdują się ponadto inne skanalizowane rejony nie włączone do miejskiej
sieci lub posiadające własne zbiorniki do gromadzenia ścieków (szamba) bądź
odprowadzające ścieki bez oczyszczenia do cieków wodnych.
Górowo Iławeckie nie posiada systemu odprowadzania wody deszczowej. Istnieją
fragmentaryczne kanały deszczowe, które odprowadzają wodę do systemu kanalizacji
sanitarnej lub do wód powierzchniowych – Stawu Garncarskiego bądź rzeki Młynówki.
Odprowadzanie wody deszczowej do sieci kanalizacji sanitarnej powoduje, w przypadku
obfitych opadów, kilkukrotne zwiększenie ilości ścieków płynących do oczyszczalni gminnej.
Istniejące kanały deszczowe nie mają jakichkolwiek urządzeń podczyszczających,
w tym separatorów substancji ropopochodnych.
Oczyszczanie ścieków
Jak już wspomniano samorząd miejski jest właścicielem jednej oczyszczalni ścieków.
Jest to oczyszczalnia biologiczna zmodernizowana w 2004 roku, z podwyższonym
usuwaniem biogenów. Jej przepustowość (w okresie bezdeszczowym) wynosi 350 m3 na
dobę.
Lokalne oczyszczalnie ścieków sanitarnych.
•

Osiedle Bema - oczyszczalnia przyjmuje ścieki z zespołu zabudowy wielorodzinnej.
Mała sprawność tej oczyszczalni i jej stan techniczny spowodowały na początku 1999
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roku wyłączenie jej z użytkowania przez co poprawiła się jakość odpływających
z osiedla Bema do Młynówki ścieków.
•

Osiedle Nadleśnictwa przy ul. Słowackiego - oczyszczalnia została zrealizowana
w 1992r. dla potrzeb zespołu zabudowy mieszkaniowej (małe domy wielorodzinne).
Posiada ona stosunkowo duży osadnik wtórny, co stwarza możliwości zwiększenia
obciążenia oczyszczalni do około 80m3/d, przy zachowaniu co najmniej
2- godzinnego czasu klarowania ścieków oczyszczonych.

•

Zakład Mleczarski - oczyszczalnia wybudowana została na początku lat 70 - tych.
Została zaprojektowana na 456m3/d ścieków, które powstają przy przerobie 80 tys.
l mleka. W ostatnich latach ilość przerabianego mleka znacznie zmalała - nie
przekracza 40 tys.l/d. Planuje się podłączenie tej oczyszczalni do miejskiej
oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków osiedla Nadleśnictwa przy ul. Słowackiego – przepustowość

ok. 15 m3 na dobę, planowana jest do likwidacji (podłączenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej i skierowanie ścieków do oczyszczalni miejskiej).
Oczyszczalnia ścieków Zakładu Mleczarskiego Gdańsk Maćkowy – przepustowość
ok. 160 m3 na dobę, obiekt spełnia normy nie jest przewidziany do likwidacji.
Wodociągi
Miasto zaopatrywane jest w wodę z ujęcia w pd. - wsch. części miasta, przy ul.
Olsztyńskiej. Ujęcie wody miejskiej w Górowie Iławeckim składa się z trzech studni
głębinowych. Średniomiesięczne dostawy wody - 18 200 m3. Powyższa ilość nie obejmuje
wody pochodzącej z ujęć innych podmiotów, mleczarni lub „Pollexu”.
W latach 80- tych rozbudowano sieć wodociągową, związaną z udostępnieniem
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Nowowiejskiego. Sieć wodociągowa
w tym rejonie (ul. Nowowiejskiego i Moniuszki) została rozbudowana w latach 90-tych.
Planuje się rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowackiego, w celu uzbrojenia
terenu pod zabudowę mieszkaniową.
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy miejskiej Górowo Iławeckie
wynosi 9,2 km. Doprowadza ona wodę do 378 budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania. Korzysta z niej 99,0% mieszkańców. Cała sieć wodociągowa stanowi własność
gminy.
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W systemie wodociągowym miasta do niedawna funkcjonowała wieża ciśnień,
znajdująca się przy ulicy Przemysłowej, ze zbiornikiem o pojemności V=115,0 m3,
umieszczonym na wysokości 14 m n.pm. Została ona wyłączona z eksploatacji ze względu na
zły stan techniczny.
Na system wodociągów składa się również stacja uzdatniania wody.
Gospodarka odpadami stałymi
Na terenie miasta nie ma wysypiska odpadów – miejskie odpady są wywożone na
powiatowe składowisko w miejscowości Wysieka w gminie Bartoszyce.
Wywozem odpadów zajmują się następujące firmy: „Gorex” sp. z o.o., Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Budowlani” oraz „Bartko” sp. z o.o. z Bartoszyc.
Na terenie gminy segregacja odpadów prowadzona jest , zgodnie z planowanym
wdrożeniem w życie miejskiego planu gospodarki odpadami, od 2005 roku.
Zaopatrzenie w ciepło
Górowo Iławeckie nie posiada

centralnego źródła ciepła i sieci magistralnej

wysokoparametrowej. Gospodarka cieplna prowadzona jest w systemie lokalnych,
zakładowych i indywidualnych kotłowni oraz przy pomocy indywidualnych węglowych
pieców kaflowych.
Na terenie miasta Górowo Iławeckie zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło zajmuje się spółka
„Gorex”. Część mieszkańców mieszkająca w budynkach wielorodzinnych zaopatrywana jest
w ciepło z kotłowni osiedlowych. Część mieszkańców zamieszkujących domy jednorodzinne
i budynki administracji wykorzystują indywidualne źródła ciepła.
Ponadto część mieszkańców pozyskuje ciepło z umieszczonych w mieszkaniach
pieców kaflowych.
Znaczna ilość kotłowni osiedlowych została zmodernizowana poprzez zmianę źródła
ciepła z węglowego na gaz ziemny lub olej opałowy. Największą inwestycją ostatnich lat
w tej dziedzinie była modernizacja największej miejskiej kotłowni na osiedlu Bema, gdzie
źródłem ciepła jest spalanie biomasy (zrębków drewna).
W trakcie modernizacji kotłowni osiedlowych lub obsługujących poszczególne
budynki wielorodzinne, nie demontowano urządzeń starego systemu grzewczego, stąd w razie
awarii lub przerw w dostawie gazu ziemnego lub oleju opałowego, możliwe jest korzystanie
z urządzeń zasilanych węglem. W mieście znajduje się około 200 kotłów zasilanych gazem
ziemnym.
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Rejony miasta ogrzewane ciepłem wytwarzanym w osiedlowych kotłowniach to:
•

Osiedle Bema - część budynków nie posiada instalacji c.w.u. Kanałowa sieć
osiedlowa jest w bardzo złym stanie; nadaje się do wymiany. W kotłowni osiedlowej
znajdują się kotły węglowe, są one jednak w znacznym stopniu wyeksploatowane
i przewiduje się ich wyeliminowanie i zastąpienie w najbliższej przyszłości
wysokowydajnymi kotłami opalanymi gazem lub olejem.

•

Osiedle przy Al. Wojska Polskiego wraz z ul. Kościuszki jest w całości ogrzewane
przez nową (1998 r) kotłownię opalaną gazem.

•

Osiedle Zwycięstwa jest całkowicie ogrzewane jednym piecem gazowym.

•

Ulica Armii Czerwonej. Przy tej ulicy znajdują się trzy kotłownie opalane gazem.
Funkcjonujące kotłownie węglowe wymagające modernizacji to: ul. Plac Ratuszowy
13. Kotłownia przy ul. Olsztyńskiej (Wodociągi) nie wymaga modernizacji.
Znaczna część budynków mieszkalnych zaopatrywana jest w ciepło z indywidualnych

kotłów gazowych. Znajduje się ich w mieście około 200.
Zaopatrzenie w gaz
Sieć gazowa na terenie miasta Górowo Iławeckie mierzy 13,4 km długości. Jest to sieć
wysokiego ciśnienia DN 100 biegnąca z Lidzbarka Warmińskiego. Na terenie miasta znajdują
się cztery stacje redukcyjne - pierwszego i drugiego stopnia (na potrzeby szkoły funkcjonuje
jeszcze jedna stacja redukcyjna IIº). Podłączonych jest do niej 265 budynków a korzysta 895
gospodarstw domowych.
Stacja

redukcyjno-pomiarowa

Iº

znajduje

się

przy

ulicy

Kaliningradzkiej

w południowej części miasta. Z tej stacji wychodzą w kierunku północnym dwa gazociągi
średniego ciśnienia biegnące wzdłuż ul. Szkolnej i 1-go Maja do stacji redukcyjnopomiarowej IIº. Kolejny gazociąg biegnie wzdłuż ulic: Kardynała Wyszyńskiego,
Słowackiego, Matejki, Mickiewicza, Przemysłowej do ulicy Sikorskiego. Pozostałe stacje
redukcyjne znajdują się przy ul. Olsztyńskiej i Wojska Polskiego (nieczynna).
Stan gazociągów jest dobry.
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Elektroenergetyka
Górowo Iławeckie jest zasilane z jednego Głównego Punktu Zasilania GPZ 110/15
kV, położonego przy ul. Kaliningradzkiej wraz ze stacją transformatorowo - rozdzielczą
110/15 kV. GPZ zasilany jest jedną linią 110kV (jednostronnie) z kierunku Lidzbark
Warmiński. W stacji pracuje jeden transformator 110/15 kV o mocy 25 MW. Jego moc
zabezpiecza w zupełności potrzeby miasta i okolicznych terenów, których aktualne
zapotrzebowanie na moc w godzinach szczytu oscyluje wokół 1 MW. Zapotrzebowanie mocy
przez miasto Górowo Iławeckie wynosi 3 MW. Nadwyżka mocy zainstalowanej w GPZ
zapewnia realizację obecnych potrzeb miasta.
Energia

elektryczna

dostarczana

jest

do

odbiorców

przez

układ

stacji

transformatorowych 15/0,4 kV, które są zasilane liniami napowietrznymi i kablowymi.
Zdecydowana większość to linie napowietrzne. W centrum miasta są to linie mieszane
kablowo-napowietrzne, a na obrzeżach miasta głównie linie napowietrzne na żerdziach
betonowych

z

przewodami

gołymi.

Linie

energetyczne

15

kV

w centrum miasta poprzez stacje transformatorowe tworzą układ magistralny, pierścieniowo
otwarty. W sytuacjach awaryjnych układ taki pozwala na szybkie drugostronne zasilanie
wszystkich stacji transformatorowych. Linie napowietrzne na obrzeżach miasta to linie
magistralne promieniowe, które głównie zasilają stacje transformatorowe zlokalizowane poza
miastem, na terenach gminnych. Stan techniczny linii jest dobry.
Na terenie miasta znajduje się 21 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 11
stacji słupowych i 10 w obiektach wolnostojących. Istniejące stacje transformatorowe są w
miarę równomiernie rozlokowane na obszarze miasta, co zapewnia dostawę energii na
dobrym poziomie do wszystkich odbiorców. Stan techniczny stacji transformatorowych
15/0,4 kV należy uznać za dobry. Dwustronne zasilanie wszystkich stacji transformatorowych
zapewnia ciągłość dostaw energii nawet w sytuacjach awaryjnych.
W ostatnich latach wykonano nowe oświetlenie na ul. Nadbrzeżnej, ul. Bema, w Parku
Miejskim, na ul. Słowackiego i na Kąpielisku Miejskim. Zmodernizowano również istniejące
urządzenia oświetleniowe na terenie miasta. Wymienione zostały oprawy rtęciowe na sodowe
o mocy 250 W. Jest ich na terenie miasta 156szt. W najbliższym czasie planowana jest
modernizacja oświetlenia ulic w rejonie Ratusza.
Z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia korzysta 1 516 gospodarstw domowych
na terenie gminy miejskiej Górowo Iławeckie.
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3.1.5. Identyfikacja problemów
•

Struktura przestrzenna miasta jest nieuporządkowana a układ komunikacyjny
nieczytelny. Istnieje potrzeba dokonania waloryzacji terenów miasta pod kątem ich
wykorzystania i przygotowania pod potrzeby inwestycyjne.

•

Należy zadbać o estetykę miasta likwidując bądź remontując szpecące ja obiekty.

•

Na terenie Miasta Górowo Iławeckie nie występują w dużej skali zagrożenia ochrony
powietrza. Problemem jest jeszcze duża ilość budynków kotłów i pieców opalanych
węglem, aczkolwiek większość kotłowni osiedlowych jest wyremontowanych. Należy
propagować zmianę źródła energii cieplnej z węgla na gaz lub olej opałowy.

•

Znaczącej poprawy wymaga ochrona wód i gleby. Zwrócić należy w tym kontekście
uwagę na zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki do wód powierzchniowych lub
do ziemi.

•

Należy tworzyć system kanalizacji deszczowej wyposażając go w urządzenia
podczyszczające i separatory substancji ropopochodnych.

•

Na terenie gminy miejskiej Górowo Iławeckie nie prowadzi się segregacji odpadów.
Należy wprowadzić w życie system segregacji „u źródła” zawarty w gminnym planie
gospodarki odpadami. Należy dążyć, aby zakład zajmujący się oczyszczaniem miasta
był wyposażony w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę zgodnie z wymogami UE.
W tym działaniu jest szansa na współpracę z kapitałem prywatnym. Powierzenie tego
zadania przedsiębiorcy uwolni gminę od wielu niepotrzebnych komplikacji oraz
pozwoli skutecznie rozwiązać problem zagospodarowania odpadów stałych, tworząc
przy tym nowe miejsca pracy, głównie dla osób o niskich kwalifikacjach
i wykształceniu.

•

Skanalizowane rejony, nie włączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:
¾ Obszary posiadające sieć kanalizacyjną i zbiorniki do gromadzenia ścieków,
lub obszary z których ścieki odprowadzane są bez oczyszczenia do wód
powierzchniowych to rejony: Ośrodka Zdrowia, dawnego POM-u, Osiedla
Chopina, zespołu zabudowy jednorodzinnej przy sięgaczu ul. Polnej, Zakładu
Drzewnego.
¾ Obszary z indywidualnymi systemami gromadzenia ścieków sanitarnych to:
osiedle zabudowy jednorodzinnej przy ul. Słowackiego, osiedle zabudowy
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jednorodzinnej przy ul. Mickiewicza, osiedle zabudowy jednorodzinnej przy
ul. Nowowiejskiego, zespół zabudowy zagrodowej przy ul. Lidzbarskiej,
osiedle zabudowy jednorodzinnej Nowa,
•

Problemem w zakresie turystyki jest brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej,
w szczególności miejsc noclegowych. Na terenie miasta nie funkcjonuje żaden hotel
czy choćby pensjonat. Pewne funkcje w tym względzie może pełnić nowo
wybudowany internat Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. Mimo, że
Górowo Iławeckie leży w pobliżu dużych szlaków turystycznych samo nie jest
ośrodkiem turystycznym.

•

Doniosłym krokiem w kierunku podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta jak
również zainteresowania inwestorów tworzeniem miejsc noclegowych, byłoby
uzyskanie przez Górowo Iławeckie statusu uzdrowiska.

•

Brak kanalizacji deszczowej wpływa na zanieczyszczenie Stawu Garncarskiego i rzeki
Młynówki obniżając ich walory turystyczne a przez to walory miasta.

•

Zaniedbane obiekty dziedzictwa kultury wymagają remontów.

•

Dostępność komunikacyjna miasta Górowo Iławeckie jest zapewniona. Drogi
wojewódzkie i powiatowe, mają nawierzchnię twardą. Poprawy wymaga głównie stan
dróg powiatowych a także gminnych, które w większości posiadają nawierzchnię
utwardzoną.

•

Modernizacji i remontów wymaga większość dróg w mieście, które są podstawowym
czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości.

•

Sieć wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody oraz wieżą ciśnień wymaga
remontów i modernizacji. Woda z ujęcia miejskiego charakteryzuje się wysoką
zawartością żelaza i manganu. Wpływa to niekorzystnie na stan urządzeń uzdatniania
i stan sieci wodociągowej. Z powodu wysokiej zawartości wspomnianych
pierwiastków następuje szybkie osadzanie się kamienia wewnątrz rur, skutkujące
zmniejszeniem ich prześwitu i częstymi awariami.

•

Postuluje się kapitalny remont zbiornika wieżowego w celu zapewnienia sprawnego
funkcjonowania systemu dostarczania wody.

•

Górowo

Iławeckie

nie

posiada

systemu

pozwalającego

na

oczyszczanie

i odprowadzanie wód opadowych. Istnieją w mieście odcinki instalacji pełniącej te
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rolę, ale zazwyczaj są one podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejące kanały
deszczowe nie posiadają żadnych urządzeń pozwalających na ich oczyszczenie przed
odprowadzeniem

do

wód

powierzchniowych

(rzeki

Młynówki

czy

Stawu

Garncarskiego w centrum miasta).
•

Woda surowa z ujęcia miejskiego w Górowie Iławeckim zalicza się do wód o dużej
zawartości związków żelaza i manganu. W związku z tym, że stężenie manganu
przekracza dopuszczalna normę, a stężenie żelaza mieści się na pograniczu
dopuszczalnej

normy,

niezbędne

jest

dokonanie

przeglądu

urządzeń

stacji

wodociągowej, ich konserwacja i ocena zakresu dalszych robót (remont lub wymiana
filtrów, instalacja mieszaczy wodno - powietrznych itp.).
•

Zbiornik wieżowy o pojemności usytuowany jest przy ul. Przemysłowej. W systemie
wodociągowym miasta do niedawna funkcjonowała ta wieża ciśnień, znajdująca się
przy ulicy Przemysłowej, ze zbiornikiem o pojemności V=115,0 m3, umieszczonym
na wysokości 14 m n.pm. Została ona wyłączona z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny.

•

Górowo Iławeckie pokryte jest regularnie siecią wodociągową pozwalającą
na zaopatrzenie całego terenu miasta w wodę. Problem stanowi jedynie stan
techniczny instalacji. Przeważająca część instalacji wodociągowej pochodzi jeszcze
sprzed 1945 roku. Instalacja ta nie jest w najlepszym stanie technicznym głównie ze
względu na wiek oraz osady kamienne spowodowane przez zażelazowienie wody
w mieście. Osad ten jest przyczyną częstych awarii sieci wodociągowej w mieście,
zmniejsza także wydatnie średnicę rur powodując zmniejszenie wydolności systemu.

3.2. Gospodarka
3.2.1. Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta
i główni pracodawcy
Podstawowe dziedziny gospodarki w Górowie to:
•

Przetwórstwo spożywcze – Spółdzielnia Mleczarska Gdańsk Maćkowy (największy
zakład w mieście)

•

Usługi – głównie handel spożywczy i spożywczo-przemysłowy
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•

Produkcja – przede wszystkim drzewna (meble, elementy drewniane, usługi
tartaczne), także metalowa,

•

Usługi komunalne (energetyka, woda, kanalizacja, usuwanie odpadów) – „Gorex” Sp.
z o.o.

Przemysł
Na terenie miasta ten dział gospodarki reprezentowany jest głównie przez duże
i średnie zakłady prywatne. Reprezentują one głównie gałęzie przemysłu spożywczego,
odzieżowego, meblarskiego i elektromaszynowego. Pod względem liczby zatrudnionych dział
ten wykazuje ciągłą recesję (1993 r. - 432 osoby; 1997 r. - 358 osoby). Zakłady te zatrudniają
powyżej 70% zatrudnionych w przemyśle.
Pod zainwestowanie w funkcję przemysłową oraz rzemieślniczą i obsługi rolnictwa
zostały przeznaczone tereny położone wzdłuż ulicy Przemysłowej w północnej części miasta.
Dziś dzielnica przemysłowa zainwestowana jest tego rodzaju funkcjami, jednak nie wszystkie
budynki są nadal użytkowane, wiele z nich stoi opustoszałych i niszczeje.
Innymi terenami w mieście, na których skupia się funkcja produkcyjna
i rzemieślniczo-usługowa są tereny i zabudowania dawnego POM przy ul. Kościuszki 17,
tereny przy skrzyżowaniu ulic Armii Czerwonej z Kaliningradzką, przy ul. Sikorskiego i przy
ulicy Olsztyńskiej (w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego ujęcia wody zlokalizowana jest
ubojnia
jest

i

masarnia).

położony

Największy

praktycznie

poza

zakład
miastem

przemysłowy
przy

ulicy

w

Górowie
olsztyńskiej.

Iławeckim
Jest

to

Meblarska Spółdzielni Pracy.
Największe zakłady przemysłu, rzemiosła i obsługi rolnictwa, których działalność
może być uciążliwa dla mieszkańców miasta mieszczą się na obrzeżach miasta lub poza
granicami terenów mieszkaniowych. Po przekształceniach gospodarczych w kraju i upadku
działalności wielu dużych zakładów w mieście wiele budynków przeznaczonych pod tego
typu działalność jest jednak nie użytkowanych. Uporządkowania wymaga też lokalizacja
niektórych zakładów, których działalność może okazać się szkodliwa lub uciążliwa dla miasta
i jego mieszkańców np. ubojni z masarnią i zakładów rzemieślniczych i terenów składowych
przy ulicy Lidzbarskiej.
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Rolnictwo
Rolnictwo w strukturze gospodarki gminy miejskiej Górowo Iławeckie nie stanowi
dużego udziału. Na terenie miasta zarejestrowanych jest kilkudziesięciu rolników.
W Górowie Iławeckim w granicach miasta znajduje się około 150 ha terenów
rolniczych. W większości SA to grunty orne lasy III (19,18 ha) i IV (35,65 ha) oraz łąki
i pastwiska klas III (12,36 ha), IV (34,14 ha) i V. Największe skupiska gruntów ornych
znajdują się na obrzeżach południowych, północnych i wschodnich miasta. Mniejsze tereny
rolnicze

znajdują

się w

zachodniej

części

miasta.

Większość

gruntów rolnych

wykorzystywana jest do upraw polowych, głównie jako użytki zielone. Jednak na terenie
miasta znajdują się również grunty rolne nie wykorzystywane do produkcji rolnej. Nie
występuje produkcja ogrodnicza i sady.
Tabela 4. Pracodawcy na terenie Górowa Iławeckiego w latach 2004-2006 na tle gmin
powiatu bartoszyckiego wg formy własności i formy organizacyjno-prawnej

Górowo Iławeckie
2004
Górowo Iławeckie
2005
Górowo Iławeckie
2006
Bisztynek 2006

osoby fizyczne

spółdzielnie

prawa
handlowego

z udziałem kapitału
zagranicznego

w tym
spółki

przedsiębiorstwa państwowe

ogółem

prywatny

Wyszczególnienie

publiczny

sektor

275

28

247

1

8

2

3

177

273

29*

244

-

9

2

3

173

272

29*

243

-

8

2

3

173

165

9**

156

-

10

2

3

122

Sępopol 2006

150

12**

138

-

3

1

1

101

Bartoszyce 2006

2059

86***

1973

1

70

17

10

1601

Źródło : Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl
* w tym jednostki budżetowe państwowe i komunalne 16
** w tym jednostki budżetowe państwowe i komunalne 7
*** w tym jednostki budżetowe państwowe i komunalne 65
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Duża część miejscowych przedsiębiorców zrzeszona jest w Izbie Gospodarczej Miasta
i Gminy Górowo Iławeckie
Najwięcej pracodawców (27,00 %) w mieście Górowo Iławeckie prowadzi działalność
w zakresie handlu hurtowego i detalicznego; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Kolejną grupę (19,00%) tworzą jednostki
zajmujące się obsługą nieruchomości, wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Następna grupa to jednostki zajmujące się budownictwem
(11,00%). Udział rzędu 9,00%, w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej miasta
Górowo Iławeckie, mają dwie grupy pracodawców:
•

jednostki zajmujące się przetwórstwem przemysłowym,

•

jednostki

zajmujące

się

działalnością

usługową

komunalną,

społeczną

i indywidualną,
Podobną

strukturę

pracodawców

według

sekcji

PKD

można

obserwować

w pozostałych gminach miejskich powiatu bartoszyckiego, z wyjątkiem miasta
Bartoszyce. W mieście tym czwartą i piątą pozycję w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarki narodowej zajmują pracodawcy zajmujący się, odpowiednio: przetwórstwem
przemysłowym

oraz

działalnością

usługową

komunalną,

społeczną

i indywidualną,. Wynika to z faktu, że jest to miasto dużo większe od Górowa
Iławeckiego, pełni funkcję ośrodka powiatowego i położone jest na przy jednej
z głównych dróg województwa warmińsko-mazurskiego prowadzącej do granicy państwa.
Szczegółowo strukturę pracodawców wg sekcji przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Pracodawcy w mieście Górowo Iławeckie w latach 2004-2006 na tle gmin
miejskich powiatu bartoszyckiego i powiatu bartoszyckiego - według sekcji
Sekcja
Wyszczególnienie
ogółem
A B C D E F G H I
J K L M N
Górowo Iławeckie
2004
Górowo Iławeckie

275
273

O

13

- - 26

1 25

71

5

13

9

54

5

13 13

26

13

- - 27

1 26

67

6

13

9

50

5

16 13

25
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2005
Górowo Iławeckie
2006

272

11

- - 24

1 29

69

6

12

8

50

5

16 12

25

Bisztynek 2006

165

9

- - 19

- 18

54

5

7

9

20

3

3

4

14

Sępopol 2006

150

9

- - 7

1 10

47

7

4

5

28

3

4

7

18

Bartoszyce 2006

2059

44

- - 173 2 181 665 59 158 142 234 19 67 151 162

Źródło: www.stat.gov.pl. Opracowanie własne.

Sekcja „A” – Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo;
Sekcja „B” – Rybactwo;
Sekcja „C” – Górnictwo;
Sekcja „D” – Przetwórstwo przemysłowe;
Sekcja „E” - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę;
Sekcja „F” – Budownictwo;
Sekcja „G” - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego;
Sekcja „H” – Hotele i restauracje;
Sekcja „I” - Transport, gospodarka magazynowa i łączność;
Sekcja „J” – Pośrednictwo finansowe;
Sekcja „K” - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Sekcja „L” - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
Sekcja „M” – Edukacja;
Sekcja „N” – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
Sekcja „O” - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała;
Sekcja „P” - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
Sekcja „Q” – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

3.2.2. Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach
Głowni pracodawcy w mieście:
Produkcja:
•

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie – 69 osób

•

Meblarska Spółdzielnia Pracy – 45 osób

Lecznictwo:
•

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny - ok. 65 osób

Administracja:
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•

Urząd Miasta Górowo Iławeckie – 22 osób

•

Urząd Gminy Górowo Iławeckie – 33 osoby

Usługi komunalne:
•

„Gorex” Sp. z o.o. – 29 osób

Szkolnictwo – ok. 100 osób
Usługi budowlane – kilka firm, z czego największa zatrudnia 20 osób
Usługi komercyjne są jednym z czynników stanowiących o jakości życia
mieszkańców. W grupie tej wydzielono następujące kategorie:
•

sklepy spożywcze, mięsne, warzywnicze itp. W grupie tej znajduje się łącznie 28
jednostek. Średnio na jedną placówkę tego typu przypada ok. 180 osób, w centrum
miasta wskaźnik ten maleje i wynosi 60 osób na placówkę.

•

sklepy przemysłowe, obuwnicze, odzieżowe - 17 placówek. Cechą charakterystyczną
jest łączenie funkcji przemysłowej ze spożywczą, dotyczy to 12 placówek.

•

sklepy specjalistyczne, oferujące towar specjalistyczny jak kosmetyki -1, książki -1,
części samochodowe -1, meble -2, materiały budowlane -1 i inne placówki.

•

usługi - placówki związane z obsługą ludności: zakłady krawieckie, zakłady
fryzjerskie -3, zakłady szewskie, naprawy samochodów -2, i inne.

•

placówki gastronomiczne, w Górowie Ił. dominują głównie puby i pijalnie piwa -3,
występują tu także kawiarnia i restauracja Natangia, bar oraz jednostki sezonowe jak
lodziarnie, budki gastronomiczne.

Sklepy, stacje paliw
Na przestrzeni lat 2001-2003 zmniejszyła się ilość sklepów w Górowie Iławeckim. Ilość osób
przypadających na jeden sklep jest porównywalna z pozostałymi miastami powiatu
bartoszyckiego. Ponadto funkcjonuje jedno targowisko o powierzchni n 14 590 m2.
W benzynę i olej napędowy zaopatrzyć się można na 2 stacjach paliw; jedna stacja
oferuje także autogaz..
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Wykres 1. Sklepy w mieście Górowo Iławeckie w latach 2001-2003 na tle pozostałych
gmin miejskich powiatu bartoszyckiego
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Źródło : Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

Rynek pracy
Struktura pracujących w mieście Górowo Iławeckie nie odzwierciedla struktury
pracodawców (podmiotów gospodarki narodowej). Najwięcej osób pracuje w podmiotach
zajmujących się: administracją i obrona narodową, obowiązkowymi ubezpieczeniami
społecznymi edukacją, ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Zatrudniają one w sumie
53,74% ogółu pracujących w mieście. Dodatkowo znaczna część osób pracuje
w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię
elektryczną, gaz, wodę. Są to podmioty głównie publiczne lub posiadające monopolistyczną
pozycję na rynku (gazownie, energetyka). Nie jest tu żadnym pocieszeniem fakt, iż
w pozostałych miasta powiatu bartoszyckiego oraz w powiecie jako całości, sytuacja jest
podobna, gdyż spoglądając na strukturę pracujących we wszystkich gminach miejskich
województwa warmińsko-mazurskiego widzimy, że odbiega ona od struktury w Górowie
Iławeckim.
Jest to bardzo niekorzystne dla gospodarki miasta. Duże zatrudnienie w sektorze
publicznym, w dużej części nieprodukcyjnym (administracja) jest poważnym obciążeniem dla
gospodarki. Krótko terminowo przynosi ono co prawda zmniejszenie bezrobocia i poprawę
sytuacji wielu rodzin lecz długofalowo przekłada się na spowolnienie tempa wzrostu
gospodarki.
Podsumowując można stwierdzić, że rynek pracy w mieście Górowo Iławeckie jest
bardzo płytki.
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Szczegółowo strukturę pracujących wg sekcji prezentuje tabela 6.

Górowo Iławeckie 2004
Górowo Iławeckie 2005
Górowo Iławeckie 2006
Bisztynek 2006
Sępopol 2006
Bartoszyce 2006
Powiat Bartoszycki 2006

4572
4512
4476
2576
2077
25441
61964

Województwo
gminy miejskie

634372 422491

2006

2843
2856
2894
1651
1319
16879
8565

771
870
439
269
5136
3932

17,9
20,2
18,0
17,3
13,2
20,7
13,8

172395 27,18

udział pracujących w ogólnej
liczbie mieszkańców
w wieku produkcyjnym w %

udział pracujących w
ogólnej liczbie mieszkańców w
%

pracujący ogółem

ludność w wieku
produkcyjnym

ludność ogółem

Wyszczególnienie

Tabela 6. Struktura pracujących w gminie miejskiej Górowo Iławeckie w latach 20042006 na tle gmin miejskich powiatu bartoszyckiego, powiatu bartoszyckiego
i gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego

28,8
33,2
29,1
27,0
21,4
32,0
22,2
40,80

Źródło: www.stat.gov.pl. Opracowanie i obliczenia własne.

3.2.3. Identyfikacja problemów
Przeszkodami w rozwoju gospodarki miasta Górowo Iławeckie są:
•

niski poziom wykształcenia mieszkańców,

•

niski poziom wiedzy mieszkańców na temat przedsiębiorczości,

•

wysoki stopień dekapitalizacji majątku trwałego,

•

mała siła nabywcza miejscowej ludności,

•

duża odległość od głównych ośrodków regionu,

•

układ komunikacyjny miasta wymagający przebudowy i modernizacji hamuje rozwój
przedsiębiorczości,

•

duży potencjał przyrodniczo – historyczny gminy dający szanse rozwoju sektora
turystycznego wymaga podwyższenia standardów oraz zbudowania infrastruktury
turystycznej,
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•

konieczna poprawa ładu urbanistycznego miasta,

•

należy

zwaloryzować

tereny

inwestycyjne

i

doprowadzić

do

stanu,

w którym będą one interesujące dla przedsiębiorców,
•

nierozwiązany problem gospodarki wodno – ściekowej i kanalizacji deszczowej na
terenach hamuje rozwój gospodarczy miasta i zagraża zdrowiu mieszkańców,

•

brak instytucji wsparcia przedsiębiorczości,

•

wzrost ilości podmiotów sektora publicznego kosztem sektora prywatnego i duży
udział

pracujących

w

tym

sektorze,

powoduje

obniżenie

efektywności

gospodarowania w skali całej gospodarki miasta.

3.3. Sfera społeczna
3.3.1. Struktura demograficzna i społeczna
Liczba ludności
Górowo Iławeckie liczy około 4500 mieszkańców. Do 1990 r. wzrost liczby ludności
miasta był stały, natomiast od 1990 r. następuje załamanie się dynamiki przyrostu ludności
miasta. Związane to jest z niskim przyrostem naturalnym i odpływem ludności z miasta
w poszukiwaniu pracy. W porównaniu do roku poprzedniego dynamika przyrostu ludności,
pomiędzy 1992 r., a 1998 r. wahała się od 99,8% do 104,8%. Wynika z tego iż głównymi
czynnikami decydującymi o dalszym wzroście liczby ludności będzie przyrost naturalny
i migracje stałe.
W okresie lat 1988 - 1998 poziom ruchu naturalnego ulegał dużym zmianom.
Wskaźnik przyrostu naturalnego do 1990 r. utrzymywał się na dość wysokim poziomie rzędu
9% (43 osoby). Od 1992 roku zaznacza się systematyczny spadek liczby urodzeń oraz wzrost
liczby zgonów. W 1997 r. poziom przyrostu naturalnego osiągnął niski, nie notowany dotąd
poziom -4,1‰. Rok 1997 to rekordowo niska ilość urodzeń i stosunkowo wysoka liczba
zgonów.
Podobnie jak przyrost naturalny tak i ruchy migracyjne w mieście w latach 1987 1997 przebiegały ze zamienną intensywnością. Do 1993 roku ruchy migracyjne utrzymywały
saldo dodatnie. Od 1994 r. saldo migracji jest ujemne, co można wiązać z załamaniem się
rynku pracy w Górowie Iławeckim.
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Struktura wieku i płci mieszkańców
W latach 1987 - 1997 struktura wieku ludności miasta nie uległa większym zmianom.
Wszelkie wahania liczby osób w poszczególnych przedziałach wiekowych nie przekraczały
5%. Od 1993 r. nastąpił spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym z 32,1% (1987
r.) do 29% (1997 r.), wzrosła liczba ludności w wieku produkcyjnym z 59,3% do 59,6% oraz
w wieku poprodukcyjnym z 8,7% do 11,4%. Zmniejszenie udziału liczby dzieci i młodzieży
przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku poprodukcyjnym oznacza,
że społeczeństwo miasta zaczyna się „starzeć”. W latach 1996 - 1998 liczba osób w wieku
powyżej 60 stale się powiększała i wynosiła w 1996 r.- 509 osób, w 1997 r.- 537 osób,
w 1998 r.- 567 osób. W ogólnej liczbie osób powyżej 60 lat w 1998 r. osoby powyżej 75
roku życia stanowiły 24%. Proces „starzenia się” ludności charakterystyczny jest co prawda
dla całego dawnego województwa olsztyńskiego, jednak w Górowie Iławeckim proces ten
występuje z mniejszą intensywnością. Struktura wieku ludności miasta jest korzystniejsza niż
przeciętnie w miastach województwa olsztyńskiego. Atutem miasta jest udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym, utrzymujący się na poziomie około 30%, dający w najbliższej
perspektywie możliwości rozwoju miasta.
W ogólnej liczbie 4,8 tys. mieszkańców w 1997 r. 2,5 tys. (51,2%) stanowiły kobiety,
a 2,3 tys. (48,8%) mężczyźni. Na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet, dla porównania
w miastach województwa wskaźnik feminizacji wynosił 110. Przewaga liczby mężczyzn
występuje w grupach wieku: przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Dominacja kobiet
zaznacza się w poprodukcyjnej grupie wieku, na co wpływ ma krótsza długość życia
mężczyzn. W przyszłości głównym czynnikiem rozwoju miasta będzie grupa mieszkańców
znajdująca się obecnie w wieku przedprodukcyjnym. Od ich kwalifikacji zawodowych oraz
wykształcenia zależeć będzie kierunek rozwoju miasta jako czynnika równorzędnego jakości
środowiska przyrodniczego oraz rozwój gospodarczy.
Rozmieszczenie ludności w mieście
Zasadnicza część ludności miasta – 1084 os. (ok. 25%) mieszka w rejonie Starego
Miasta. Inne większe skupiska ludności znajdują się w wielorodzinnej zabudowie blokowej tj.
na osiedlu Kościuszki

- 717 osób i osiedlu Bema

- 658 osób oraz przy ulicy Armii

Czerwonej – 482 osoby. Mniej więcej na tym samym poziomie pod względem liczby
mieszkańców znajdują się: rejon ul. 1-go Maja (306 os), ul. Sikorskiego (273 os), rejon
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zabudowy wielorodzinnej przy ul. Zwycięstwa (266 os) oraz także osiedla o charakterze
kolonialnym tj. osiedle Słowackiego - Mickiewicza (282 os), ul. Chopina (136), osiedle
Moniuszki (178 os) oraz osiedle Nowa (152 os). Mniejsze skupiska stanowią rejony
ul. Lidzbarskiej (92 os), ul, Kard. Wyszyńskiego (80 os) oraz ul. Kościuszki (29 osób
w części dolnej i 43 w części górnej).
Sytuacja demograficzna i społeczna terenu
Tabela 7. Struktura demograficzna w mieście Górowo Iławeckie w latach 2004-2006
na tle pozostałych gmin miejskich powiatu bartoszyckiego, powiatu bartoszyckiego
i gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego
W tym w wieku
Ludnoś
Wyszczególnienie

ć

Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

ogółem

m

m

m

4572

1040

2843

689

4512

988

2856

668

4476

920

2894

662

Bisztynek 2006

2576

527

1651

398

Sępopol 2006

2077

355

1319

403

Bartoszyce 2006

25441

5100

16879

3462

61964

38636

8565

14763

422491

88151

Górowo

Iławeckie

2004
Górowo

Iławeckie

2005
Górowo

Iławeckie

2006

Powiat

Bartoszycki

2006
Województwo

2006

gminy miejskie

634372

123730

Źródło: www.stat.gov.pl. Opracowanie własne.

Dynamika zmian struktury demograficznej miasta Górowo Iławeckie na przestrzeni lat
2004-2006

wykazuje

pewne

prawidłowości.

Spada

odsetek

osób

w

wieku

przedprodukcyjnym, natomiast rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Udział
w ogólnej liczbie mieszkańców Górowa Iławeckiego osób w wieku produkcyjnym
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w omawianym okresie podlegał wahaniom, jednakże utrzymuje się na niemal stałym
poziomie ok. 64%.
Wspomniana sytuacja powoduje coraz większe „obciążenie” grupy osób w wieku
produkcyjnym.
Struktura demograficzna gminy miejskiej Górowo Iławeckie na tle powiatu
bartoszyckiego oraz ogółu gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego nie
wykazuje rażących, niekorzystnych dysproporcji. Jednakże należy zwrócić uwagę, że
w Górowie Iławeckim przypada większy udział osób w wieku poprodukcyjnym
w ogólnej liczbie ludności.
Na tle pozostałych gmin miejskich powiatu bartoszyckiego miasto Górowo Iławeckie
pod względem struktury demograficznej prezentuje się znacznie słabiej, wyjątkiem jest tu
tylko gmina miejska Sępopol. Górowo Iławeckie w porównaniu do miast Bisztynek
i Bartoszyc ma mniejszy odsetek osób w wieku produkcyjnym . Udział osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców w omawianym układzie porównawczym
w Górowie Iławeckim jest wyższy. Szczegółowo sytuację demograficzną miasta Górowo
Iławeckie przedstawia wykres nr 2.
Wykres 2. Struktura demograficzna w mieście Górowo Iławeckie w latach 2001-2003
na tle pozostałych gmin miejskich powiatu bartoszyckiego (%).
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Źródło : opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl
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3.3.2. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu
rewitalizacji
Grupy wymagające wsparcia to:
•

bezrobotni

•

osoby ubogie

•

rodziny wielodzietne

•

osoby uzależnione od alkoholu

•

uczniowie (poprawa warunków nauczania)

•

pracownicy szkół – większa efektywność pracy przy systemie jednozmianowym

•
Bezrobotni
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach udział osób
bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym wynosił w Górowie Iławeckim
w 2006 roku około 21,90%. Był to jeden z największych wskaźników wśród gmin miejskich
powiatu bartoszyckiego. Jednak rzeczywisty poziom bezrobocia jest znacznie wyższy
i oscyluje w granicach 50%.
Szczególnie niepokojącym jest fakt, iż miasto Górowo Iławeckie ma niemal
najwyższy, po mieście Bisztynek, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych i najwyższy,
wskaźnik bezrobotnych bez prawa do zasiłku ok. 80,00 %
Dane te są wysoce niepokojące i wyraźnie, w sposób niekorzystny, rzutują na rynek
pracy i sytuację społeczno-gospodarczą miasta.
Podopieczni MOPS
Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim znajduje
się 528 rodzin - razem 1 484 osoby. Przyczyny z powodu których udzielana jest pomoc
kształtują się następująco:
Tabela 9. Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim ze
względu na przyczynę przyznawania pomocy
Liczba
Liczba
Wyszczególnienie
osób
rodzin
w rodzinach
Ubóstwo

57

158
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Ochrona macierzyństwa

25

77

Bezrobocie

270

950

Niepełnosprawność

42

84

Długotrwała choroba

69

138

Bezradność

10

47

Alkoholizm

9

25

Byli więźniowie

2

5

Źródło: MOPS Górowo Iławeckie. Opracowanie własne.

Jak widać z powyższego, przyczynami dla których opieką pomocy społecznej objętych
jest najwięcej rodzin i najwięcej osób jest bezrobocie i długotrwała choroba. Kolejną
przyczyną jest ubóstwo. Z przedstawionych w tabeli danych można wnosić, że te zjawiska
bezrobocia i ubóstwa zachodzą łącznie. Stąd zasadnym jest twierdzenie, że w głównej mierze
opieką społeczną objęte są osoby, które do ubóstwa doprowadziło bezrobocie.
Ponadto liczną grupę stanowią osoby niepełnosprawne razem z osobami, którym
przyznano zasiłek z powodu długotrwałej choroby. Dodatkowo beneficjentami opieki
społecznej są osoby z tytułu nieporadności życiowej.
Wykres 3. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Górowie Iławeckim ze względu na przyczynę jej przyznania
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3.3.3. Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych
Najwięcej osób źródła swoich dochodów posiada w sektorach związanych z
administracją i obrona narodową, obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi edukacją,
ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Większość mieszkańców Górowa Iławeckiego
utrzymuje się z pracy w sektorze prywatnym i usługach nierynkowych. Szczegółowe
informacje przedstawiają wykresy poniżej.
Wykres 4. Źródła utrzymania według sektorów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Wykres 5. Źródła utrzymania sektorze prywatnym i publicznym w procentach.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
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Według informacji Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim dochody mieszkańców
kształtują się na poziomie 2500 zł dla jednego gospodarstwa domowego.

3.3.4. Struktura organizacji pozarządowych
Na

terenie

miasta

funkcjonują

prężnie

działające

organizacje

pozarządowe,

w szczególności organizacje mniejszościowe. Ponadto organizacje te są aktualnie jednym
z motorów życia społeczno - kulturalnego miasta. W związku z tym należy z nimi rozwijać
dobrą współpracę.
Duża aktywność społeczna pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów miasta i jest jej
ogromnym potencjałem.
Wyrazem powyższych stwierdzeń jest istnienie następujących stowarzyszeń
•

Stowarzyszenie

„Środkowo-Europejskie

Centrum

Szkolenia

Młodzieży”

w Górowie Iławeckim,
•

Związek Harcerstwa Polskiego.

•

Stowarzyszenie Towarzystwo Kulturalno-Historyczne „WORIA” - poznawanie
i upowszechnianie historii Górowa Iławeckiego i okolic

•

Stowarzyszenie Historyczno–Kolekcjonerskie Ziemi Górowskiej im. DREYSE
historia, militaria

•

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Miejski w Górowie
Iławeckim

•

Związek Nauczycielstwa Polskiego

•

Stowarzyszenie Diabetyków

•

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w
Górowie Iławeckim

•

Izba Gospodarcza Miasta i Gminy Górowo Iławeckie – zrzeszenie przedsiębiorców

•

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Natangia”

•

Związek Ukraińców w Polsce koło Górowo Iławeckie

•

Stacja Opieki „Caritas” – opieka i pielęgnowanie osób starszych i chorych
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•

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowia „Jesteśmy
Razem” – współpracuje i wspiera działalność Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

•

Ochotnicza Straż Pożarna

•

Górowski Klub Sportowy „Cresovia” Górowo Iławeckie – sekcje piłki nożnej i
siatkowej organizacja imprez sportowych

•

Uczniowski Klub Sportowy "Junior" przy Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim

•

Uczniowski Klub Sportowy "OYAMA" przy Gimnazjum Nr. 1 w Górowie Iławeckim

•

Stowarzyszenie Bezrobotnych w Górowie Iławeckim

•

Stowarzyszenie "Solidarni 2000" w Górowie Iławeckim

•

Stowarzyszenie "Chatka" w Górowie Iławeckim
Klub sportowy „Cersovia” zaangażowany jest we współpracę międzynarodową

prowadzoną na podstawie umowy partnerskiej.
3.3.5. Identyfikacja problemów
Sytuacja demograficzna i społeczna
•

Struktura demograficzna miasta Górowo Iławeckie nie jest na obecną chwile bardzo
zła. Należy się jednak spodziewać jej pogorszenia. Od kilku lat rośnie bowiem udział
osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. Należy się
spodziewać, że ten proces będzie postępował z uwagi na fakt, że dzięki postępom
medycyny znacznie wydłużyła się średnia życia. Stąd w niedalekiej przyszłości pojawi
się potrzeba zapewnienia osobom w podeszłym wieku specjalistycznej opieki
medycznej, w tym długoterminowej.

Warunki i jakość życia mieszkańców
•

Z wymienionych powyżej powodów niewystarczające może się niebawem okazać
zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Należy dążyć do zwiększenia
dostępności opieki zdrowotnej, szczególnie specjalistycznej i długoterminowej na
terenie miasta. Może się to odbywać poprzez stworzenie przez gminę korzystnych
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warunków osiedlania się lekarzy na terenie miasta lub korzystnego udostępniania
lokali na potrzeby praktyki lekarskiej.
•

Zabezpieczenie opieki przedszkolnej jest aktualnie wystarczające – istnieją jeszcze
wolne miejsca.

•

Na terenie miasta Górowo Iławeckie istnieje rozbudowana sieć zaopatrzenia w gaz.
Jednakże cześć terenów miejskich, w tym tereny przeznaczone na działalność
gospodarczą i inwestycje nie posiadają sieci gazowej.

•

Miejska sieć wodociągowa dostarcza wodę, która nie zawsze spełnia parametry
w zakresie zawartości żelaza i manganu. Konieczne są inwestycje w system jej
doprowadzania, wraz z remontem zbiornika wieżowego.

•

Stan techniczny większości kotłowni obsługujących zabudowę wielorodzinną jest
dobry lub bardzo dobry. Należy doprowadzić do modernizacji starych kotłowni
węglowych skutkującej zmianą źródła ciepła na bardziej efektywne i czystsze
ekologiczne.

Grupy społeczne wymagające wsparcia
•

Do grup wymagających wsparcia należą przede wszystkim osoby bezrobotne.
Bezrobocie jest również główną przyczyną korzystania ze świadczeń opieki
społecznej. Wspólnym problemem stanowiącym przeszkodę w uzyskaniu pracy a
przez to samodzielności i podniesienia własnej wartości, łączącym osoby bezrobotne i
osoby pozostające pod opieka MOPS jest niewystarczające wykształcenie lub
niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb pracodawców.

•

Konieczne i niezwykle pilne wydaje się wprowadzenie systemu terapii i szkoleń dla
osób

zagrożonych

marginalizacją

społeczną.

W

rozwiązywanie

problemów

społecznych konieczne wydaje się włączenie organizacji pozarządowych, które
mogłyby przejąć wiele zadań nadmiernie obciążających gminę i nie przynoszących
pożądanych efektów.
Bezrobocie
•

Górowo Iławeckie znajduje się w grupie miast byłego województwa olsztyńskiego
dotkniętych najwyższym bezrobociem. W porównaniu do stopy bezrobocia panującej
w miastach województwa wśród ludności w wieku produkcyjnym (wynoszącej w
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1994 r. 17,9%

i 10,4% w 1997 r.) nadal jest ona wysoka. Największy wzrost

bezrobocia w ciągu ostatnich pięciu lat wystąpił w 1996 r., kiedy bez pracy
pozostawało 27% ludności w wieku produkcyjnym. W 1998 r. w porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 22 osoby. Jednocześnie zaznacza
się tendencja stabilizacyjna utrzymująca się na poziomie 22% ludności w wieku
produkcyjnym.
•

Pod względem wieku w 1998 r. wśród bezrobotnych dominowały trzy grupy ludności
w wieku: 18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat skupiające 83% bezrobotnych. Oznacza to, że
największym bezrobociem dotknięta jest ludność w wieku najwyższej aktywności
zawodowej.

•

W ogólnej liczbie bezrobotnych 55% stanowiły kobiety i zaznacza się tu dominacja
grupy wiekowej pomiędzy 25, a 44 rokiem życia. W tej samej grupie wiekowej
znajduje się również największa liczba bezrobotnych mężczyzn. Dominacja
powyższej grupy wiekowej zaznacza się również w ogólnym udziale osób bez prawa
do zasiłku – 47,6%, dla porównania spośród wszystkich bezrobotnych tylko 25% nie
posiada prawa do zasiłku.

•

Pod względem wykształcenia najwięcej bezrobotnych (71%) posiada wykształcenie
podstawowe i niepełne podstawowe oraz zasadnicze. Duża grupa osób pozostających
bez pracy posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe (21,4%). Najmniejsze
bezrobocie występowało wśród osób z wykształceniem średnim – 6,2% i wyższym –
1,4%. W ogólnej liczbie bezrobotnych 48,8% pozostawało bez pracy ponad 12
miesięcy, w tym 60% ponad 24 miesiące.

•

Wśród bezrobotnych w Górowie Iławeckim dominują zawody, które nie wymagają
specjalnych

predyspozycji

dotyczących

np.

wykształcenia

czy

specjalnych

umiejętności. W najlepszej sytuacji znajdują się osoby z wykształceniem średnim oraz
referencjami administracyjno-biurowymi, dla których pojawiło się w pierwszej
połowie 1999 r. 20 ofert pracy. Najczęściej składane oferty pracy

dotyczyły:

sprzedawca 15 ofert, robotnik leśny 25 ofert, szwaczka 17 ofert, kopacz 46 ofert,
robotnik drogowy 26 ofert, robotnik budowlany 16 ofert. Łącznie stanowiły one 65%
spośród 255 ofert pracy. Na taki układ silny wpływ mają prace sezonowe oferowane
zwłaszcza mężczyznom dotyczące prac leśnych, robót ziemnych i drogowych,
budownictwa.
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•

Wydaje się, że główne grupy potencjału siły roboczej w Górowie Iławeckim to 145
mężczyzn z wykształceniem zawodowym i prawie 140 kobiet (zdecydowana
większość w wieku do 44 lat) z wykształceniem średnim i wyższym.

•

Corocznie na rynku pracy pojawia się ok. 70 absolwentów miejscowych szkół,
będących mieszkańcami Górowa, a szacunkowy roczny przyrost nowych miejsc
zatrudnienia wynosi zaledwie 35.

4. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH
ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
4.1. Dokumenty regionalne
4.1.1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013
Program rewitalizacji zgodny jest z priorytetami i celami rozwojowymi, zapisanymi
w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 - 2013, których strategicznym
celem jest "Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej", w ramach którego można wyodrębnić następujące
osie rozwoju ściśle odnoszące się do obszaru rewitalizowanego:
•

"Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej"

4.1.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Program rewitalizacji jest zgodny z Regionalnym programem Operacyjnym Warmia
i Mazury 2007-2013, którego celem jest "Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby
i jakości powiązań sieciowych,", przewidywane działania odnosić się będą w szczególności
do osi priorytetowej - " Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast". , której cele
zakładają: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów
przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania .Program rewitalizacji może być realizowany
w szczególności poprzez działania :

51

•

"Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów
przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania"

•

„Rewitalizacja miast”

•

„Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych”

Wszystkie zaplanowane inwestycje w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla centralnej i południowo – zachodniej części Miasta Górowo Iławeckie wpisują
się w powyższe projekty.
4.1.3.

Strategia

Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego

Województwa

Warmińsko-

Mazurskiego
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Górowo Iławeckie jest zgodny z Strategią
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodność ta
przejawia się w następujących celach
Cel główny strategii województwa brzmi:
Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.
Spójność ekonomiczna oznacza wzrost gospodarczy umożliwiający:
♦ utrzymanie przez województwo udziału własnego w produkcie krajowym brutto na
poziomie co najmniej 3%,
♦ jednoczesne dążenie do wypracowania produktu krajowego brutto w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w województwie, który zapewni zmniejszenie dystansu w stosunku do
średniego poziomu PKB na jednego mieszkańca w kraju i w regionach Unii Europejskiej.
Spójność przestrzenna to włączenie się województwa do głównej sieci infrastruktury
transportowej w Polsce oraz w transeuropejską sieć korytarzy transportowych.
Spójność społeczna oznacza:
♦ tworzenie miejsc pracy, zmierzające do zmniejszenia bezrobocia w regionie w stosunku do
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średniego poziomu bezrobocia w kraju i w regionach Unii Europejskiej. Oferta nowych
miejsc pracy zostanie skierowana przede wszystkim do ludzi młodych z uwagi na ich dużą
aktywność, mobilność, otwartość na zdobywanie nowych kwalifikacji i uczestnictwo w
programach aktywizujących,
♦ poprawę warunków życia ludności, tak pod względem zamożności jak i warunków
mieszkaniowych, dostępu do usług zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, zbliżającą do standardów życia występujących w krajach Unii Europejskiej.

Cele strategiczne

przyjęto jako priorytetowe dla województwa warmińsko –

mazurskiego, tj.:
WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI
W ramach priorytetu Konkurencyjna gospodarka określono cel strategiczny: wzrost
konkurencyjności gospodarki. Z przeprowadzonych diagnoz wyraźnie wynika, że
konkurencyjność Warmii i Mazur kształtuje się na wysokim poziomie tylko w niektórych
branżach. Przyjmując za wskaźnik syntetyczny konkurencyjności gospodarki wartość PKB
per capita, można uznać, że zbyt mało jest w województwie sektorów i branż
charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością na rynkach zagranicznych, wysoką
wartością dodaną, dużymi inwestycjami.
Wzrost konkurencyjności gospodarki będzie wynikiem realizacji głównie dziewięciu celów
operacyjnych:
♦ wzrost konkurencyjności firm – niezależnie od branży, jak i wielkości przedsiębiorstwa.
Konkurencyjność może dotyczyć zarówno firm z sektorów zaawansowanych technologii, jak
i przedsiębiorstw opierających swoją działalność o niskie koszty siły roboczej. Jej wzrost
powinien dotyczyć wszystkich sektorów, czyli rolnictwa, przemysłu, sfery usług rynkowych
(w tym turystyki) i nierynkowych. Wyższa konkurencyjność gospodarki wpłynie
jednocześnie na możliwości świadczenia usług związanych ze starzeniem się społeczeństwa,
a także możliwości realizacji wizji społeczeństwa informacyjnego,
♦ skuteczny system pozyskiwania inwestorów zewnętrznych – pojawienie się nowych
inwestorów jest niezbędne dla rynku pracy, ale również dla rozwoju regionalnych więzi
gospodarczych oraz wzmożenia konkurencji między firmami,
♦ wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w regionie żywności wysokiej
jakości
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– realizacja tego celu operacyjnego powinna przyczynić się do rozszerzenia oferty
produktowej Warmii i Mazur, a także zwiększenia aktywności promocyjnej. Podkreślenia
wymaga fakt, że realizacja tego celu przewidywana jest przede wszystkim na obszarach
wiejskich,
♦ wzrost potencjału turystycznego – już w poprzedniej strategii turystyka była traktowana
jako jedna z wiodących dziedzin Warmii i Mazur. Obecny cel operacyjny zakłada wzrost
potencjału turystycznego przy poszanowaniu wymagań środowiska przyrodniczego. W tym
celu przewidywanych jest kilka grup działań: opracowanie koncepcji produktów
turystycznych, wspieranie rozwoju odpowiedniej infrastruktury, poprawa jakości oferty
turystycznej, współpraca na rzecz rozwoju turystyki oraz lepsza informacja i promocja,
♦ wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa – jest to całkiem nowy
cel, który wychodzi naprzeciw tendencjom demograficznym oraz stawia Warmię i Mazury
wśród regionów konkurujących o specjalnego klienta, jakim są ludzie w podeszłym wieku.
Rozwój usług związanych ze starzeniem się społeczeństwa może stać się ważnym filarem
gospodarki, jeśli problem ten zostanie potraktowany kompleksowo, zaś w jego realizację
włączą się nie tylko przedsiębiorcy, ale również odpowiednie instytucje i władze
samorządowe,
♦ wzrost liczby miejsc pracy – zakładany cel powinien nastąpić częściowo poprzez realizację
wcześniej omawianych celów. Jednak główne działania przybliżające realizację tego celu
koncentrują się na tworzeniu warunków dla powstawania nowych działalności, zakładania
nowych przedsiębiorstw oraz rozwijania – poprzez wzrost zatrudnienia – już istniejących
firm,
♦ wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu – szczególnie w regionach, w których
gospodarka opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, duże znaczenie mają
instytucje otoczenia biznesu, które ważne są zarówno dla pracodawców, jak i pracobiorców,
♦ tworzenie społeczeństwa informacyjnego – nowoczesna gospodarka oparta jest nie tylko na
wiedzy, ale również na szybkim przepływie rzetelnych informacji. Dlatego tzw.
społeczeństwo informacyjne jest celem np. Strategii Lizbońskiej. Również Warmia i Mazury
chcąc osiągnąć wzrost
gospodarki musi rozwijać tę dziedzinę,
♦ doskonalenie administracji – ten cel operacyjny ma również związek z pozostałymi celami
strategicznymi, jednak w filozofii obecnej strategii administracja powinna podnosić swoje
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kwalifikacje przede wszystkim by efektywniej wpływać na konkurencyjność gospodarki.
Administracja pełni również ważną i służebną rolę wobec rozwoju usług nierynkowych.

WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
Priorytet Otwarte społeczeństwo ma określony cel strategiczny: wzrost aktywności
społecznej. Konieczność zwiększania aktywności społecznej jest warunkiem rozwoju
gospodarczego, likwidowania problemów społecznych, a także budowania nowych więzi.
Aktywność społeczna ma za zadanie również realizację potrzeb i aspiracji poszczególnych
jednostek. Wzrost aktywności społecznej będzie następował wskutek realizacji następujących
celów operacyjnych:
♦ dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy – problem poziomu wykształcenia
był podnoszony w diagnozie i w trakcie formułowania priorytetów. Konieczność uzyskania
synergii między edukacją a rynkiem pracy dyktowana jest nie tylko względami praktycznymi,
ale również ekonomicznymi. Lepiej wykształceni absolwenci szybciej uzyskują pracę lub
chętniej podejmują ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na własną rękę.
Jednocześnie, presja pracodawców powinna wymóc na jednostkach edukacyjnych
uwzględnianie ich potrzeb oraz częstszą współpracę;
♦ różnorodna i dostępna edukacja – nie wszyscy mieszkańcy muszą postrzegać swoją
edukację jako sposób zdobycia zatrudnienia. Dlatego ważne jest zapewnienie dostępu do
możliwie szerokiej i różnorodnej oferty edukacyjnej, w tym edukacji ekologicznej;
♦ rozwój społeczeństwa obywatelskiego – silnie rozwinięte społeczeństwo obywatelskie jest
jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Cel ten może być osiągnięty głównie
we współpracy i poprzez wsparcie organizacji pozarządowych, które stają się instrumentem
wsparcia oraz płaszczyzną aktywizacji wielu jednostek;
♦ wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności usług medycznych – wzrost aktywności
społecznej wymaga w wielu przypadkach zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej. Ma to
szczególne znacznie, gdy strategia kładzie nacisk m.in. na usługi związane ze starzeniem się
społeczeństwa.
♦ zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – poczucie bezpieczeństwa wpływa na wizerunek
miejscowości i regionu, który tworzą nie tylko mieszkańcy, ale również przyjezdni turyści
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i inwestorzy zewnętrzni. Cel ten będzie realizowany poprzez działania zmniejszające
przestępczość, eliminujące patologie oraz zapobiegające różnym zagrożeniom (np. pożary,
powodzie);
♦ zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu – tak sformułowany cel operacyjny ma wesprzeć ludzi
potrzebujących (np. bezrobotnych i ich rodziny), by ich los nie dryfował w kierunku
marginesu i wykluczenia społecznego. Realizacja tego celu wymaga również szerokiej
współpracy społeczności regionu z organizacjami pozarządowymi, a także szerszych
i bardziej życzliwych kontaktów międzyludzkich;
♦ wzrost dostępności mieszkań – brak bezpiecznego schronienia jest powodem wielu
dramatów życiowych, a także przyczynia się do emigracji. Z drugiej strony inwestycje
budowlane uważane są za koło zamachowe gospodarki, co przekonuje, że strategia powinna
wspierać rozwój budownictwa czynszowego i różne formy budownictwa socjalnego;
♦ wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej – wzrost aktywności społecznej powinien
następować m.in. poprzez uprawianie różnego rodzaju form sportu i rekreacji. Konieczne są
zatem działania inwestycyjne i organizacyjne zwiększające atrakcyjność tego typu oferty.
Skutkiem wzrostu aktywności społecznej w tym zakresie będzie poprawa stanu zdrowia
społeczeństwa i zwiększenie impulsów rozwojowych dla sektora usług;
♦ poprawa jakości i ochrona środowiska – wprawdzie już dziś Warmia i Mazury należą do
liderów w dziedzinie jakości środowiska przyrodniczego, to stosowanie zasady trwałego
rozwoju wymaga ciągłego myślenia o środowisku przyrodniczym przez pryzmat przyszłych
pokoleń. W tym celu przewidziane są działania z zakresu ochrony: wód, powierzchni ziemi,
powietrza oraz zachowania walorów krajobrazowych.
WZROST LICZBY I JAKOŚCI POWIĄZAŃ SIECIOWYCH
Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych to cel strategiczny określony w ramach
priorytetu Nowoczesne sieci. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących
celów operacyjnych:
♦ zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności –
konieczność realizacji tego celu wynika z niskiej dostępności komunikacyjnej Warmii
i Mazur, która ogranicza konkurencyjność regionu i jego możliwości rozwojowe. Dostępność
komunikacyjna rozumiana jest w możliwie szerokim znaczeniu i obejmuje: połączenia
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drogowe, kolejowe, lotnicze i wodne, a także sieci teleinformatyczne oraz infrastrukturę
związaną z przejściami granicznymi;
♦ dostosowana do potrzeb sieć nośników energii – cel ten wynika z konieczności rozbudowy
i modernizacji istniejącej sieci gazowej i energetycznej. Jego osiągnięcie wpłynie korzystnie
na stan środowiska przyrodniczego oraz jakość życia w regionie;
♦ intensyfikacja współpracy międzyregionalnej – planowane kierunki współpracy sąsiedzkiej,
krajowej i zagranicznej, powinny przyczynić się wzrostu konkurencyjności regionu. Ważną
rolę

będzie

odgrywała

także

inicjatywa

samorządów

gminnych

i

powiatowych

w progospodarczym
wykorzystaniu istniejących już więzi z partnerami zagranicznymi;
♦ monitoring środowiska – ewentualne skutki negatywnego oddziaływania człowieka na
środowisko przyrodnicze mają często nieodwracalny charakter. Dlatego konieczne jest
realizowanie celu, który pomoże osiągnąć lepszą wiedzę o środowisku i pozwoli zachować je
w oczekiwanym stanie.

4.2. Dokumenty lokalne
4.2.1. Strategia Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego
Lokalny Program Rewitalizacji dla centralnej i południowo – zachodniej części
Miasta

Górowo

Iławeckie jest zgodny z Strategią Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego.

Zgodność ta przejawia się w następujących celach:
Cel nadrzędny
Rozwinięty Powiat Bartoszycki – ze swymi tradycjami, bogactwem przyrody oraz zgodnym
i zasobnym społeczeństwem lokalnym
Cele główne
Zakres ładu gospodarczego
1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości
•

Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości w gminach

•

Gospodarcze Centrum Informacyjno – Szkoleniowe
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•

Tworzenie instytucji gwarancji kredytowej

•

Rozwój instytucji współpracujących z biznesem (np. izby gospodarcze,
agencje rozwoju regionalnego )

2. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
•

Wzbogacenie i uporządkowanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej (np.
Rozwój szlaków rowerowych, pieszych i kajakowych z uwzględnieniem
szlaku bocianich gniazd)

3. Rozbudowa infrastruktury
•

Gospodarcze wykorzystanie zasobów naturalnych – kopalin (kruszywo, kreda,
ropa, gaz, drzewostan )

•

Wspieranie działań związanych z budową elektrowni wodnych na rzece Łynie

•

Program rozwoju i modernizacji dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
na terenie powiatu

•

Wodociągowanie wsi i modernizacja wodociągów miejskich

•

Poprawa systemu (w szerokim pojęciu ) komunikacji w powiecie

•

Opracowanie systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami w powiecie

•

Opracowanie systemu zagospodarowania i utylizacji odpadów stałych

•

Oświetlenie ulic w powiecie

•

Gazyfikacja

4. Aktywizacja gospodarcza powiatu i zwalczanie bezrobocia .
•

Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia (np. Wzrost
poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców, Działania na rzecz
uaktywnienia bezrobotnych)

Zakres ładu społecznego
1. Zminimalizowanie bezrobocia i podniesienie świadomości obywatelskiej
•

Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców powiatu

2. Spójna polityka oświatowa.
•

Kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy poprzez
racjonalizację sieci szkół i tworzenie nowych kierunków kształcenia.

•

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:
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•

Organizacja „zielonych szkół”.

•

Tworzenie warunków rozwoju szkolnictwa niepublicznego.

•

Utworzenie Centrum Szkoleniowego w Górowie Iławeckim dla Młodzieży z
Europy Środkowo-Wschodniej.

3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, socjalnego i ochrony zdrowia
•

Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bartoszycach

•

Ograniczenie

zakresu patologii społecznych (np. Organizowanie świetlic

terapeutycznych w szkołach)
•

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych

•

Dobrze zorganizowana pomoc społeczna

•

Rozwój budownictwa socjalnego: mieszkania zastępcze, Towarzystwo
Budownictwa Społecznego

Zakres ładu przestrzennego
1. Budowa pełnej infrastruktury technicznej miast i wsi powiatu
•

Program rozwoju i modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i krajowych na terenie powiatu

•

System zagospodarowania i utylizacji odpadów stałych

•

Opracowanie systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami w powiecie

•

Wodociągowanie wsi i modernizacja wodociągów miejskich

•

Zagospodarowanie Łyny – elektrownie wodne

•

Odpowiednie oświetlenie ulic w powiecie

•

Gazyfikacja

•

Likwidacja barier architektonicznych

2. Estetyzacja miast, wsi i zagród w powiecie
•

Wyremontowanie kompleksów obiektów zabytkowych i funkcjonalnych

•

Opracowanie i wdrożenie programu porządkowania wsi (elewacje, chodniki,
zieleń, oświetlenie)

4.2.2. Strategia Rozwoju Górowa Iławeckiego
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Lokalny Program Rewitalizacji dla centralnej i południowo – zachodniej części
Miasta Górowo Iławeckie jest zgodny z Strategią Rozwoju Górowa Iławeckiego. Zgodność
ta przejawia się w następujących celach:
1. Rewitalizacja bazy ekonomicznej miasta
•

Rozwój instytucji i firm obsługi biznesu (komunikacja, banki, media, itp.);

•

Rozbudowa i modernizacja sieci ulicznej i drogowej;

•

Zapewnienie warunków dla koegzystencji funkcji mieszkaniowej i działalności
gospodarczych

•

Wykorzystanie obiektów Centrum Edukacji jako ośrodka szkoleniowokonferencyjnego;

•

Utworzenie ośrodka informacyjno-konsultingowego dla współpracy i wymiany
gospodarczej z Obwodem Kaliningradzkim;

Poprawa warunków życia mieszkańców
•

Wspieranie wszelkich inicjatyw sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy;

•

Zmniejszenie bezrobocia przez rewitalizację bazy ekonomicznej miasta;

•

Poprawa zaopatrzenia w media (woda, gaz, energia elektryczna) poprzez modernizację
i rozwój odpowiedniej infrastruktury;

•

Dalsza rozbudowa i modernizacja miejskiej infrastruktury ochrony środowiska;

•

Podniesienie estetyki zabudowy i zagospodarowania przestrzeni miejskich;

Ożywienie rynku nieruchomości i usług mieszkaniowych
•

Wspieranie wszelkich inicjatyw służących poprawie warunków mieszkaniowych w
mieście;

•

Opracowanie i wdrożenie strategicznego programu mieszkaniowego

Rozwój funkcji oświatowo-edukacyjnej
•

Rozbudowa Centrum Edukacji do rangi ośrodka kształcenia dla Wschodniej Europy,
przy dalszym wykorzystaniu dla potrzeb miasta i okolicznych obszarów wiejskich;

•

Wyposażenie ośrodków edukacyjnych w sprzęt i pomoce naukowe umożliwiające
wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych i komunikacyjnych;
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•

Remonty, modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów bazy oświatowej w
mieście;

Rozwój funkcji rehabilitacyjno-wypoczynkowej i turystycznej
•

Rozwój sfery usług rehabilitacyjno-wypoczynkowych w oparciu o potencjał
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego;

•

Rozwój turystyki, głównie wykorzystującej walory przyrodnicze (piesza, rowerowa,
kwalifikowana, rehabilitacyjna) i agroturystyki;

•

Likwidacja barier architektonicznych w mieście dla potrzeb rozwoju turystyki
kwalifikowanej na bazie szpitala rehabilitacyjnego;

•

Budowa Aquaparku jako całorocznej atrakcji turystyczno-rekreacyjnej o randze
ponadlokalnej, wspierającej działalność szpitala rehabilitacyjnego;

Rozwój ruchu granicznego
•

Wykorzystanie istniejących obiektów (np. po PKP) jako infrastruktury dla firm
transportowych;

•

Powstanie małych firm obsługujących ruch graniczny (myjnie, warsztaty, bary,
prywatne miejsca noclegowe i postoje TIR-ów);

•

Utworzenie ośrodka informacyjno-konsultingowego dla współpracy i wymiany
gospodarczej z Obwodem Kaliningradzkim.
Cele rozwojowe są podstawą do podjęcia przez miasto szeregu działań strategicznych.

Od podjęcia tych działań i postępów w ich przeprowadzaniu uzależniony jest sukces miasta i
jego mieszkańców w wdrażaniu strategii rozwoju. Poniższe uchwalone działania strategiczne
wymagają konkretyzacji w formie programów (ciągłych) i projektów (doraźnych)
rozwojowych.
4.2.3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie
Lokalny Program Rewitalizacji dla centralnej i południowo – zachodniej części
Miasta Górowo Iławeckie jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej
Górowo Iławeckie. Zgodność ta przejawia się w następujących celach:
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Priorytet I Poprawa stanu i rozwój infrastruktury miasta Górowo Iławeckie

Działania:
•

Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, która zakłada
poprawę warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego poprzez
rozbudowę systemu kanalizacyjnego

•

Budowa i modernizacja sieci i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę i
umożliwiających jej pobór, która ma na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej
wpływającej na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców oraz możliwości rozwoju
miasta a także poprawa dostępu do samej infrastruktury

•

Budowa i modernizacja dróg miejskich mająca doprowadzić do zwiększenia
dostępności

komunikacyjnej

miasta

oraz

poprawa

sprawności

i wydajności systemu drogowego miasta
•

Poprawa stanu infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi w celu
stworzenia kompleksowego systemu zbierania, segregowania, unieszkodliwiania
i zagospodarowania odpadów z terenu miasta. Poprawa walorów użytkowych
i estetycznych środowiska naturalnego

•

Kompleksowe

uzbrojenie

terenu

przeznaczonego

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia inwestorom zewnętrznym
oraz lokalnym przedsiębiorcom inwestowania na terenach przeznaczonych do rozwoju
przemysłu lub usług poprzez uzbrojenie we wszystkie niezbędne elementy
infrastruktury.
•

Poprawa stanu infrastruktury grzewczej poprzez stworzenie i rozbudowanie systemu
grzewczego przyjaznemu środowisku w Górowie Iławeckim.

Priorytet II Poprawa stanu i rozwój infrastruktury społecznej miasta Górowo Iławeckie
•

Budowa i modernizacja gminnej bazy edukacyjnej, która ma przyczynić się
do posiadania sprawnego i efektywnego systemu edukacji wyposażony w nowoczesną
infrastrukturę społeczną
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•

Budowa i modernizacja zaplecza socjalnego, która ma się przyczynić do pomocy
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im mieszkań
socjalnych.

•

Budowa i modernizacja gminnej bazy kulturalno-rozrywkowej i rekreacyjnej, która
ma zapewnić rozwój kulturalny i umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu
lokalnej społeczności

•

Poprawa stanu miejskich zasobów dóbr kultury mająca na celu zachowanie
i utrzymanie w świetności dóbr kultury, w szczególności zabytków. Ważnym
elementem działalności samorządu jest ochrona i utrzymanie w jak najlepszym stanie
zasobów dóbr kultury, w szczególności zabytków. Świadczą one o kulturze
i tożsamości ludności mieszkającej na tym terenie. Stanowią one również
o atrakcyjności miasta w kontekście rozwoju turystyki. W diagnozie wskazano, że
miasto Górowo Iławeckie nie posiada wielu zabytków a te, które posiada nie są
wysokiej klasy. Wskazano również, że miasto posiada wiele starych budynków, które
po renowacji mogłyby stanowić przedmiot zainteresowania turystów. Miasto posiada
w swoich zasobach również Muzeum Gazownictwa - jedno z nielicznych w Europie.
W oparciu o tę atrakcję można budować turystyczną markę. Konieczne jest jednak
zachowanie w dobrym stanie innych zabytków.

4.2.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Górowo Iławeckie
Wszystkie ustalenia i planowane inwestycje w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta

Górowo

Iławeckie są zgodne z planem zagospodarowania miasta. Program

rewitalizacji uwzględnia wszystkie ustalenia ogólne, morfoplanistyczne i szczegółowe takie
jak:
•

ustalenia funkcjonalne

•

ustalenia ekologiczne

•

ustalenia kompozycji urbanistycznej

•

ustalenia form zabudowy

•

inne ustalenia ochrony dóbr kultury

•

ustalenia zasad parcelacji

•

ustalenia planistyczne i proceduralne
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5.

•

ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej

•

ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej

•

inne ustalenia stanowiące

ZASIĘG

TERYTORIALNY

REWITALIZOWANEGO

TERENU
Teren objęty planem rewitalizacji obejmuje teren całego miasta Górowo Iławeckie.
Na terenie miasta znajdują się m.in.:
•

zabytkowa starówka – handlowe i mieszkaniowe centrum miasta

Fot. 1. Zabytkowa starówka w Górowie Iławeckim
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Fot. 2. Zabytkowa starówka w Górowie Iławeckim – widok z wieży ratuszowej

65

Fot. 3 Zabytkowa wieża ciśnień w Górowie Iławeckim

•

obiekty użyteczności publicznej:

¾ urzędy (Urząd Miasta, Urząd Gminy, filia Powiatowego Urzędu Pracy, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej)

66

Fot. 4. Zabytkowy ratusz w Górowie Iławeckim – siedziba Urzędu Miasta

¾ szkóły (Zespół Szkół – LO i ZSZ; Gimnazjum, Zespół Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania – Gimnazjum i LO, Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole )
¾ Ośrodek Kultury
¾ Bank, Poczta, Komisariat Policji
¾ Biblioteka Miejska
•

Obiekty kultu religijnego (cerkiew greckokatolicka, cerkiew prawosławna), cmentarz
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Fot. 5. Kościół w Górowie Iławeckim
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Fot. 6. Cerkiew greckokatolicka w Górowie Iławeckim

•

Park Miejski i Staw Garncarski
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Fot. 7. Staw garncarski w Górowie Iławeckim

•

osiedle mieszkaniowe pomiędzy ulicami 1-go Maja, Kościuszki i Wojska Polskiego –
jedno z największych w Górowie Iławeckim

•

drogi powiatowe – m.in. ul. 1-go Maja, Kard. Wyszyńskiego, Kościuszki, Plac
Ratuszowy, Nadbrzeżna
Fot. 8. Ulica 1 – go Maja w Górowie Iławeckim
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•

drogi wojewódzkie - ul. Wojska Polskiego, Lipowa i część Kalinigradzkiej

•

obiekty handlowe i usługowe, restauracja, bary

•

zakłady produkcyjno-usługowe tereny PKP (budynek dworca - obecnie przystanek
PKS, wieża ciśnień, linia kolejowa)

•

tereny inwestycyjne i rolne
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Rys. . Plan miasta Górowa Iławeckiego
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Teren miasta zajmuje powierzchnię 332 ha., a jego właścicielami są:
¾ gmina miejska (grunty, budynki, Staw Garncarski, drogi – 17679 mb) –
¾ grunty:332 ha,
¾ użytki rolne 44,58 %,lasy i grunty leśne 9,04 %,pozostałe grunty i mienie 46,39%
¾ właściciele prywatni –
¾ Skarb Państwa:
¾ Starostwo Powiatowe (drogi powiatowe – ok. 13709 mb, drogi gminne – 197 mb;
Zespół Szkół, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania - Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego – ok. 3,1974 ha)
¾ Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi wojewódzkie – ok. 3773mb)
¾ PKP – ok. 5.2735 ha
¾ Straż Graniczna, Policja – ok. 1.6929 ha
¾ Pozostali: (Stowarzyszenie „Jesteśmy

Razem”, parafie itp. Spółdzielnia

Mieszkaniowa itp.)
¾ Parafia RZYMSKO-KATOLICKA P/W NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSA W
Górowie Iławeckim 1,1453 ha
¾ Parafia GRECKO-KATOLICKA P.W.PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W Górowie Iławeckim
¾ Spółdzielnia Mieszkaniowa 1,0696 ha

6. OKRESY PROGRAMOWANIA
W niniejszym opracowaniu przyjęto okres programowania na lata 2007 - 2013 zgodne
z systemem wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce.
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7. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE
REWITALIZOWANYM
Zadania planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Górowo Iławeckie.
Tabela 10. Planowane zadania
Lp.

1

2

3

4
5
6
7
8

Nazwa planowanego
zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji deszczowej w ciągu
ulic Olsztyńskiej, Lidzbarskiej,
Słowackiego, Ogrodowej i
Wyszyńskiego oraz dróg
osiedlowych w obrębie ulicy
Słowackiego w Górowie
Iławeckim
Budowa kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji deszczowej w ciągu
ulic Nowowiejskiego,
Moniuszki oraz Armii
Czerwonej w Górowie
Iławeckim
Modernizacja i remont wieży
ciśnień wraz
z modernizacją części miejskiej
sieci wodociągowej
Budowa drogi osiedlowej przy
ul. Zwycięstwa 1A, 1B, 1C, 1D
Budowa ulicy Armii Czerwonej
Budowa ulicy Szkolnej
Budowa ulicy Okrężnej i
Krótkiej
Budowa ulicy Chopina

Czas
realizacji

Oczekiwane
rezultaty

Instytucje i podmioty
uczestniczące we wdrażaniu

2008-2009

2,3 km kanalizacja
1,2 km wodociąg

Urząd Miasta

2008-2010

2,0 km kanalizacja
0,8 km wodociąg

Urząd Miasta

2010-2013

1 zmodernizowany
obiekt, 3 km
zmodernizowanej sieci
wodociągowej

Urząd Miasta

2008-2010

600 mb

Urząd Miasta

2010-2013
2010-2013

300 mb

Starostwo Powiatowe

400 mb

Starostwo Powiatowe

2010-2013

100 mb

Starostwo Powiatowe

2010-2013

100 mb

Starostwo Powiatowe

2010-2013

150 mb

Starostwo Powiatowe

2008-2009

813 mb

Starostwo Powiatowe

2010-2013

200 mb

Starostwo Powiatowe

12

Budowa ulicy Bema
Realizacja budowy oświetlenia
ulicznego w ulicy
Przemysłowej
Budowa ulicy Olsztyńskiej
Budowa ulicy Lidzbarskiej

2010 - 2013

200 mb

Starostwo Powiatowe

13

Budowa ulicy Kościuszki

2010 - 2013

200 mb

Starostwo Powiatowe

14

Plan gospodarki odpadami –
zakup pojemników do
selektywnej zbiórki

2009-2010

108 szt. pojemników do
selektywnej zbiórki
odpadów

Urząd Miasta

9
10
11
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15

Utworzenie Miejskiego Punktu
Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych

2009-2010

16

Budowa gazociągu w ul.
Mickiewicza

2009

645 mb gazociągu

Urząd Miasta

17

Budowa kotłowni przy ulicy
Bema

2010 - 2013

180 mieszkań

Urząd Miasta

18

Budowa kotłowni przy ulicach
Kościuszki i Wojska Polskiego

2010 - 2013

300 mieszkań

Urząd Miasta

19

Budowa kotłowni przy ul.
Armii Czerwonej

2010 - 2013

20

Budowa Międzynarodowego
Centrum Edukacji w Górowie
Iławeckim przy ul. Szkolnej 4

2008-2009

Powierzchnia
i kubatura – 584 m2
i 3170 m3

Urząd Miasta

2009-2010

zmiana ogrzewania z
węglowego na gazowe

Urząd Miasta

2009-2010

129 okien, 25 drzwi

Urząd Miasta

2010-2013

300 m ²

Urząd Miasta

24

Rozbudowa Stadionu
Miejskiego z zapleczem w
Górowie Iławeckim

2008-2010

Powiększenie płyty
boiska, budowa
nowych trybun 450
osób, modernizacja
budynku zaplecza

Urząd Miasta

25

Budowa placu zabaw i
skateparku wraz z poprawą
estetyki Parku Miejskiego w
Górowie Iławeckim

2008-2009

46.904 m²

Urząd Miasta

26

Odbudowa zbiorników
wodnych po powodzi w
Górowie Iławeckim

2008-2010

Zbiornik nr 1 –
135751 m3
Zbiornik nr 2 102375 m3

Urząd Miasta

27

Renowacja i remont zabytkowej
zabudowy w centrum miasta

2010-2013

20 kamienic

Urząd Miasta

28

Termomodernizacja budynku
ratusza Pl. Ratuszowy 18

2008

21

22

23

Termomodernizacja
Przedszkola Miejskiego przy
ulicy Generała Sikorskiego w
Górowie Iławeckim
Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Górowie Iławeckim
Budowa lokali socjalnych w
Górowie Iławeckim

1 szt.

120 mieszkań

kubatura budynku
2366 m³

Urząd Miasta

Urząd Miasta

Urząd Miasta
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8. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI
Szacunkowe koszty realizacji projektów i zadań inwestycyjnych planowanych
w ramach Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Górowo Iławeckie.
Tabela 11. Koszty planowanych zadań
Lp.

Nazwa planowanego
zadania

16
17
18

Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Olsztyńskiej, Lidzbarskiej,
Słowackiego, Ogrodowej i Wyszyńskiego oraz dróg osiedlowych
w obrębie ulicy Słowackiego w Górowie Iławeckim
Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Nowowiejskiego, Moniuszki
oraz Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim
Modernizacja i remont wieży ciśnień wraz
z modernizacją części miejskiej sieci wodociągowej
Budowa drogi osiedlowej przy ul. Zwycięstwa
1A, 1B, 1C, 1D
Budowa ulicy Armii Czerwonej
Budowa ulicy Szkolnej
Budowa ulicy Okrężnej i Krótkiej
Budowa ulicy Chopina
Budowa ulicy Bema
Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Przemysłowej
Budowa ulicy Olsztyńskiej
Budowa ulicy Lidzbarskiej
Budowa ulicy Kościuszki
Plan gospodarki odpadami – zakup pojemników do selektywnej
zbiórki
Utworzenie Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych
Budowa gazociągu w ul. Mickiewicza
Budowa kotłowni przy ulicy Bema
Budowa kotłowni przy ulicach Kościuszki i Wojska Polskiego

19

Budowa kotłowni przy ul. Armii Czerwonej

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
21
22
23
24

Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji w Górowie
Iławeckim przy ul. Szkolnej 4
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego przy ulicy Generała
Sikorskiego w Górowie Iławeckim

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim
Budowa lokali socjalnych w Górowie Iławeckim
Rozbudowa Stadionu Miejskiego z zapleczem w Górowie
Iławeckim

Nakłady do poniesienia
PLN
4 608 000,00

3 100 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
120 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100 000,00
30 000,00
70 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
5 580 000,00
350 000,00
350 000,00
1 000 000,00
10 220 000,00
76

25
26
27
28

Budowa placu zabaw i skateparku wraz z poprawą estetyki Parku
Miejskiego w Górowie Iławeckim
Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie
Iławeckim

10 773 000,00

Renowacja i remont zabytkowej zabudowy w centrum miasta

2 000 000,00

Termomodernizacja budynku ratusza Pl. Ratuszowy 18

625 000,00

200 000,00

9. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
Rodzaje wskaźników na podstawie których monitorowane będą uzyskane produkty:

Tabela 12. Rodzaje wskaźników produktu
Rodzaj planowanego wskaźnika produktu
Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie
Liczba budynków poddanych renowacji
Powierzchnia budynków poddanych renowacji
Liczba budynków poddanych termo-renowacji
Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji
Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury
technicznej
Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury
technicznej
Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony
środowiska
Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w
zakresie ochrony środowiska
Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych
rehabilitacji
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców
Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach”
Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji
Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele

Jednostka
miary
km
km
szt
szt
m2
m2
m2
szt
m2
szt
m2
szt
m2
km
km
m2
szt
m2
m2
szt
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edukacyjno/społeczne
Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne
Liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
Powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i
turystycznej
Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą
infrastrukturę
Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego
Liczba nowych miejsc noclegowych
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i
powojskowych
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na
terenie zrewitalizowanym

m2
szt
m2
m2
szt
szt
m2
szt
m2
szt
szt
m2
m2
m2

Rodzaje wskaźników na podstawie których monitorowane będą uzyskane rezultaty:
Tabela 13. Rodzaje wskaźników rezultatu
Rodzaj planowanego wskaźnika rezultatu
Liczba przestępstw w mieście
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów
turystycznych i kulturalnych
Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana
Liczba nowych przedsiębiorstw
Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych

Jednostka
miary
szt
%
szt
szt
szt
szt
osoby
m2
szt
szt
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10. SYSTEM WDRAŻANIA
Za nadzór nad prawidłową realizacją poszczególnych działań projektu odpowiedzialna
będzie jednostka koordynująca powołana w Urzędzie Miejskim - Zespół ds. zarządzania,
ewaluacji i monitoringu rewitalizacji. Do niej należeć będzie kontrola prawidłowości
przebiegu prac bieżących związanych z wdrażaniem projektu, a w szczególności weryfikacja:
•

terminów realizacji etapów projektu,

•

strony finansowej projektu,

•

efektywności działań,

•

osiągniętych celów.
Zadania tej jednostki dotyczyć będą wykonywania działań organizacyjnych takich jak

np. zbieranie informacji, ocena, ewaluacja, promocja i inne działania związane z realizacją
poszczególnych komponentów projektu.
Podczas wdrażania programu rewitalizacji będą stosowane następujące zasady:
•

Trzymanie się faz cyklu projektu, by zapewnić usystematyzowany proces
podejmowania decyzji dobrze oparty na informacjach,

•

Orientacja na „klienta” przy pomocy organizowania warsztatów z udziałowcami w
kluczowych fazach cyklu projektu oraz formułowanie celu projektu w kategoriach
trwałych korzyści dostarczanych beneficjentom,

•

Włączanie aspektów gwarantujących trwałość do programu w celu zapewnienia
trwałości rezultatów,

•

Stosowanie podejścia opartego na matrycy logicznej, by zapewnić zwarte analityczne
podejście do planowania projektu i zarządzania nim.

11. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
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11.1. System monitorowania i oceny programu rewitalizacji
Prawidłowe

wykonywanie

przez

aparat

zarządzający

funkcji

planowania,

organizowania i motywowania nie zapewni realizacji misji bez funkcji kontroli. Stanowi ją
zbiór czynności kontrolnych polegających na porównaniu stanów rzeczywistych z danymi,
orzekaniu o ich odchyleniach i formułowaniu zaleceń minimalizujących te odchylenia.
Monitorowanie

można

zdefiniować

jako

proces

systematycznego

zbierania

i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów
i realizacji całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu
zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
programu.
Monitorowanie jest procesem ciągłym przebiegającym równolegle do całego okresu
wdrażania programu. Jego głównym celem jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości
oraz korygowanie ich w możliwie najbardziej efektywny sposób. Monitorowanie obejmuje
swoim standardowym

formatem

funkcjonowanie

całego

programu

(monitorowanie

finansowe, monitorowanie rzeczowe). Metodologia prowadzenia działań monitorujących jest
standardowa, zazwyczaj opiera się na sprawozdaniach, wizytach na miejscu realizacji
projektów oraz działalności komitetów monitorujących (w przypadku Górowa Iławeckiego
będzie to Zespół ds. zarządzania, ewaluacji i monitoringu rewitalizacji).
Monitoring i ocena „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Górowo Iławeckie”
polegać będzie na dokonywaniu okresowej oceny stopnia realizacji działań zapisanych
w dokumencie strategicznym i wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się
uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój społeczny
i gospodarczy miasta. Do monitoringu i oceny (ewaluacji) programu rewitalizacji właściwy
będzie Urząd Miejski w Górowie Iławeckim z Zespołem ds. zarządzania, ewaluacji
i monitoringu rewitalizacji.
Dzięki wprowadzeniu systemu monitoringu i ewaluacji zostanie rozwiązany problem
dezaktualizacji
funkcjonowania

założeń

programu

samorządu,

wynikających

prawodawstwa

i

ze

zmieniających

innych

czynników

się

warunków

wewnętrznych

i zewnętrznych mogących deformować zasadność podejmowanych w ramach Programu
rewitalizacji działań. Prócz modyfikacji działań strategicznych w trakcie ich realizacji istnieje
możliwość tworzenia dodatkowych zadań, które będą wpisywać się w wyznaczone cele
Programu rewitalizacji. W ten sposób Program może się rozbudowywać wraz z rozwojem
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gospodarczym i społecznym miasta.
Funkcje oceny rozpatrywane będą w trzech aspektach odnoszących się do trzech
stanów procesów realizowanych w praktyce:
•

Ocena poprzedzająca realizację procesu, nazywana oceną prospektywną, polega na
sprawdzeniu poprawności ustalenia struktury operacyjnej procesu wykonawczego
i struktury organizacyjnej, w której proces ten ma być realizowany;

•

Ocena bieżąca, sprawowana w czasie realizacji procesu, polega na śledzeniu
przebiegu procesu realizowanego w podsystemie wykonawczym, z punktu widzenia
jego zgodności z założoną strukturą operacyjną oraz sprawdzaniu zgodności
osiąganych rezultatów pod względem ilościowym, jakościowym i czasowym z celami
zdekomponowanymi na zadania;

•

Przeprowadzona

po

zakończeniu

działania

objętego

programem

ocena

retrospektywna, polega na konfrontacji osiągniętych rezultatów z założonymi celami.
Stanowi ona podstawę oceny sprawności funkcjonowania organizacji oraz trafności
przyjętych wzorców działań. Odgrywa ona również dużą rolę w przygotowaniu
organizacji do przyszłych działań, przewidywanych do realizacji w przyszłych
okresach planistycznych, przez proces samouczenia się organizacji i doskonalenia
w ten sposób procesów planowania i organizowania w przyszłości.

11.2. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Warunkiem jaki musi spełnić Lokalny

Program

Rewitalizacji

dla centralnej

i południowo – zachodniej części Miasta Górowo Iławeckie, aby realizacja jego celów
miała sprawny przebieg jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów
społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z:
•

wykorzystaniem

potencjału

organizacji

i

społeczności

lokalnej

poprzez

skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego
i wspieranego przez wszystkich uczestników;
•

optymalnym wykorzystaniem kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy,
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw;
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•

innowacyjnością proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych
podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym;

•

istnieniem grupy lokalnych liderów.

W celu utrzymania stałego kontaktu ze społeczeństwem będą stosowane:
•

środki komunikacji społecznej bezpośredniej:
¾ spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw,
¾ spotkania burmistrza (zespól koordynacyjny) z mieszkańcami w czasie przyjęć
interesantów,
¾ spotkania burmistrza oraz radnych Rady Miasta z mieszkańcami,
¾ przesyłki pocztowe,
¾ poczta elektroniczna,
¾ rozmowy telefoniczne.

• środki komunikacji społecznej pośredniej:
¾ relacje z dziennikarzami prasy, radia, telewizji, (informacja prasowa, konferencja,
wywiady),
¾ ulotki,
¾ biuletyny,
¾ informatory,
¾ wydawnictwa (stałe, cykliczne i okazjonalne),
¾ strona internetowa.

11.3. Public Relations programu rewitalizacji
Informowanie ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji,
w zamian za ewentualne, tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony
wysiłek, także finansowy.
Komunikacja społeczna ma zapewnić:
•

dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,

•

pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,

•

nawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem
zadaniowym.
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W związku z powyższym, zarządzający programem rewitalizacji zapewni:
•

powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach
funduszy strukturalnych dla wszystkich zainteresowanych na terenie gminy,

•

czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących
w tym zakresie procedurach,

•

bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej
dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,

•

współpracę z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie
Lokalnego

Programu

Rewitalizacji

w

zakresie

działań

informacyjnych

i promocyjnych, poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
•

inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,

•

wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna,
elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Celem działań związanych z promocją programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy

beneficjentów działań podejmowanych w ramach programu, a także instytucji mogących być
partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są:
•

Beneficjenci projektów/mieszkańcy gminy,

•

Środowisko przedsiębiorców,

•

Organizacje pozarządowe,

•

Partnerzy społeczni.
W ramach promocji Lokalnego

Programu

Rewitalizacji

dla

Miasta

Górowo

Iławeckie podejmowane będą w szczególności takie działania jak:
•

Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Górowa Iławeckiego, założeń
programu,

•

Wydanie biuletynu informacyjnego dla beneficjentów (poświęconego wybranym
projektom),

•

Organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami społeczno - gospodarczymi,

•

Umieszczenie billboardów (tablic reklamowych) w miejscach realizacji inwestycji
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infrastrukturalnych, informujących o zakresie realizowanych projektów,
•

Umieszczenie stałej tablicy pamiątkowej w miejscach powszechnie dostępnych, celem
pozostawienia trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych,

•

Publikacji w prasie (w przypadku wybranych projektów).
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności

lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz
odpowiedzialności i finansowaniu.

12. MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA NA DZIAŁANIA
Z ZAKRESU REWITALIZACJI
W ramach Działania " Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast" RPO Warmia
i Mazury można realizować wyłącznie projekty infrastrukturalne. Dlatego też w celu
rewitalizacji danego obszaru istnieje potrzeba przygotowania w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji tzw. mikroprogramów społeczno - gospodarczych, na które można uzyskać
środki z Funduszy Strukturalnych w ramach następujących działań i programów:
I. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
1. Oś priorytetowa "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"
Na przykład na terenie rewitalizowanym można realizować Publiczne Punkty Dostępu
do Internetu.
2. Oś Priorytetowa -Przedsiębiorczość
Podstawowe działanie w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Dotyczyć one będą

ułatwienia istniejącym

a także nowoutworzonym podmiotom gospodarczym dostępu do kapitału poprzez systemy
dotacji inwestycyjnych. Warunkiem uzyskania dotacji inwestycyjnych będzie utworzenie
w wyniku realizacji projektu nowych miejsc pracy lub utrzymanie dzięki jego realizacji już
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istniejących. Wsparcie na nowe inwestycje otrzymają duże przedsiębiorstwa, jeśli w jej
wyniku pojawi się dotychczas nie stosowana w regionie metoda produkcji lub dostarczania
towarów i usług a w sektorze usług innowacja organizacyjna. Wspierane będą także projekty
małych i średnich przedsiębiorstw, związane z uzyskaniem nowych standardów Wspólnoty
w zakresie ochrony środowiska, przekroczeniem norm lub dostosowaniem do bardziej
restrykcyjnych norm krajowych oraz zapewnieniem oszczędności energii.
W ramach działania „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”
przewidziano pomoc finansową dla realizacji projektów kreujących i promujących produkty
regionalne i rozpoznawalne marki, wiązane z województwem warmińsko-mazurskim, a także
dla zadań związanych z marketingiem regionalnym. Projekty o charakterze promocyjnym
będą wymagały rozwiniętego partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Oś Priorytetowa "Środowisko przyrodnicze"
W działaniu „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę,
rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” będą to przedsięwzięcia
związane przede wszystkim z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych. Główną formą
będzie budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji
deszczowej i oczyszczalni ścieków zarówno w miastach, jak i na wsi. Przewiduje się także
inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na istniejących i nowo
tworzonych obszarach koncentracji szeroko pojmowanej działalności gospodarczej, w tym
turystyki. W ramach gospodarki wodno-ściekowej wsparciu podlegać będą inwestycje na
obszarze aglomeracji od 2000 do 15000 RLM (równoważna liczba mieszkańców).
Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi dotyczyć będą szerokiego spektrum
przedsięwzięć

w dziedzinie gospodarki odpadami. Oznacza to m.in. przeprowadzenie

likwidacji lub rekultywacji składowisk (w tym dzikich) odpadów, wdrażanie segregacji,
selekcji i wtórnego wykorzystania odpadów (recykling). Drugą grupę działań stanowią
inwestycje związane z „Ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”.
Ochronę przed zniszczeniami środowiska zapewnią inwestycje w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej

(w

tym

budowa

zbiorników

hydrotechnicznych,

wałów

przeciwpowodziowych, małej retencji wodnej itp.) oraz wyposażenie jednostek ratownictwa
w specjalistyczny sprzęt do usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych.
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II. Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka"
Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
Cel osi priorytetowej: Celem osi priorytetowej jest poprawa warunków prowadzenia
działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych
administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli
i przedsiębiorców. Wprowadzone w 7 osi priorytetowej rozwiązania przyczynią się do
ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. poprzez likwidację barier na styku
biznes-administracja, a także poprzez zwiększenie możliwości powtórnego wykorzystania
zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. Powinny znacznie przyczynić się do
rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na terenach oddalonych od centrów
gospodarczych.
III. Program Operacyjny " Infrastruktura i Środowisko"
Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Główny cel osi priorytetowej
Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych
składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich.
Opis i uzasadnienie osi priorytetowej
W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania w zakresie zapobiegania oraz
ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, w tym
recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja
terenów zdegradowanych.
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