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1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Konserwacje, rekonstrukcje, odnowy, modernizacje, przebudowy, remonty: 

– liczba zmodernizowanych obiektów poprawiających atrakcyjność miast 

– powierzchnia zmodernizowanych alejek i klombów  

– ilość wprowadzonych elementów małej architektury tj. ławeczki i oświetlenie przy Szkole 

Podstawowej nr 2, 

– remont najstarszej kamienicy Rynek 27, 

– remonty fasad budynków m.in.: zabytkowego Gimnazjum, magistratu, 

– remont fontanny „Tereska”, 

– remont barokowej kaplicy Matki Bożej z cudownym obrazem Matki Boskiej Myślenickiej, 

– renowacja otocznia cmentarza i kościoła św. Jakuba, 

– remont elewacji fasady budynku sądu wraz z uporządkowaniem terenów wokół obiektu, 

– remont elewacji komendy powiatowej Policji, 

– remont elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z uporządkowaniem terenów wokół 

szkoły, 

– przebudowa budynku dworca autobusowego, 

– przebudowa skrzyżowania Zakopianki z ul. Słowackiego, 

 

Budowa: 

– liczba nowo wybudowanych obiektów poprawiających atrakcyjność miast 

– boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 2,  

– boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej oraz placu zabaw dla dzieci przy Szkole 

Podstawowej nr 2, 

– alejek spacerowych, zasadzenie nowej zieleni przy Szkole Podstawowej nr 2, 

– budowa miasteczka rowerowego dla dzieci, 

– budowę nowego łącznika komunikacyjnego wyłącznie na potrzeby dowożących dzieci do Szkoły 

Podstawowej nr 2, 

– budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej ( poliuretan) w Parku Jordana, 

– budowa dróg przeciwpożarowych na osiedlu 1000-lecia, 

– rozmieszczenie dodatkowych hydrantów na terenie osiedla 1000-lecia, 

– budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni terenie osiedla 1000-lecia, 

– budowa skate parku oraz budowa kortów tenisowych na obszarze Zarabia, 

– budowa pełnowymiarowego boiska sportowego na obszarze Zarabia  

– budowa strzelnicy sportowej na obszarze Zarabia  

– budowa zaplecza sportowego i sali treningowej na obszarze Centrum Sportu i Rekreacji  

– budowa biblioteki miejskiej  

– budowa galerii handlowej w sąsiedztwie dworca autobusowego 
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2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

– powierzchnia obszarów podjętych rewitalizacji, 

– liczba osób korzystających z infrastruktury będącej przedmiotem rewitalizacji, 

– liczba korzystających z nowowybudowanych boisk sportowych  z trawy syntetycznej: rok 2011 –; 

65 000 rok 2016 – 70 000 osób, 

– ilość nowych jednostek gospodarczych – 5, 

– różnicowanie oferty dla mieszkańców: rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjno-sportowej, 

zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych i koncertów o 5, 

– podniesienie rangi i wartości estetycznej najstarszych obiektów historycznych,  

– poprawa jakości najstarszej części przestrzeni miejskiej, wprowadzenie elementów historyczno-

edukacyjnych,  

– poprawa bazy rekreacyjnej,  

– poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na osiedlu 1000-lecia, 

– poprawa bezpieczeństwa w rejonie Rynku i najbliższej okolicy. 

 

 

3. WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA  

 

– liczba nowych miejsc pracy w usługach – min. 20 

– wzrost liczby turystów odwiedzających obszar miasta o 10 % 

– spadek poziomu przestępczości o 10%, 

– zahamowanie spadku liczby ludności – liczba mieszkańców obszaru do 2013 roku utrzyma się na 

podobnym poziomie jak na koniec 2008 r, 

– stworzenie sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, 

– podniesienie rangi i wartości estetycznej najstarszych obiektów historycznych. 

 


