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Zarz?d Województwa postanowi? nie przyjmowa? Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Zielonej Góry na lata 2016-2022 i skierowa? go do poprawy. Decyzja ta oznacza,
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?e zielonogórski Program nie zostanie w??czony do wykazu programów rewitalizacji
gmin województwa lubuskiego. Powodem decyzji jest negatywna opinia eksperta z
Instytutu Rozwoju Miast, który wskaza? pi?? g?ównych rekomendacji, po których
spe?nieniu miejski Program b?dzie mo?na uzna? za prawid?owy.

Przypomnijmy, ?e Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra by? przedmiotem
publicznych kontrowersji przy okazji sprawy budowy wie?y widokowej na Wzgórzach
Piastowskich, któr? w?adze miasta wyceni?y na ok. 20 mln z?. Program zawiera bowiem m.in.
takie przedsi?wzi?cia jak rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz Piastowskich, a tak?e
Doliny G??nika, Parku Poetów czy Doliny Z?otej ??czy. Zarz?d Województwa uzna?, zgodnie z
rekomendacj? zespo?u ds. rewitalizacji, ?e projekty na tych zielonych obszarach budz?
w?tpliwo?ci, gdy? nie posiadaj? charakteru rewitalizacyjnego, lecz ogólnorozwojowy. Marsza?ek
El?bieta Anna Polak, pytana o to na antenie Rada Zachód i Radia Zielona Góra, wyja?nia?a: Rewitalizacja nie na tym polega, ale na przywracaniu funkcji u?ytkowych i w??czaniu obszarów
zdegradowanych. Oczywi?cie ka?dy mo?e mie? inny pomys? na rewitalizacj?, ale osobi?cie
uwa?am, ?e w przypadku ?rodowiska naturalnego terenów zielonych, lepiej pozostawi? je bez
ingerencji.
W opinii eksperta dokument posiada wady i nie powinien w takiej formie zosta? przyj?ty na
wykaz programów rewitalizacji. Zastrze?enia g?ównie dotycz? sposobu wyznaczenia obszaru
rewitalizacji. Wykonana diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych jest niepoprawna – b??dy
dotycz? metodologii, zakresu diagnozy oraz sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
rewitalizacji. Zwrócono uwag? na: zastosowanie b??dnego katalogu wska?ników,
nieuwzgl?dnienia danych z przy??czonych dzielnic (Nowe Miasto), w??czenia do obszaru
rewitalizacji terenu nie posiadaj?cego charakteru zdegradowanego (uwaga dotyczy m.in.
terenów Liliowego Lasu i Dzikiej Ochli). W sumie tereny obejmuj?ce parki i lasy stanowi? 60%
pow. obszaru rewitalizacji, co wydaje si? nieproporcjonalnie du?? powierzchni? w stosunku do
powierzchni zamieszka?ej. B??dnie okre?lono wizj? oraz cele rewitalizacji. B??dnie opisano
podstawowe przedsi?wzi?cia (chodzi o zasadno?? realizacji projektów w zwi?zku z diagnoz?),
ekspert nie wskaza? jednak konkretnie, które to s? projekty. Elementy programu, które zosta?y
negatywnie zaopiniowanie, dotycz? m.in: komplementarno?ci oraz koncentracji programu. Jest
to konsekwencja b??dnego wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Ekspert uzna? jednak, ?e proces
prowadzenia konsultacji spo?ecznych oraz w??czenia mieszka?ców do tego procesu zosta?
przeprowadzony prawid?owo.
Przeciwko za?o?eniom zielonogórskiego GPR protestowa?y te? ?rodowiska obywatelskie.
Przedstawiciele Ruchu Miejskiego - Obywatele Zielonej Góry interweniowali u marsza?ek
Polak. Marsza?ek postanowi?a zasi?gn?? opinii eksperta z Instytutu Rozwoju Miast, w zakresie
zgodno?ci GPR Miasta Zielona Góra z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. Opinia eksperta by?a bardzo krytyczna w stosunku do
zielonogórskiego GPR. Zdaniem eksperta, w celu uznania Programu za prawid?owy, nale?y:
1. Dopasować system podziału miasta na jednostki przestrzenne służące
analizie zróżnicowania wewnątrzmiejskiego w ten sposób, by uniknąć
konieczności korekty granic obszaru wytyczonego przy użyciu tychże
jednostek. Nowe jednostki powinny uwzględniać uwarunkowania
prowadzenia procesu rewitalizacji w Zielonej Górze oraz podstawowe
podziały przestrzenno-funkcjonalne.
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2. Przeprowadzić ponowną analizę wskaźnikową dla nowo wydzielonych
jednostek – z zastrzeżeniem odniesienia do prawidłowej wartości
referencyjnej dla miasta po zmianie granic. Dla potrzeb analizy
wskaźnikowej rekomenduje się włączenie dodatkowego zestawu
wskaźników, np. w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym.
3. Uzupełnić wizję obszaru rewitalizacji w 2022 r. o aspekty wynikające z
konieczności ograniczenia kryzysu społeczno-gospodarczego wynikającego z
diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych.
4. Dopasować strumień projektów rewitalizacyjnych do skali zdiagnozowanych
potrzeb obszaru w sytuacji występującego aktualni nadmiaru projektów ze
sfery technicznej i funkcjonalno-przestrzennej w stosunku do sfery
społecznej.
5. Udowodnić, iż interwencja rewitalizacyjna skierowana została na tereny
charakteryzujące się najwyższym stopniem występowania zjawisk
kryzysowych w Zielonej Górze.

Opinia ekspercka

Strona 3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

