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1.1 WSTĘP 
Dokument „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023” został przygotowany 
zgodnie z najlepszymi praktykami. Przygotowanie dokumentu poprzedzono badaniami 
dotyczącymi rewitalizacji, w trakcie prac prowadzono moderowane warsztaty dotyczące 
rewitalizacji1 (raporty z tych działań są załącznikiem do niniejszego opracowania). Dane 
zarówno z badań jak i z warsztatów wskazały deficyty i potencjały Miasta Biała. Informacje 
zawarte w obu wskazanych raportach, wraz z dokonaną diagnozą stały się kluczowym 
elementem wskazującym cele rewitalizacji oraz wskazówką pozwalającą planować 
przedsięwzięcia realizujące założone cele.  
Projekt dokumentu był poddany procesowi konsultacji społecznych (raport z konsultacji jest 
także załącznikiem do niniejszego opracowania). 
Dla zwiększenia obiektywności poszczególne działania badawcze wykonywano we współpracy 
z różnymi specjalistami zewnętrznymi, natomiast nad powstaniem całości dokumentu czuwał 
zespół pracowników Urzędu Miejskiego wraz z członkami Forum Lokalnego.  
Podczas procesu przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji aktywnie docierano do 
wszystkich interesariuszy, w tym zwłaszcza do mieszkańców i przedsiębiorców. 

1.2  KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

 
Źródło: strona internetowa Gminy Biała 

                                                      
1 Raport z badań: Rewitalizacja Miasta Biała, badanie zrealizowane przez Ośrodek Badań Społecznych „INDEKS” Poznań, sierpień 2016 r. Raport z przeprowadzonych warsztatów dotyczących rewitalizacji Miasta Biała, opr. Agnieszka Nowak, Leszek Nowak, 2BA doradztwo strategiczne, Biała 19 września 2016 r. 
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Biała jest jednym ze starszych miast górnośląskich. Na przełomie XII i XIII w. była siedzibą 
kasztelanii. Powstała na starym szlaku komunikacyjnym z Nysy do Krakowa. Położona jest  
w południowej części województwa opolskiego w dorzeczu rzeki Białej. Pod względem 
administracyjnym wchodzi w skład powiatu prudnickiego, do którego należy również miasto  
i gmina Prudnik, gmina Lubrza oraz gmina Głogówek. Od północy obszar gminy Biała graniczy  
z gminą Prószków, od północnego-wschodu z gminą Strzeleczki, od wschodu z gminą 
Głogówek, od południa z gminą Lubrza, od południowego zachodu z gminą Prudnik oraz od 
zachodu z gminą Korfantów. Gmina o powierzchni w granicach administracyjnych około 196 
km2 (19600 ha, w tym miasto 1471ha), stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa 
opolskiego (9412 km2) i jest jedną z większych gmin w regionie. W jej skład wchodzi 33 
miejscowości, w tym 29 sołectw. W strukturze przestrzennej jej obszaru dominują użytki rolne 
zajmujące około 75% powierzchni (14751 ha) oraz lasy występujące na około 18% (3525 ha) 
powierzchni jej obszaru. Pozostałe formy użytkowania gruntów tzn. użytki kopalne (18 ha), 
tereny wód otwartych (13 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane i komunikacyjne – ok. 
956 ha), stanowią łącznie tylko 7% powierzchni gminy. 
Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo, które rozwija się przy korzystnych 
warunkach środowiska przyrodniczego. Ponadto gmina, jako uzupełniającą, posiada funkcję 
mieszkaniową, jednak jej obszar leży poza głównymi osiami rozwojowymi regionu. Poza 
intensywnym rolnictwem występujące tu uwarunkowania nie mają znaczenia dla rozwoju 
Opolszczyzny. 
Miasto Biała stanowi lokalny ośrodek usługowo-mieszkaniowy, o poszerzonym zakresie usług 
ponadlokalnych. Miasto oraz sołectwa wraz z przysiółkami łącznie tworzą 43 miejscowości. 

Tabela 1 Wybrane dane statystyczne  
WYBRANE DANE 2012 2013 2014 

Ludność  10972 10827 10793 
Ludność na 1 km2  56 55 55 

Kobiety na 100 mężczyzn  108 108 108 
Dochody ogółem budżetu na 1 

mieszkańca w zł  2892 3008 2946 
Wydatki ogółem budżetu na 1 mieszkańca 

w zł  2735 3143 3002 
Obiekty turystyczne zbiorowego 

zakwaterowania  1 1 1 
Mieszkania oddane do użytku na 10 tys. 

ludności  5 11 1 
Ludność w % ogółu korzystająca z instalacji wodociągowej 87,5 87,5 87,9 
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korzystająca z instalacji kanalizacyjnej 11,5 11,8 19,2 
korzystająca z instalacji gazowej 1 1 1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych  

1.3 PODSTAWY PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA DO ROKU 2023 
Program rewitalizacji przygotowany został na podstawie następujących dokumentów: 

 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
(MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015) zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju 3 lipca 2015 r. 

 Strategia Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 - 2020 z perspektywą do roku 2025 
(uchwała nr XXXIV.387.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r.) 

 Strategia Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 
2008-2018 (uchwała nr XVI/ 206/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2008 r.) 
 

1.4 WYMOGI DIAGNOZY 
Wskazanie obszarów zaniedbanych miasta wymaga diagnozy, bowiem zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 rewitalizacja  
to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie 
społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 
programy rewitalizacji. Obszar zdegradowany to natomiast przestrzeń, w której 
zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji 
lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej  
z następujących sfer:  
a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),  
b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska), 
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c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 
jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),  
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 
  

1.5 OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI 
Szczególne znaczenie odgrywa obszar rewitalizacji. Jest to - obszar obejmujący całość lub 
część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych 
zjawisk,  
o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 
zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, 
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować 
terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 
mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania 
problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe  
i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla 
nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

1.6 DIAGNOZA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 
Diagnozę przeprowadzono zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1.3 wynikającymi  
z wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

1.6.1 PODSTAWOWE POJĘCIA 
W niniejszym dokumencie pojawia się wiele specjalistycznych terminów, które wymagają zdefiniowania: 

 Bezrobocie faktyczne – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych 
do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia, 

 Bezrobocie rejestrowane – pod tym pojęciem, zgodnie z definicją prezentowaną przez 
Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują 
innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym 
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wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy osób niepełnosprawnych). Bezrobotny 
zarejestrowany nie uczęszcza do szkoły, jest w wieku od 18 do 60 r. życia (kobiety) lub 
65 r. życia (w przypadku mężczyzn), nie ma emerytury ani renty, nie jest posiadaczem 
nieruchomości rolnej (powyżej 2 ha), a także nie prowadzi firmy. Jest to formalny stan 
wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Bezrobocie 
rejestrowane nie oddaje w pełni rzeczywistego poziomu bezrobocia w danym regionie, 
ponieważ uzyskane wyniki nieco go zaniżają (wynika to m.in. z tego, że nie wszystkie 
osoby bezrobotne rejestrują to w odpowiednim urzędzie lub w ogóle się nie rejestrują). 

 Delimitacja – wyznaczenie granic obszarów, dla których będzie prowadzona analiza, 
 Kapitał społeczny – mianem kapitału społecznego określa się wartość, na którą 

składają się wzajemne relacje społeczne oraz zaufanie jednostek, przy pomocy których 
możliwe jest pomnażanie osiąganych korzyści. Jest to termin wynikający z nauk 
socjologicznych oraz ekonomicznych. Składają się na niego między innymi jakość 
stosunków panujących między członkami społeczności, ich wzajemne relacje, stosunki 
oraz efekty synergii.  

 Obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, 
w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących 
negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych – wyznaczony uchwałą Rady Miejskiej, 

 Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 
ust. 1 Ustawy, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina 
zamierza prowadzić rewitalizację. nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji 
może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 
wspólnych granic, 

 Ubóstwo – zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków 
materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny, jest to stan 
doznawania przez kogoś przynajmniej jednego z dwóch problemów: 

 głęboki niedostatek – jego dochody ekwiwalentne na członka rodziny są niższe 
niż 60% mediany takich dochodów w danym kraju (kryterium dochodowe), 

 głęboka deprywacja materialna – brak środków na wydatki związane 
z realizacją podstawowych, uzasadnionych potrzeb: opłacenia bieżących 
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rachunków za czynsz i energię, ogrzania domu, pokrycia niespodziewanych 
wydatków, zjedzenia przynajmniej raz na dwa dni posiłku z odpowiednią ilością 
białka, spędzenia tygodnia urlopu rocznie poza miejscem zamieszkania, 
posiadania podstawowych udogodnień technicznych standardowych dla danego 
społeczeństwa (kryterium wydatkowe). 

 Wykluczenie społeczne – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup 
społecznych w stosunku do ich otoczenia społecznego. Jest rozumiane jako 
niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak 
gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Wykluczona społecznie jest jednostka lub 
grupa, która w sensie formalnym należy do danego społeczeństwa i chce uczestniczyć 
w jego życiu czynnie, lecz nie może z powodów będących poza jej kontrolą. 
 

1.6.2 KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH 
BEZROBOCIE 
Podstawowym parametrem charakteryzującym zjawiska kryzysowe w obrębie rynku pracy jest 
bezrobocie. Liczby wskazujące poziom bezrobocia zawsze oddają metodykę wynikającą 
z ustaw. Można podważać, czy dane rejestrowane przez Urzędy Pracy oddają stan faktyczny, 
niemniej zawsze są to dane porównywalne. Według stanu na 30.06.2016 r. (dane PUP 
w Prudniku) w mieście Biała było 85 bezrobotnych wobec 269 na terenie całej gminy. 
W większości były to osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku. 
 

Tabela 2 Bezrobotni w mieście i gminie  Biała (stan na 30.06.2016 r.) 
Lp. Obszar Liczba 

bezrobotnych 
Liczba 

mieszkańców* 
% 

bezrobotnych 
% 

mieszkańców 
1 gmina Biała 269 10 869 100% 100% 
2 w tym miasto 85 2 499 31,6% 23% 
3 obszary wiejskie 184 8 370 68,4% 77% 

Źródło: PUP w Prudniku   
 
Proporcje są jeszcze wyraźniejsze dla długotrwale bezrobotnych. Szczegółowe proporcje 
bezrobotnych zamieszczono w tabeli 3: 
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Tabela 3 Bezrobotni w mieście i gminie  Biała z podziałem na kategorie (stan na 30.06.2016 r.) 

Lp. Obszar Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 
 

Liczba 
bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku 
Liczba 

bezrobotnych powyżej 
50 roku życia 

1 gmina Biała 171 249 102 
2 w tym miasto 57 75 35 
3 obszary wiejskie 114 174 67 

Źródło: PUP w Prudniku   
Teren miasta wyróżnia się bezrobociem na tle gminy. Jest to istotny problem społeczny. 
W Białej nie ma większych zakładów pracy (poza wytwórnią naturalnych wód mineralnych 
„Ustronianka” sp. z o.o.), tymczasem tereny wiejskie to tradycyjne obszary rolnicze, 
wchłaniające dużą liczbę rąk do pracy.  

UBÓSTWO 
W przypadku zjawiska ubóstwa posiłkowano się informacjami z Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Białej. 
Istotnym problemem społecznym występującym na terenie miasta Biała jest ubóstwo części 
mieszkańców. Najbardziej zagrożone tym problemem grupy społeczne to ludzie młodzi, w tym 
zwłaszcza dzieci. 
W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej wsparł 126 osoby co stanowiło ok. 5% 
mieszkańców miasta, dla całej gminy wskaźnik ten był niższy i wyniósł ok. 4%. Głównymi 
powodami korzystania z pomocy społecznej było właśnie ubóstwo oraz bezrobocie (blisko 59% 
osób korzystających), ciężka/długotrwała choroba (31%) i niepełnosprawność (15%). 
Należy zwrócić uwagę, że powyższa liczba obejmuje jedynie liczbę osób. W wielu przypadkach 
są to osoby, na których utrzymaniu są całe rodziny, co zasadniczo wpływa na różnego rodzaju 
możliwości członków tych rodzin, a tym samym potencjał danej społeczności. 
Na terenie miasta Biała następuje koncentracja zjawiska ubóstwa. 
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STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA I DEPOPULACJA  
Województwo opolskie jest obszarem o najszybszej w Polsce depopulacji i starzeniu się 
społeczeństwa. Zjawisko to w istotnym stopniu dotyczy gminy Biała. Dla zaprezentowania 
problemu w sposób liczbowy zaprezentowano wybrane informacje demograficzne. Ludność 
ogółem i ludność powyżej 70 roku życia. 

Tabela 4 Ludność ogółem w gminie Biała w latach 2010-2015 
Lp. Obszar 2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 2014 2015 

1 gmina Biała 11.096 11.001 10.972 10.827 10.793 10.721 
2 w tym miasto 2.546 2.528 2.534 2.511 2.496 2.468 
3 obszary wiejskie 8.550 8.473 8.438 8.316 8.297 8.253 

Źródło: Bank Danych Lokalnych   
Tabela 5 Ludność powyżej 70 roku życia  w gminie Biała w latach 2010-2015 

Lp. Obszar 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 2014 2015 
1 gmina Biała 1.413 1.430 1.441 1.419 1.399 1.362 
2 w tym miasto 301 306 309 311 314 313 
3 obszary wiejskie 1.112 1.124 1.132 1.108 1.085 1.049 

Źródło: Bank Danych Lokalnych  Warto zauważyć, że zjawisko starzenia się społeczeństwa w znacznie większym stopniu dotyka 
miasta Biała niż terenów wiejskich. 

ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI 
Problemy przestępczości są istotną składową degradacji obszaru i obniżania jakości życia 
mieszkańców. Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w ramach prac nad Strategią pod 
względem rejestrowanych przestępstw gmina Biała należy do terenów bezpiecznych. Zgodnie 
z danymi wskazanymi w Strategii generalnie przestępstw nie jest dużo, a wykrywalność 
w niektórych przypadkach sięga nawet 100%. Do największej liczby przestępstw dochodzi 
w zakresie nieprzestrzegania przepisów drogowych, w tym prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości. Na kolejnych miejscach są przestępstwa przeciwko mieniu oraz kradzieże. 
 

NISKI POZIOM EDUKACJI 
Poddano analizie dwa poziomy edukacji powszechnej: szkoły podstawowe i gimnazjalne, 
ponieważ tylko tych poziomów dotyczy rejonizacja, a więc hipotetycznie da się dla nich 
wyciągnąć wnioski przestrzenne. Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie 
gminy Biała: 
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 Publiczne Gimnazjum w Białej, 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej: 

o Publiczne Przedszkole w Białej, 
o Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej z klasami  

I-VI, 
 Filia Szkoły w Gostomii z klasami I-III, 
 Filia Szkoły w Radostyni z klasami I-III, 
 Filia Szkoły w Śmiczu z klasami I-III, 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku: 

o Publiczne Przedszkole w Łączniku, 
o Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku z klasami I-VI, 

 Filia Szkoły w Pogórzu z klasami I-III, 
o Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku, 

Poza tym na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda 
Augustyna w Grabinie. Szkoły funkcjonujące na terenie gminy nie wyróżniają się wynikami na 
tle powiatu czy województwa. Średni wynik z egzaminu kończącego szkołę podstawową 
wyniósł z części I (język polski i matematyka) 60,4%, co jest poniżej zarówno dla średniej 
gminnej (61,4%), powiatu (62,7%), jak i województwa (66%). W przypadku języka 
angielskiego było to 75,8% i było nieco wyższe od średniej gminnej (75,7%), ale niższe od 
powiatu (76%), jak i województwa (78,1%). Szczegółowe wyniki zaprezentowano w tabeli 6 
(Przedstawiono średni wynik za arkusz sprawdzianu szóstoklasisty w procentach).  
 

Tabela 6 Średni wynik za arkusz na tle danych średnich miasta, powiatu i województwa za  2015 r. 
PLACÓWKA WYNIK SZKOŁY 

ŚREDNI WYNIK DLA GMINY 
ŚREDNI WYNIK DLA POWIATU 

ŚREDNI WYNIK DLA WOJEWÓDZTWA 
CZĘŚĆ PIERWSZA EGZAMINU 

Zespół Szkół w Białej 60,4 

61,4 62,7 66 
Zespół Szkół w Łączniku 63 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa 
 w Grabinie 

65,1 

DUGA PIERWSZA EGZAMINU 
Zespół Szkół w Białej 75,8 75,7 76 78,1 Zespół Szkół w Łączniku 79,2 
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Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa 
 w Grabinie 

69,9 

Źródło: Urząd Miejski w Białej  Wyniki edukacyjne dla szkoły gimnazjalnej przeanalizowano na podstawie wyników egzaminów 
gimnazjalnych w 2015 r. 
 

Tabela 7 Wyniki egzaminów gimnazjalnych w gminie Biała w 2015 r. 
ŚREDNI WYNIK 

PLACÓWKA JĘZYK POLSKI  
HISTORIA /WOS 

MATE-MA- TYKA 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 

JĘZYK ANGIELSKI  (Podstawowy) 

JĘZYK ANGIELSKI (Rozszerzony) 

JĘZYK NIEMIECKI (Podstawowy) 
JĘZYK NIEMIECKI (Rozszerzony) 

GIMNAZJUM  W BIAŁEJ 65,4 62,3 41,2 52,5 66,8 44,1 84,8 82,4 
GIMNAZJUM  
W ŁĄCZNIKU 56,5 62,4 48,5 52,4 88,0 79,0 67,1 87,8 
ŚREDNIA DLA GMINY 63,0 62,4 43,2 52,4 68,3 46,6 77,9 83,9 
ŚREDNIA DLA POWIATU 59,9 60,7 46,5 47,2 64,4 41,7 73,1 84,7 
ŚREDNIA DLA WOJEWÓDZTWA 60,3 62,3 46,7 48,7 66,9 47,0 68,0 65,4 

Źródło: Urząd Miejski w Białej  Zdiagnozowane tu zróżnicowanie nie może być podstawą oceny pracy poszczególnych szkół. 
Potraktowano je wyłącznie jako pośrednie wskazanie, że poszczególne szkoły pracują 
w środowiskach, o zróżnicowanym poziome wyzwań edukacyjnych. Wywiady z pedagogami 
potwierdzają przypuszczenie, że czynnikiem najsilniej różnicującym wyniki uczniów 
poszczególnych szkół jest zróżnicowany poziom wsparcia edukacyjnego otrzymywanego przez 
uczniów w domu rodzinnym. Chodzi tu zarówno o pomoc bezpośrednią w nauce czy możliwość 
opłacenia korepetycji, jak i bardziej pośrednie wsparcie w postaci dostarczania wzorców i 
wspierania aspiracji. Ponadto podział na obwody szkolne utrudnia przełożenie wyników wprost 
na przyjęte zasady delimitacji obszaru zdegradowanego.  
Niemniej wyniki w zakresie szkoły podstawowej dla miasta Biała zaniżają średnie wyniki 
uzyskiwane przez szkoły na terenie gminy. 

POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO (PROBLEM NIEWYSTARCZAJĄCEGO POZIOMU UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM I KULTURALNYM) 
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Kapitał społeczny to sieć istniejących w danej grupie społecznych relacji zaufania, lojalności 
i solidarności, tworząca warunki do faktycznego współdziałania jednostek we wspólnym 
interesie i rozwijania pomiędzy tymi jednostkami realnych kooperacji o różnych celach. Celem 
tej części diagnozy jest zbadanie, czy w jakichś obszarach nie występują problemy związane 
z siecią pozytywnych relacji społecznych, będących podstawą współpracy. Oba te obszary są 
jednak równocześnie miarami poziomu uczestnictwa w życiu publicznym, z tego powodu 
przeanalizowano je wspólnie. 
W praktyce bardzo trudna znaleźć wiarygodny miernik poziomu kapitału społecznego. W tym 
przypadku wykorzystano dwa wskaźniki: udział w programie „Inicjatywa Lokalna” oraz 
uczestnictwa w wyborach. 
 
INICJATYWA LOKALNA  
Na terenie gminy Biała działa interesujący program nazwany „Inicjatywa Lokalna”. Polega na 
rodzaju konkursu wniosków obywatelskich na przyznanie grantu z budżetu gminy. Poniżej 
zamieszczono tabelę z zadaniami przyjętymi do realizacji w 2015 roku. Nie ma tam żadnego 
wniosku złożonego przez mieszkańców miasta Biała, co więcej, z jedynego zgłoszonego przez 
mieszkańców Osiedla nr 1 (w Białej) zrezygnowali sami wnioskodawcy. Tabelę zadań 
zamieszczono w załączniku. 
 
FREKWENCJA WYBORCZA 
Trzy obwody głosowania, obwód 1, 2 i 3 pokrywają się z obszarem miasta Biała. W tabeli 8 
przedstawiono frekwencję wyborczą w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu i Senatu.  

Tabela 8 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w 2015 r. 
Nr obwodu 

Siedziba obwodu LICZBA UPRAWNIONYCH 
LICZBA WYDANYCH KART FREKWENCJA 

1 
Publiczne Gimnazjum 

Biała ul. Tysiąclecia 16  
48-210 Biała 

754 117 15,52% 

2 
Urząd Miejski 

Biała ul. Rynek 10  
48-210 Biała 

625 72 11,52% 

3 
Gminne Centrum Kultury 
Biała ul. Prudnicka 35  

48-210 Biała 
657 99 15,07% 

4 Wiejskie Centrum 
Kultury i Rekreacji 516 57 11,05% 
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Chrzelice 177  
48-220 Łącznik 

5 
Publiczne Gimnazjum 

Łącznik ul. 
Świerczewskiego 79 d  

48-220 Łącznik 
1179 145 12,30% 

6 
Remiza OSP 

Pogórze 160a  
48-220 Łącznik 

957 78 8,15% 

7 
Remiza OSP 
Grabina 62  
48-210 Biała 

477 68 14,26% 

8 
Sala Samorządu 

Mieszkańców 
Ligota Bialska 60 

48-210 Biała 
754 83 11,01% 

9 
Szkoła Podstawowa 

Śmicz 106  
48-210 Biała 

490 79 16,12% 

10 
Sala Samorządu 

Mieszkańców 
Olbrachcice 69 a 

48-210 Biała 
373 50 13,40% 

11 
Szkoła Podstawowa 

Gostomia 46 a  
48-210 Biała 

349 70 20,06% 

12 
Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 
Rostkowice 38  
48-210 Biała 

329 56 17,02% 

13 
Remiza OSP 

Nowa Wieś Prudnicka 51 
b  

48-210 Biała 
535 46 8,60% 

14 
Remiza OSP 

Nowa Wieś Prudnicka 51 
b  

48-210 Biała 
269 25 9,29% 

15 
Sala Samorządu 

Mieszkańców 
Prężyna 70 a  
48-210 Biała 

2398 26 10,92% 

16 
Sala Samorządu 

Mieszkańców 
Kolnowice 76  
48-210 Biała 

276 79 28,62% 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, pominięto obwody zamknięte 
Zróżnicowanie frekwencji w poszczególnych obwodach nie są na tyle istotne, aby uznać je za miernik 
aktywności społecznej  
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Ze względu na brak wiarygodnych wskaźników podczas prac nad diagnozą obszaru 
zdegradowanego/rewitalizowanego dla gminy Biała postanowiono pominąć czynnik uczestnictwa w życiu 
kulturalnym. 
Z danych wynika, że miasto Biała wyróżnia się na niekorzyść w zakresie aktywności społecznej. 

1.6.3 NEGATYWNE ZJAWISKA INNE NIŻ SPOŁECZNE 
Wytyczne wskazują, iż obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych (które omówiono dotychczas), można wyznaczyć jako 
obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim co najmniej jednego 
z następujących negatywnych zjawisk: 
 gospodarczych – w szczególności: niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw, lub 
 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, lub 

 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 
do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

ZJAWISKA GOSPODARCZE 
Zapis ustawy zwraca uwagę w szczególności na dwa rodzaje negatywnych zjawisk 
gospodarczych: niski stopień przedsiębiorczości, oraz słabą kondycję lokalnych 
przedsiębiorstw. W odniesieniu do obu zjawisk należy brać pod uwagę, że sama statystyka 
nie daje pełnej informacji o faktycznym stanie lokalnej gospodarki. Toteż w obu aspektach 
statystyka będzie uzupełniona danymi zebranymi w innym trybie, przede wszystkim 
materiałem z obserwacji w terenie.  
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ale 
też potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do 
podejmowania aktywności z własnej inicjatywy. Ilość przedsiębiorstw jest pośrednim 
wskaźnikiem stanu przedsiębiorczości. 

Rysunek 1 Podmioty gospodarcze w gminie Biała w latach 2010-2015 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych  

Pośrednią przesłanką dla stwierdzenia niskiego poziomu przedsiębiorczości na danym obszarze 
mogą być w szczególności liczne oferty najmu lokali na działalność gospodarczą nie znajdujące 
przez długi czas najemców lub po prostu lokale-pustostany pozostające przez dłuższy czas bez 
użytkownika. Jedno i drugie zjawisko – szczególnie jeśli współwystępują oba na raz w 
znacznym nasileniu – to pośrednia przesłanka dla stwierdzenia niskiego poziomu 
przedsiębiorczości. Obserwacja w terenie ujawnia, że w szczególności obszar miasta 
charakteryzuje się ofertami najmu lokali użytkowych, oczekujących na kontrahenta. Popyt jest 
jednak znacznie mniejszy od podaży. Z zaobserwowanego stanu można wnioskować 
pośrednio, że obecnie rynek nie reaguje zainteresowaniem na istniejącą podaż lokali 
użytkowych, a więc stopień przedsiębiorczości w analizowanym obszarze jest zdecydowanie 
niski (zapewne w reakcji na obiektywnie trudne warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej i słaby popyt). Podobnie przedstawia się sytuacja z nieruchomościami i lokalami 
które na omawianym obszarze są pustostanami i pozostają nieużytkowane, jednak nie są 
wystawione do wynajmu, prawdopodobnie ze względu na bardzo zły stan techniczny. Dużą 
ilość takich obiektów na danym terenie można odczytywać jako brak gotowości rynku do 
poniesienia nakładów na ich remonty w celu uruchomienia w nich działalności gospodarczej. 
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Jest to więc przesłanka do stwierdzenia ograniczonej atrakcyjności obszaru. Z kolei problemy 
słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw może pośrednio potwierdzić informacja statystyczna 
o wyrejestrowaniach działalności gospodarczej na danym terenie. Pośrednią przesłanką dla 
stwierdzenia słabej kondycji lokalnych firm mogą być także dane obserwacyjne, takie jak 
widoczne przesłanki złej kondycji finansowej firm (wyposażenie i reklama o bardzo niskim 
standardzie, rzucający się w oczy brak inwestowania w rozwój biznesu). 
Znamienną cechą obszaru miasta Biała jest fakt niskiej efektywności prowadzonej tamże 
działalności handlowo-usługowej, na co dowodem jest m.in. to, iż znacząca część 
nowoutworzonych działalności nie jest w stanie utrzymać się dłużej niż 1 rok.  

Tabela 9 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych) w 2015 r. w gminie Biała  
LP. Obszar 

LICZBA WYREJSTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 
1 Gmina Biała 29 
2 miasto 14 
3 Tereny wiejskie 15 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Przedsiębiorczość na terenie miasta jest wyraźnie gorsza niż na terenie całej gminy Biała. 

ZJAWISKA ŚRODOWISKOWE 
Wytyczne wskazują że wśród negatywnych zjawisk środowiskowych należy w szczególności 
rozpatrzyć przekroczenie standardów jakości środowiska oraz obecność odpadów 
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.  
Szczegółową diagnozę w zakresie kwestii środowiskowych przeprowadzono w ramach prac 
nad SUiKZP oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej2 (w zakresie ochrony powietrza oraz 
emisji gazów cieplarnianych). Generalnie należy stwierdzić, że najpoważniejszym zagrożeniem 
jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynikających z intensywnej gospodarki rolnej 
oraz ograniczonym zasięgiem sieci kanalizacyjnej oraz zanieczyszczenie powietrza wynikającej 
głównie z tzw. „niskiej emisji”, które swe źródło ma przede wszystkim w wykorzystywaniu w 
indywidualnych paleniskach domowych paliw kopalnych (głównie węgla kamiennego, często 
niskiej jakości, spalanego w nieefektywnych energetycznie piecach) oraz ruchu 
samochodowym (szczególnie dominujący w emisji w okresie letnim). Poważnym problemem 
jest również palenie w paleniskach domowych odpadów komunalnych. Poniżej znajdują się 
wybrane informacje przedstawione w SUiKZP. 
                                                      
2 Uchwała nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała. 
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ZAGROŻENIA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI 
Na obszarze gminy Biała zagrożenia powierzchni ziemi wynikają z trzech głównych czynników: 

 z zachodzących, współczesnych procesów erozji gleb, 
 zagrożenia gleb zanieczyszczeniami, 
 przekształcenia powierzchni ziemi, spowodowane eksploatacją złóż surowców 

naturalnych. 
WODY POWIERZCHNIOWE 

Jedynym ciekiem powierzchniowym gminy, na którym prowadzono stały monitoring 
diagnostyczny i operacyjny do 2008 r., była rzeka Biała. W latach 2005 – 2008 jakość jej wód 
nie mieściła się w granicach norm klasy III (klasa N – wody pozaklasowe), przy 
rejestrowanych zarazem symptomach okresowego zanieczyszczenia w zakresie barwy, żelaza, 
zawiesiny  
i miana Coli. Ponadto poniżej miasta Biała wody Białej wykazywały zwiększone stężenia tlenu 
rozpuszczonego, BZT5 oraz indeksu saprobowości. Stan wód pozostałych cieków wodnych nie 
był badany. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych gminy Biała są 
nieskanalizowane tereny wiejskie i intensywna gospodarka rolna w południowej i centralnej 
części gminy. 
Na obszarze gminy Biała brak jest obecnie punktów pomiarowo-kontrolnych nowej sieci 
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego. Stan wód powierzchniowych na 
obszarze gminy nie jest więc znany. 

POWIETRZE 
Monitoring powietrza wykonywany jest na posterunku w Białej i w na dwóch posterunkach  
w Prudniku, gdzie jest monitorowany poziom dwutlenku siarki SO2 oraz dwutlenku azotu NO2. 
Opierając się na monitoringu ze stacji w Białej można stwierdzić, że w 2011 r. średniorocznie 
poziom stężeń SO2 wynosił 6,1 µg/m3 (w sezonie pozagrzewczym 2,3µg/m3) oraz NO2 
13,1µg/m3 (w sezonie pozagrzewczym 8,3µg/m3), a w stosunku do lat 2005-2007 nastąpiła 
istotna poprawa. 
Ze względu na kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochronę roślin obszar gminy zaklasyfikowano 
do następujących stref: strefa A tj. poziom stężeń nie przekracza wartości 
dopuszczalnej/docelowej i nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza – w zakresie dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2 oraz tlenku węgla CO;  
strefa C tj. poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną lub wartość dopuszczalną 
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powiększoną o margines tolerancji i należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do 
osiągnięcia wartości kryterialnych, a także niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza – w zakresie pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzenu C6H6  
i ozonu O3 . Ze względu na wysoką zawartość PM10 gminę Biała, jak i cały obszar strefy 
opolskiej, zaliczono do obszarów klasy strefy C, dla których notuje się przekroczenie 
zawartości naturalnej zanieczyszczeń podwyższonej o margines tolerancji. W strefie należy 
dokonać identyfikacji obszarów ponadnormatywnego zanieczyszczenia oraz przeciwdziałać 
zanieczyszczeniu. Występowanie ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego na obszarze 
gminy to bardzo poważny argument dla konieczności racjonalizacji użytkowania rolniczego jej 
terenów, w szczególności związanego z koniecznością wprowadzania pasów zieleni przeciw 
erozji wietrznej. 
Stopień zanieczyszczenia powietrza wiąże się z ilością i rodzajem wprowadzanych do powietrza 
substancji. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy Biała jest emisja 
antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Decydujące znaczenie mają źródła 
emisji z sektora komunalnego, produkcji rolniczej oraz transportu, w mniejszym stopniu źródła 
przemysłowe. Gmina Biała należy do grupy gmin o małym stopniu uprzemysłowienia. Liczba 
zakładów, które są źródłem zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza atmosferycznego, 
jest niewielka. Do największych producentów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
należy zaliczyć zakłady zlokalizowane w północnej części zabudowy miasta Biała (Ustronianka, 
i sąsiednie tereny magazynowo-składowe). Z kolei głównym liniowym źródłem zanieczyszczeń 
są drogi wojewódzkie DW 414, DW 409 i DW 407 oraz drogi powiatowe  
DP 1205 O i DP 1208 O, będące źródłem emisji tlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla  
i węglowodorów (szczególnie benzenu) oraz pyłów zawierających mi. związki ołowiu, kadmu, 
niklu i miedzi. Zasięg oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł liniowych jest 
lokalny i może wahać się od 20 m do 100 m od drogi, w zależności od natężenia ruchu. Na 
ograniczenie tego typu emisji ma wpływ sprawność układu komunikacyjnego (szczególnie na 
terenie miasta) oraz rzeczywiste natężenie ruchu, które w ostatnich latach wykazuje cały czas 
tendencje wzrostowe. 
O stanie higieny na obszarze gminy decydują w dużym stopniu emitory zewnętrzne, głównie 
sąsiednie ośrodki miejsko – przemysłowe. Napływ zanieczyszczonych mas powietrza odbywa 
się głównie z miasta Prudnika oraz Krapkowice-Gogolin. O stanie higieny atmosfery decyduje 
także niska emisja ze źródeł lokalnych (tj. z emisji zanieczyszczeń z kotłowni, indywidualnych 
palenisk domowych) oraz zakładów usługowych, przemysłowych i energetycznych. Istotny 
udział w emisji zanieczyszczeń mają źródła komunikacyjne. Generalnie stan higieny atmosfery 
na obszarze gminy Biała jest zadowalający, okresowo pogarszający się. 
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W kontekście zanieczyszczeń związanych z niską emisją (głównie PM10, PM2,5, NOx) 
uchwalony w dniu 29.09.2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej zwraca uwagę na następujące 
aspekty edukacyjne, które są kluczowe w kontekście ochrony powietrza w gminie, w tym  
w mieście Biała: 

 niewystarczająca świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.  
 niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków 

zdrowotnych takiego stanu rzeczy,  
 przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych. 
KLIMAT AKUSTYCZNY 

Hałas przedostający się do środowiska na obszarze gminy Biała jest pochodną funkcjonowania 
obiektów produkcyjnych, terenów eksploatacyjnych, baz materiałowo-sprzętowych, rzemiosła 
oraz komunikacji. Głównymi źródłami uciążliwego hałasu w gminie są: 

 droga wojewódzka DW 414 relacji Lubrza – Opole, zapewniająca powiązania gminy  
z miastem wojewódzkim Opolem oraz powiatowym ośrodkiem usługowym jakim jest 
Prudnik, stanowiąca podstawowy ciąg komunikacyjny dla ruchu turystycznego z Opola 
do Gór Opawskich i Czech, 

 droga wojewódzka DW 407 relacji Nysa – Łącznik, 
 droga wojewódzka DW 409 relacji Dębina – Strzelce Opolskie, 
 drogi powiatowe DP 1205 O i DP 1208 O zapewniające powiązania miastu Biała  

z Głogówkiem i Nysą, 
 kopalnia odkrywkowa na gruntach wsi Łącznik, 
 zespoły zakładów przemysłowych, głównie na terenie miasta Biała i wsi Łącznik, 
 fermy hodowlane na gruntach wsi Mokra. 

Na obszarze gminy nie prowadzi się okresowych pomiarów natężenia hałasu przemysłowego  
i komunikacyjnego. Gmina nie posiada opracowanego planu akustycznego oraz 
prognozowanego zasięgu uciążliwych poziomów hałasu. Najistotniejszym, komunikacyjnym 
źródłem hałasu, jest droga wojewódzka DW 414, na której średniodobowy ruch utrzymuje się 
poziomie od 5 000 do 10 000 pojazdów, a także pozostałe ww. drogi wojewódzkie  
i powiatowe, na których natężenie ruchu jest nieco mniejsze. Ocenia się, że w strefie 
zagrożenia hałasem > 61 dB(A), przebiegającej w odległości ok. 40 m w porze dziennej, oraz 
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hałasem > 56 dB(A) przebiegającej w odległości ok. 40-80m w porze nocnej, znajdują się 
tereny zabudowane miasta Biała. 

GOSPODARKA ODPADAMI 
Głównym problemem gospodarki odpadami na obszarze gminy Biała jest: 

 upośledzony system selektywnej zbiórki odpadów, nie gwarantujący realizacji polityki 
ekologicznej państwa w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów oraz ograniczania 
ilości odpadów składowanych na składowiska, 

 występowanie dzikich wysypisk odpadów, 
 spalanie odpadów w piecach domowych. 

W gminie prowadzona jest inwentaryzacja materiałów zawierających azbest w obiektach 
budowlanych, należących do osób prywatnych i gminy. 
Na obszarze gminy nie ma obiektów składowania odpadów komunalnych, ani też nie planuje 
się ich lokalizacji. Od lipca 2013 r., w Białej przy ul. Lipowej, funkcjonuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje średnio ok. 12,3t 
wyselekcjonowanych odpadów miesięcznie. 
Zorganizowanym systemem odprowadzania ścieków objętych jest około 60% mieszkańców 
miasta. 

PODSUMOWANIE – POTRZEBY W ZAKRESIE ŚRODOWISKOWYM 
Negatywne zjawiska środowiskowe koncentrują się na terenie miasta. Wynika to z koncentracji 
urbanistycznej i wynikającej z tego koncentracji zjawisk negatywnych: emisji niskiej i liniowej, 
zanieczyszczeń klimatu akustycznego Kluczowym obszarem w zakresie środowiska jest 
ochrona powietrza. Należy dążyć do ograniczenia palenia węglem  
w domowych instalacjach grzewczych oraz dążyć do zmian (w miarę w możliwości) w zakresie 
sposobu przemieszczania się mieszkańców po mieście (większe wykorzystania autobusów oraz 
transportu rowerowego). 

ZJAWISKA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE 
Według ustawy negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne należy przeanalizować 
w szczególności pod względem niewystarczającego wyposażenie w infrastrukturę techniczną 
i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 
niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
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obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej oraz niedoboru lub niskiej jakość terenów 
publicznych. 

TERENY REKREACYJNE I SPOŁECZNE 
Na obszarze gminy Biała od lat trwa systematyczny rozwój w zakresie budowy miejsc 
odpoczynkowych. Wyznaczono je w Białej, Łączniku, Wilkowie. Powstały bezpieczne place 
zabaw (Miłowice, Kolnowice), które sprzyjają aktywnemu spędzaniu wolnego czasu z dziećmi. 
Chętni mogą skorzystać z ogrodzonych małych boisk (Chrzelice, Kolnowice, Wilków). Pogórze 
jest pierwszym sołectwem, którym stanęła siłownia zewnętrzna, czyli „outdoor fitness”. 
Dostępne publicznie atrakcyjne urządzenia nie dość, że znacząco podniosły jakość życia 
mieszkańców wsi i rozszerzyły ofertę spędzania wolnego czasu, ale także są promocją 
aktywnej rekreacji dostępnej i potrzebnej w każdym wieku. 
Na terenach zabudowanych miasta i wsi gminy Biała tereny zieleni o charakterze 
rekreacyjnym, wypoczynkowym i estetycznym zajmują łącznie powierzchnię ok. 3,48 ha (park 
miejski oraz teren zieleni ogólnodostępnej). 
Elementem rozproszonej zieleni ogólnodostępnej w Białej są skwery i place zabaw dla dzieci (3 
tereny - na osiedlach mieszkaniowych) Ponadto ogólnodostępne place zabaw dla dzieci 
zorganizowano przy publicznych placówkach przedszkolnych w Białej (744m2). 
Uznać można, że na obszarze miasta istnieją znaczne braki w zakresie lokalizacji terenów 
wspólnych, zwiększających poczucie wspólnoty. Szczególnie można wskazać: 

 w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Biała - we wnętrzu kwartałów 
obrzeżnej zabudowy wielorodzinnej i usługowej (obecnie nieuporządkowane  
i użytkowane na cele niekiedy sprzeczne z funkcją centrum usługowego), 

 w obrębie zabytkowych przedmieścia miasta Biała – na wzniesieniu, na którym 
lokowano miasto średniowieczne, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu zieleni przy 
pałacu w Białej oraz przy bramie Nyskiej. 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 
Obszar gminy Biała można zaliczyć do bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego 
w województwie opolskim, a miasto Biała do wyróżniających się wśród innych miast 
Opolszczyzny z uwagi na posiadane dziedzictwo kulturowe, czyli materialne i duchowe 
wartości związane z jego dziejami. Licznie zachowane zabytki archeologiczne, zabytki 
nieruchome i ruchome wraz z cennymi układami przestrzennymi i zespołami zabudowy oraz 
wartościami niematerialnymi, stanowią dziedzictwo kulturowe tego obszaru. 
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WYMAGAJĄCE REMONTÓW ZABYTKI I MAŁO WYRAZISTE PRZESTRZENIE 
PUBLICZNE, NIEDOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB W STARSZYM WIEKU 

I Z OGRANICZONĄ ZDOLNOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ 

NIEWYSTARCZAJĄCE WYPOSAŻENIE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ LUB JEJ ZŁY STAN 
Obszar gminy, zgodnie ze strategią, można uznać, zwłaszcza w porównaniu z sąsiednimi 
terenami – pod względem infrastrukturalnym jest na dość wysokim poziomie. 
Niemniej, zwłaszcza w obszarze miejskim występują duże braki w sanitacji. Budowa kanalizacji 
jest ważnym priorytetem wymienionym w Strategii Rozwoju Gminy Biała. Ponadto dużych 
uzupełnień wymaga sieć ścieżek rowerowych. Wiele ulic jest zniszczonych, asfalt pozapadany 
przy studniach kanalizacyjnych, liczne spękania, ubytki. Krawężniki skruszone, połamane. 
Wiele chodników są w bardzo złym stanie, płyty chodnikowe są skruszone, z licznymi 
uszczerbkami, nierównościami stanowią zagrożenie uszkodzenia kończyn oraz uniemożliwiają 
poruszanie się wózkami. Latarnie z oprawami sodowymi, ciągle ulegają awariom.  

BRAK DOSTĘPU DO PODSTAWOWYCH USŁUG LUB ICH NISKA JAKOŚĆ 
Na analizowanym terenie daje się zaobserwować deficyt wielu podstawowych usług 
publicznych, jednak najbardziej wyrazistym przykładem jest, jak wspomniano deficyt miejsc 
rekreacji i wypoczynku na terenie miasta. Dotyczy to zarówno niedostatecznej liczby placów 
zabaw dla dzieci, ale też urządzonych terenów rekreacyjnych dla dorosłych. Brakuje boisk 
sportowych dla młodzieży. Brakuje także miejsc spotkań w przestrzeniach publicznych 
o standardzie zgodnym z uzasadnionymi oczekiwaniami. 

NIEDOSTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ FUNKCJI 
Sytuacja gminy Biała, jak wielu polskich gmin, dotyczy głównie obszaru zdegradowanego 
wiąże się głównie ze zmianą funkcji tych terenów. Obecny układ przestrzenny miasta Biała jest 
złożony z kilku niezależnych ze sobą członów. 
Pierwotną częścią miasta jest leżąca po wschodniej stronie zabudowa Starego Miasta. 
Posiadała prawdopodobnie układ wsi obronnej - owalnicy. a struktura komunikacyjna jest 
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widoczna przede wszystkim na planach, ponieważ ze względu na częściową likwidację jednej  
z ulic, w terenie wyjątkowy charakter przestrzenny nie jest widoczny. 
Drugi człon przestrzenny miasta jest terenem miasta średniowiecznego, lokowanego na 
miejscu warownego grodu kasztelańskiego. Ten fragment miasta ma charakter regularny: 
centralne miejsce zajmuje prostokątny rynek wytyczony na osi północ-południe,  
na pierwotnym szlaku handlowym Opole-Prudnik. Miasto posiadało pierwotnie 10 bloków 
zabudowy przyrynkowej – po cztery na dłuższych bokach i po jednym na krótszych. Tę zwartą 
zabudowę obiegały wrzecionowato wygięte ulice, równoległe do murów obronnych miasta, 
wybudowanych w XIV w. wraz z dwiema wieżami. Poniżej wymieniono istotne problemy 
urbanistyczne na terenie miasta Biała: 

 w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Biała - we wnętrzu kwartałów 
obrzeżnej zabudowy wielorodzinnej i usługowej (obecnie nieuporządkowane 
i użytkowane na cele niekiedy sprzeczne z funkcją centrum usługowego), 

 w obrębie zabytkowych przedmieścia miasta Biała – na wzniesieniu, na którym 
lokowano miasto średniowieczne, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu zieleni przy 
pałacu w Białej oraz przy bramie Nyskiej, 

 brak jest logicznego systemu parkowania, w tym szczególnie w obrębie zabytkowego 
układu urbanistycznego, a lokalizacja istniejących parkingów narusza walory kulturowe 
średniowiecznego układu przestrzennego. Rynek Białej jest praktycznie jednym, 
wielkim parkingiem, w ogóle nie pełniąc funkcji placu publicznego o dominującym 
ruchu pieszym. Pomimo tego odczuwalny jest znaczny deficyt miejsc parkingowych  
w obrębie Rynku, 

 Większość ulic, zaliczonych na obszarze miasta do kategorii gminnych dróg 
publicznych, znajduje się obrębie zabytkowego układu urbanistycznego (Rynek oraz ul. 
Reymonta, Wałowa, Krótka, Szkolna, Oświęcimska, Góra Wolności, Czarna oraz 
1-Maja). Ulice te powinny zachować historyczne parametry w zakresie szerokości pasa 
drogowego, 

Znaczna część miasta (układ przestrzenny i zabudowa miasta średniowiecznego oraz 
podzamcze) podlega ochronie konserwatorskiej (Decyzja 196/57 opublikowana w D.U. WRN 
w Opolu, Nr 9 z dnia 10 lipca 1973 r.) – jest to strefa A, co oznacza ścisłą ochronę 
konserwatorską zabytkowego układu urbanistycznego. Obowiązują w niej: 

 nakaz zachowania: 
1. układu przestrzennego traktów ulicznych (ulic i chodników) oraz placów, 
2. linii zabudowy w historycznych granicach działek, 
3. nawierzchni traktów ulicznych i placówek z naturalnego kamienia, 
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4. bryły budynku, elewacji, podziałów, rytmu okien oraz stolarki okiennej i drzwiowej. 
 nakaz wprowadzania: 
1. form lokalnej tradycji architektonicznej w pozostałych budynkach, 
2. nawierzchni z kamienia naturalnego w miejscach asfaltowych. 
 nakaz projektowania: 
1. nowych budynków nawiązując charakterem do obiektów stanowiących dobro kultury  

i znajdujących się w strefie (np. wysokość, bryła, podziały w elewacji, opaski okienne, 
rytm okien). 

 nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: 
2. zmiany bryły, elewacji budynku i kolorystyki, 
3.  podziału terenu, 
4. zmian przebiegu traktu ulicznego, 
5. zmian układu przestrzennego ulic i placów, 
6. projektowania nowych obiektów. 

NIEDOBÓR LUB NISKA JAKOŚĆ TERENÓW PUBLICZNYCH 
Niska jakość terenów publicznych jest jak wcześniej wielokrotnie wspomniano, jednym  
z głównych problemów terenów miejskich. Na wspomnianym terenie występuje niedobór 
infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a sądząc po popularności takich 
obiektów, będą się cieszyć powodzeniem, i będą istotnym elementem ożywienia obszaru 
miasta.  

ZJAWISKA TECHNICZNE 
Wytyczne wskazują, że wśród negatywnych zjawisk technicznych należy przeanalizować 
w szczególności stan degradacji technicznej obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym, oraz ewentualne niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. Według danych zebranych w Ewidencji Gruntów 
i Budynków (EGiB) dla miasta Biała3 średni rok zakończenia budowy budynku w mieście to 
1950. Zagadnienia techniczne mają duże znaczenie w powodzeniu działań rewitalizacyjnych. 
Bez właściwej infrastruktury lokalowej czy transportu, nie jest możliwe osiągnięcie pożądanych 
rezultatów. Biorąc pod uwagę konieczność integracji miasta wokół Rynku potrzebna jest 
infrastruktura dla środka transportu, który zapewnia wygodne przemieszczanie się 
                                                      
3 W ewidencji nie wszystkie budynki mają wpisaną datę zakończenia budowy – w przypadku Białej wpisano tę datę w ok. 50% przypadków. 
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mieszkańcom, a jednocześnie ograniczy ruch samochodowy i tym samym przestrzeń potrzebną 
do jego prowadzenia (drogi, parkingi). Transport rowerowy jest dobrym rozwiązaniem, który 
umożliwia samodzielne poruszanie się dzieciom od 10. roku życia (po zdaniu egzaminu na 
kartę rowerową). Jednocześnie w mieście są potrzebne dodatkowe lokale użytkowe dla 
prowadzenia działalności wspierającej przedsiębiorczość i działalność prospołeczną.  

1.6.4 PODSUMOWANIE DIAGNOZY  
Przeprowadzona diagnoza jednoznacznie wskazuje na miasto Biała jako obszar zdegradowany. 
Miasto dotykają problemy typowe, takie jak brak spójności w kompozycji architektonicznej, nie 
w pełni zadowalający stan przestrzeni publicznej. Jak wiadomo są to zagadnienia niełatwe do 
rozwiązywania, choćby ze względu na prawo własności. Niemniej głównym problemem  
w zakresie rewitalizacji w gminie Biała jest degradacja terenu miasta prowadząca do 
występowania negatywnych zjawisk społecznych (w tym bezrobocie, wysoki poziom ubóstwa, 
gorszy od średniej dla Gminy poziom edukacji, niedostateczna aktywność mieszkańców, 
depopulacja i starzenie się społeczeństwa), gospodarczych (zamykanie istniejących podmiotów 
gospodarczych, brak chęci do inwestowania oraz otwierania nowych punktów handlowo-
usługowych) oraz przestrzennej (budynki przeznaczone do rozbiórki, ogólny stan elewacji). 
Wskazany obszar posiada duży potencjał rozwojowy dla gminy. Znajduje się tutaj duża liczba 
zabytków architektury.  
Główne cele działań rewitalizacyjnych to: 

 włączanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w planowaniu i realizacji 
procesów rewitalizacyjnych. Działania w obszarze społecznym polegać będą 
w pierwszym rzędzie na rozwoju zasobów ludzkich, zapobieganiu wykluczeniu 
społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej, zapobieganiu patologiom 
społecznym; 

 ochrona i wykorzystanie  potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
Działania w tym obszarze wspomogą proces tworzenia przyjaznej przestrzeni 
publicznej, odnowienie infrastruktury i obiektów architektonicznych; 

 rozwój mieszkalnictwa - budownictwa czynszowego na obszarach rewitalizowanych. 
Ocena wskaźnikowa potwierdziła degradację obszaru miasta Biała. We wszystkich ocenianych 
kategoriach miasto Biała wyróżnia się na minus (za wyjątkiem miernika związanego 
z  aktywnością w wyborach, niemniej wyższa frekwencja w miastach jest w Polsce zjawiskiem 
typowym).   
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1.6.5 DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO/ REWITALIZACJI 
Wskazany diagnozą obszar zdegradowany obejmuje 23% mieszkańców (wg danych na 2015 
rok cała gmina liczyła 10.721 mieszkańców, z czego miasto zamieszkiwało 2.468 osób).  
Jeśli chodzi o powierzchnię to miasto Biała zajmuje 1.471,2311ha, wobec 19.499,4969ha. 
Obszar miasta Biała stanowi zatem 7,54% powierzchni całej Gminy. 
Można zatem wskazać cały obszar zdegradowany jako obszar do rewitalizacji. 
Obszar zdegradowany zaprezentowano na mapie: 

 
Mapa 1. Obszar rewitalizacji – obszar miejski gminy Biała (źródło: www.google.pl, dostęp wrzesień 
2016) 
  



 

31  

W praktyce rewitalizacji poddawany jest tylko obszar zurbanizowany, poniżej zaprezentowano 
mapę obszaru zurbanizowanego Miasta Biała: 

 Mapa 2. Teren zurbanizowany obszaru rewitalizacji (źródło: Urząd Miejski w Białej) 



  

 

 
 
 
 

2. MIASTO PO REWITALIZACJI 
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2.1 WIZJA MIASTA BIAŁA PO REWITALIZACJI 
Jakie będzie miasto Biała po rewitalizacji? 
Będzie to miasto rozwijające się w sposób zrównoważony, przy udziale mieszkańców 
otwartych na zmianę, o kwalifikacjach dostosowanych do lokalnego i regionalnego rynku 
pracy. Mieszkańcy będą inicjatorami, współrealizatorami i uczestnikami projektów służących 
poprawie życia. Będą to imprezy o zasięgu zarówno lokalnym jak i dotyczące całej gminy oraz 
przyjezdnych.  
Miejscem centralnym będzie rynek, tętniący życiem, nie blokowanym przez ruch 
samochodowy, zagospodarowany w sposób dostosowany dla osób starszych.  
Miasto przyciągać będzie swoją historią, zamkiem, murami i wieżami obronnymi, tradycyjnym 
układem miasta (tradycyjne śląskie "wycugi4", bramy, spichlerze, kaplice).  
Dla wszystkich dostępne będą miejsca spotkań, zarówno w zieleni parków i skwerów jak i na 
powszechnie dostępnych obiektach sportowo-rekreacyjnych. 
Meble miejskie i obiekty małej architektury będą współtworzyły obraz miasta spójny z historią i 
nowoczesną funkcjonalnością. 
Wszędzie będzie można wygodnie dojechać rowerem lub sprawną komunikacją publiczną. 
Miasto będzie sprzyjało działalności gospodarczej, zarówno wspomagającej usług publiczne, 
związanej z usługami i handlem. Natomiast działalność nie związana bezpośrednio 
z funkcjonowaniem miasta znajdzie swoją lokalizację na przeznaczonych do tego i właściwie 
przystosowanych terenach inwestycyjnych. 
Wspierać będzie działania sprzyjające rozwojowi lokalnego rolnictwa. 

2.2 CELE SŁUŻĄCE REALIZACJI WIZJI 
2.2.1 I CEL REWITALIZACJI: AKTYWNA I ZAMOŻNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 
Spójny z celem strategicznym nr 2 Strategii Rozwoju Gminy: WSPIERANIE LOKALNEJ 
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ. Aktywność mieszkańców jest warunkiem sin 
equa non rewitalizacji. Miasto funkcjonuje bowiem tylko jako zbiór aktywności jej 
mieszkańców. Wszelkie działania administracji powinny sprzyjać różnorakiej aktywności 
                                                      
4 „wycug” w gwarze śląskiej: złożone połączenie „dożywocia” (dla rodziców) z małym mieszkankiem („ajnzla”). W tym przypadku oznacza maleńki budynek  (o wielkości kawalerki). 
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mieszkańców. Warto tu zauważyć starzenie się społeczeństwa i fakt, że włączenie do 
aktywności winno dotyczyć wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, narodowości itp. 
Ograniczenie skali ubóstwa i wzrost zamożności mieszkańców jest bezpośrednio związane 
z dobrym rozwojem miasta. Dobrobyt wynika zarówno z możliwości znalezienia pracy 
u zorganizowanych pracodawców, ale także z zapotrzebowania na usługi, drobny handel itp. 
Tego nie można zadekretować, ale w sposób oczywisty dobrze rozwijające się miasto to 
zamożniejsi mieszkańcy.  

2.2.2 II CEL REWITALIZACJI: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA MIEJSKA 
Spójny z celem strategicznym nr 3 Strategii Rozwoju Gminy: ROZWÓJ PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH GMINY BIAŁA. Infrastruktura w rozumieniu tego celu to cała infrastruktura 
miejska, niezależnie od form własności. Sprawna infrastruktura to nie tylko odpowiednia sieć 
drogowa, system ogrzewania czy sanitacja miasta. Sprawna infrastruktura to także poprawa 
ładu przestrzenno-funkcjonalnego miasta, to promowanie nowoczesnych rozwiązań we 
wszelkich dziedzinach życia. Tylko prawidłowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfort 
życia, połączony w sposób oczywisty z dbałością o środowisko. Tu, podobnie jak w celu I 
warto pamiętać o rosnącej liczbie osób starszych. 

2.2.3 III CEL  REWITALIZACJI: MIASTO PRZYCIĄGA MIESZKAŃCÓW, TURYSTÓW I INWESTORÓW 
Spójny z celem strategicznym nr 4 Strategii Rozwoju Gminy: WYPROMOWANIE MARKI 
„GMINA BIAŁA”. Jakkolwiek nie liczyć na skutki centralnych działań pro-rodzinnych (np. 
program 500+) to trudno liczyć na gwałtowne odwrócenie trendów demograficznych. 
Natomiast zawsze można skorzystać z tzw. premii imigracyjnej. Premia imigracyjna to nie tylko 
nowi inwestorzy. W sytuacji Opolszczyzny – powrót emigrantów, choćby na stare lata to w 
praktyce też jest premia imigracyjna. To jest podniesienie zamożności miasta poprzez 
pojawienie się mieszkańców pozostawiających tutaj swoje pieniądze. 
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2.3 LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH REWITALIZACJI 
Wszystkie przedsięwzięcia planowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Biała zostały 
opracowane po wcześniejszej analizie z wyników diagnozy, warsztatów i konsultacji 
włączających wszystkich interesariuszy. Każde z zaplanowanych przedsięwzięć przeciwdziała 
negatywnym zjawiskom, które zostały wcześniej wskazane. Tabela 10 prezentuje powiązania  
przedsięwzięć z celami rewitalizacji. 
I CEL REWITALIZACJI: AKTYWNA I ZAMOŻNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 
II CEL REWITALIZACJI: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA MIEJSKA 
III CEL REWITALIZACJI: MIASTO PRZYCIĄGA MIESZKAŃCÓW, TURYSTÓW I 
INWESTORÓW 

 Tabela 10 PRZEDSIĘWZIĘCIA I CELE REWITALIZACJI 
 CELE I II III 

DZIAŁANIA PODSTAWOWE 
Przedsięwzięcie 1 DOSTOSOWANIE WYZNACZONEGO OBSZARU MIASTA DO ORGANIZACJI EKO TARGÓW x x x 

Opis działania 
Wyznaczenie obszaru miasta ujętego w dokumentach Planistycznych na organizację cyklicznych targów EKO (jako imprezy wiosennej oraz jako co miesięcznych targów miejskich,  w tym tzw. pchlich targów). Targi wpłyną na promocję lokalnych produktów oraz staną się platformą do nawiązywania relacji gospodarczych. 

   

Działania wspierające Organizacja jednej dorocznej imprezy oraz stworzenie warunków do co miesięcznych mini targów EKO w Białej    
Indykatywna wartość projektu 1.000.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania PROW, RPO, budżet gminy    
Miernik oceny Liczba Eko-Targów    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 2 BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ x x x 

Opis działania Występują niedostatki w infrastrukturze turystycznej, w tym także o tzw. małej infrastrukturze, tj. miejscach odpoczynku dla odwiedzających i turystów. 
   

Działania wspierające Wprowadzenie informacji o infrastrukturze do materiałów promocyjnych    
Indykatywna wartość projektu 350.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania PROW, RPO, budżet gminy    
Miernik oceny Liczba wybudowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej     
Oddziaływanie projektu Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna    
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(podkreślona) 
Przedsięwzięcie 3 URUCHOMIENIE CENTRUM RZEMIEŚLNICZEGO „STOLARNIA” x x x 

Opis działania 

Dawny kościół ewangelicki – obecnie własność spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” może zostać wykorzystane na stworzenie miejsca, które będzie łączyło funkcję kulturotwórczą (biblioteka, galeria, pracownie artystów) i gospodarczą (sklepy rzemieślników, artystów), będzie inkubatorem przedsiębiorczości, stworzy potencjał komunalny do prowadzenia działalności gospodarczych związanych z usługami świadczonymi dla seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi,  Utworzenie stałego punktu informacji zarówno gospodarczej jak i turystycznej działającego także poza godzinami pracy urzędów i jednostek organizacyjnych. Prowadzenie punktu można zlecić w oparciu o obowiązujące przepisy organizacji pozarządowej.   

   

Działania wspierające Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych    
Indykatywna wartość projektu 2.000.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania PROW, PO WER, Fundusz Inicjatyw Lokalnych, środki marszałkowskie (konkurs ofert), MPIPS (konkurs ofert)    

Miernik oceny Powierzchnia zmodernizowanego/ Wyposażonego centrum. Liczba podmiotów korzystających  z oferty centrum. 
   

Oddziaływanie projektu (podkreślona) 
Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 

   

Przedsięwzięcie 4 BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJE MIEJSC PUBLICZNYCH  x x 

Opis działania Remonty i modernizacje placów, dróg, ulic i chodników w oparciu o skonsultowane plany reorganizacji funkcji przebudowywanych obszarów  
   

Działania wspierające Optymalizacja organizacji ruchu drogowego. Wyposażenie w nowoczesne meble miejskie    
Indykatywna wartość projektu 5.000.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania Budżet Gminy , RPO, PROW, Ministerstwo sportu i turystyki,     

Miernik oceny Ilość zmodernizowanych miejsc publicznych, długość chodników, ulic zbudowanych/ zmodernizowanych    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 5 REWITALIZACJA ZABYTKÓW  x x 
Opis działania Prowadzenie prac remontowych zabytków miasta Biała    
Działania wspierające Informacja i promocja związana z kształceniem postawwar    
Indykatywna wartość projektu 1.500.000 zł    

Potencjalne źródła finansowania 
Program Rozwoju  Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (otwarte konkursy ofert) Fundusze transgraniczne 

   

Miernik oceny Powierzchnia i liczba wyremontowanych obiektów    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
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Przedsięwzięcie 6 BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH x x x 

Opis działania Sukcesywne budowanie dróg rowerowych wraz z budową,  przebudową, remontem dróg i chodników, stojakami do rowerów, w miejscach, gdzie pod względem  technicznym jest to możliwe. 
   

Działania wspierające Prowadzenie kampanii promocyjnych I informacyjnych    
Indykatywna wartość projektu 4.500.000 zł    

Potencjalne źródła finansowania 
Budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny, Fundusze obszaru EOG, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Programy rządowe (drogowe), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

   

Miernik oceny Długość zbudowanych tras rowerowych    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 7 WYTYCZANIE TRAS REKREACYJNYCH (BIEGI, NORDIC WALKING, NARCIARSTWO BIEGOWE, ROLKARSTWO) x x x 

Opis działania 
Wytyczanie w terenie i oznakowanie tras, które mogą być wykorzystywane do różnych form rekreacji. Trasy te mogą powstawać wzdłuż dróg komunalnych, jak i na terenach prywatnych. 

   

Działania wspierające Prowadzenie kampanii promocyjnych I informacyjnych    
Indykatywna wartość projektu 300.000 zł    

Potencjalne źródła finansowania 
Budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny, Fundusze obszaru EOG, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Programy rządowe (drogowe), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

   

Miernik oceny Długość zbudowanych tras     
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 8 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNCH x x x 
Opis działania Budowa siłowni zewnętrznych.    
Działania wspierające Aranżowanie przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w danym terenie    
Indykatywna wartość projektu 100.000 zł    

Potencjalne źródła finansowania 
Budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny, Fundusze obszaru EOG, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Programy rządowe (drogowe), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

   

Miernik oceny Liczba powstałych siłowni    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 9 WYPROMOWANIE MARKI „GMINA BIAŁA” x  x 

Opis działania 

Uruchomienie i prowadzenie profilu Gminy Biała na portalu społecznościowym. Portale społecznościowe są obecnie ważnym narzędziem marketingowym, dzięki któremu informacja o podmiocie prowadzącym profil trafia do zainteresowanych szybciej i skuteczniej niż z wykorzystaniem tradycyjnych nośników. Uruchomienie aplikacji na urządzenia mobilne (trasy turystyczne, informatory gminne, wysyłanie informacji do mieszkańców związane z działalnością JST, wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych) Utworzenie efektownych i spójnych z polityką 
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promocyjną gminy podstron dla każdego z sołectw 
Działania wspierające 

Umożliwienie obserwacji atrakcyjnego miejsca (miejsc) on line. Systematyczna współpraca z mediami o zasięgu lokalnym i regionalnym 
   

Indykatywna wartość projektu 30.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania Budżet Gminy, PROW    
Miernik oceny Liczba wejść na strony/ podstrony    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 10 DOSKONALENIE PROCEDUR OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW  W URZĘDZIE MIEJSKIM x  x 
Opis działania Ciągłe doskonalenie orientacji pro-klientowskiej.    
Działania wspierające Wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych    
Indykatywna wartość projektu 2,24 mln zł    

Potencjalne źródła finansowania 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, budżet Gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 

   

Miernik oceny Liczba czynności obsługowych dostępnych zdalnie, poziom zadowolenia petentów.    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

DZIAŁANIA DODATKOWE 
Przedsięwzięcie 11 AKTYWIZACJA OSÓB 60+ x  x 
Opis działania Włączenie się w działanie Opolskiej Strefy Demograficznej, promocja włączania osób 60+ w życie społeczne i gospodarcze.    
Działania wspierające Prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych, wsparcie instytucjonalne poprzez udostępnianie miejsc na spotkania itp.    
Indykatywna wartość projektu 50.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania PROW, EFS, środki marszałkowskie (konkurs ofert), MPIPS (konkurs ofert)    
Miernik oceny Liczba prowadzonych działań i ich skuteczność wg. założonych mierników    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 12 PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA x  x 

Opis działania Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania  
   

Działania wspierające Prowadzenie akcji badań zdrowia     
Indykatywna wartość projektu 200.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania fundusze własne, organizacje pozarządowe, sponsorzy    
Miernik oceny Liczba przeprowadzonych kampanii    
Oddziaływanie projektu Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna    
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(podkreślona) 
Przedsięwzięcie 13 WSPIERANIE DZIAŁAŃ REINTEGRACYJNYCH  I RESOCJALIZACYJNYCH  x  x 

Opis działania 

Działanie realizowane przez OPS. Resocjalizacja i reintegracja, m.in. poprzez: organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych  i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie  w środowisku rodzinnym i społecznym, pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, uwzględnieniem możliwości  i zainteresowań wychowanków. 

   

Działania wspierające Zapewnienie integracji dzieciom z rodzin wykluczonych/upośledzonych    
Indykatywna wartość projektu 100.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania fundusze własne, organizacje pozarządowe,     
Miernik oceny Liczba przeprowadzonych kampanii    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 14 BUDOWA SPA ZEWNĘTRZNCH x x x 

Opis działania 
Wydzielenie zewnętrznych miejsc odpoczynku, które tworzą: fontanna, zieleń, ławy i ławki. Ideą zewnętrznych SPA jest odwoływanie się do zmysłów: zapachu – wykorzystanie naturalnych roślin (np. ziół; kwiatów) oraz słuchu (szum wody). 

   

Działania wspierające Aranżowanie przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w danym terenie    
Indykatywna wartość projektu 100.000 zł    

Potencjalne źródła finansowania 
Budżet gminy, Regionalny Program Operacyjny, Fundusze obszaru EOG, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Programy rządowe (drogowe), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

   

Miernik oceny Liczba powstałych siłowni    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 15 DOSKONALENIE SANITACJI  x x 

Opis działania Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i burzowej. Budowa toalet publicznych.    
Działania wspierające Kampanie informacyjne, działania kontrolne    
Indykatywna wartość projektu 400.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania Budżet gminy, WFOŚ    
Miernik oceny Długość zmodernizowanych sieci    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 16 ROZWÓJ ZASOBÓW TKANKI MIESZKANIOWEJ I DZIAŁEK BUDOWLANYCH x x x 

Opis działania Sprzedaż zasobów komunalnych obecnych i pozyskanych na rynku wtórnym, adaptacja budynków dostosowanych zwłaszcza  do potrzeb osób starszych i rodzin z małymi dziećmi 
   

Działania Działania promocyjne    
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wspierające 
Indykatywna wartość projektu 500.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego    
Miernik oceny Liczba sprzedanych działek, liczba przygotowanych domów    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
   

Przedsięwzięcie 17 WDROŻENIE PROGRAMU IMIGRACYJNEGO x  x 
Opis działania Wsparcie w pokonywaniu różnic międzykulturowych, wdrożenie programów nauki języka polskiego jako języka obcego    
Działania wspierające Kampanie promocyjne    
Indykatywna wartość projektu 50.000 zł    
Potencjalne źródła finansowania Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego    
Miernik oceny Liczba przybyłych    
Oddziaływanie projektu (podkreślona) 

Sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna 
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3. SPÓJNOŚĆ PROGRAMU REWITALIZACJI 
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3.1 POWIĄZANIE PROGRAMU REWITALIZACJI  Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 
3.1.1 POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI MIASTA I GMINY 
Niniejszy Program Rewitalizacji został przygotowany w bezpośrednim oparciu o obowiązującą 
w mieście Strategią Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 - 2020 z perspektywą do roku 2025. 
Program stanowi dokument wykonawczy w stosunku do Strategii. Program uszczegóławia 
wybrane zadania Strategii do realizacji oraz ich orientacyjny harmonogram. Program 
bezpośrednio nawiązuje do zidentyfikowanych problemów w Strategii i na ich podstawie 
dokonuje diagnozy negatywnych zjawisk w mieście. Ponadto Program bezpośrednio wpisuje 
się we wszystkie cele strategiczne wskazane w Strategii.  
Dodatkowo dokument posiłkuje się danymi bądź analizami przeprowadzonymi w ramach 
następujących dokumentów gminy: 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, 

4. Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała 
2008 – 2018, 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała. 
6. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010-2012 z perspektywą 

na lata 2013-2016. 
7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do 

roku 2022. 
8. Aktualny wykaz przedsięwzięć do Wieloletniego Planu Finansowego 

3.1.2 DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
Natomiast biorąc pod uwagę Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, to niniejszy Program będzie realizował większość celów postawionych przed 
RPO WO 2014-2020, w tym przede wszystkim: 
1. Innowacje w gospodarce, 

9. Konkurencyjna gospodarka, 
10. Gospodarka niskoemisyjna,  
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11. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
12. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, 
13. Konkurencyjny rynek pracy, 
14. Integracja społeczna, 
15. Wysoka jakość edukacji, 
16. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. 

3.1.3 KRAJOWYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  
SRK 2020 - średniookresowa strategia rozwoju kraju, to najważniejszy dokument określający 
cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w 
tym możliwych do sfinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 
wraz z powiązanymi z nią 9 strategiami zintegrowanymi stanowią punkt odniesienia dla 
realizacji celów rozwojowych kraju, zarówno w kontekście wykorzystania środków krajowych, 
jak i europejskich. Celem rozwojowym kraju wskazanym w SRK 2020 jest wzmocnienie 
i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 
szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Osiągnięcie tego 
strategicznego celu będzie realizowane w ramach następujących obszarów: 

1. sprawne i efektywne państwo, 
2. konkurencyjna gospodarka, 
3. spójność społeczna i terytorialna. 

Biorąc pod uwagę zakres niniejszego Programu, to wpisuje się on w cel 3. SRK 2020. 
Natomiast ze względu na perspektywę finansową oraz zakres niniejszego Programu to jest w 
pełni zgodny z zapisami Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem określającym strategię 
interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, 
wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Cele rewitalizacyjne 
zostały określone w Umowie Partnerstwa w ramach celu tematycznego 9 tj. Promowanie 
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Jednocześnie cel ten 
wpisuje w cel obowiązującej strategii UE - Strategia Europa 2020, która wskazuje na 
konieczność wdrożenia nowego modelu gospodarczego, który powinien opierać się nie tylko na 
innowacyjności oraz zrównoważonym rozwoju, ale również na wzroście gospodarczym 
sprzyjającym włączeniu społecznemu i ograniczeniu ubóstwa. 

3.2 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA 
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Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji. Zapewnienie 
powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować może lepszym i bardziej 
efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.  
Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy 
opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w 
pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 
międzyokresowym i źródeł finansowania.   

3.2.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA 
Komplementarność przestrzenna w Programie Rewitalizacji jest zapewniona dzięki skupieniu 
projektów wybranych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji 
został wyznaczony po przeprowadzeniu analizy obejmującej wskaźnikami wszystkie obszary 
wskazane w wytycznych (uzupełnione o zagadnienie starzenia się społeczeństwa i depopulacji) 
przy zasięgnięciu opinii przedstawicieli zainteresowanych środowisk oraz samych mieszkańców 
Miasta.  
Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia i działania dotyczą obszaru. Są odpowiedzią na 
główne problemy dla tego terenu. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na 
całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub 
obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli wszyscy mieszkańcy 
obszaru miasta jak przyjezdni (w tym nowi mieszkańcy). 
 

3.2.2 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA 
W Programie Rewitalizacji zapewniona została także komplementarność problemowa. Wybrane 
do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą wzajemnie ściśle powiązane i 
wzajemnie się dopełniają. Zadania infrastrukturalne, związane z renowacją bądź przebudową 
budynków użyteczności publicznej, miejsc publicznych itp. zakładają służebność obiektów 
wobec mieszkańców.  
Przedsięwzięcia i działania zadania zostały zaplanowane w taki sposób aby przeciwdziałały 
problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane z remontem lub 
modernizacją infrastruktury technicznej (wymiana kanalizacji, termomodernizacja) służą 
zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, zwiększeniu ładu przestrzennego, jak również 
będą miały pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.  
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3.2.3 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA 
Za realizację odpowiada Burmistrz Miasta. Takie rozwiązanie zapewni skuteczne zarządzenie 
Programem Rewitalizacji. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania 
opisane zostało w kolejnych rozdziałach. Oczywiście w częściach wykonawczych Burmistrz 
będzie korzystał z odpowiednich służb miejskich zapewniających najlepsze kompetencje  
w konkretnych działaniach. Niektóre działania zostały zaplanowane do przekazania wprost np. 
wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym lub Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 

3.2.4 KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023 zwraca uwagę na zachowanie 
ciągłości programowej. Dzięki oparciu się o obowiązującą Strategię Rozwoju Gminy Biała 
podejmowane w poprzednich okresach działania mają swoją ciągłość i kontynuację  
w obecnym dokumencie.  

3.2.5 KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 
Projekty przedsięwzięć, które zostały zapisane w Programie Rewitalizacji mają zapewnione 
finansowanie z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą, w tym m.in. PO WER, 
PROW, EFS, środki z konkursów marszałkowskich i ministerialnych, środki budżetowe. Niektóre 
projekty przedsięwzięć przewidują poszukiwanie inwestorów prywatnych w finansowanie 
procesów rewitalizacji. 

3.3 ZINTEGROWANE PODEJŚCIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA 
Zintegrowane podejście do przygotowania Programu Rewitalizacji dotyczyło kilku obszarów. 
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ZINTEGROWANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI GMINY 
(omówione w punkcie 3.1.2) 
ZINTEGROWANIE DZIĘKI STOSOWANIU RÓŻNYCH METOD ANALIZY POTRZEB  
Program Rewitalizacji został wypracowany różnymi metodami. W oparciu o wcześniej 
zrealizowane analizy, z wykorzystaniem różnego typu wskaźników, z wykorzystaniem  
partycypacji społecznej, z wykorzystaniem opinii ekspertów, zarówno z Urzędu Miejskiego jak i 
ekspertów z firm konsultingowych. 
 ZINTEGROWANIE NA POZIOMIE WSKAZANYCH CELÓW, ZAPLANOWANYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ  
Wszystkie zaplanowane działania przekraczają niezbędną dla uzyskania efektu masę krytyczną 
dzięki pełnej integracji z celem nadrzędnym – rewitalizacją. 

3.4 RAMY FINANSOWE I POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA  
Niezależnie od wnioskowania o dofinansowanie poszczególnych projektów przyjąć należy, że 
budżet gminy będzie musiał pokryć łącznie minimum 25% łącznych kosztów realizowanych  
programów. Plan finansowania kosztów LPR musi uwzględniać ryzyko związane z 
niepozyskaniem dofinansowania. Środki służące finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
mogą pochodzić nie tylko z funduszy europejskich. Można pokryć finansowanie środkami 
pożyczki, zbiórki publicznej. Można szukać partnerów, także prywatnych do realizacji 
poszczególnych działań.  
Jak wiadomo w aktualnym okresie programowania unijnego najważniejsze są tzw. projekty 
miękkie, których rezultaty bezpośrednio niwelować będą problemy degradacji lokalnych 
społeczności. 
Podstawowym źródłem finansowania z UE będą: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (zarówno programy regionalne jak i 
horyzontalne) 
Europejski Fundusz Społeczny 
Aktualne prognozy dotyczące budżetu Gminy Biała prezentuje tabela 11. 
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Tabela 11 Prognoza dochodów i wydatków budżetu gminy do roku 2023 (w tysiącach zł) 
  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 Dochody ogółem 37.189 37.170 42.627 36.730 36.223 36.563 36.899 37.337 
2 Wydatki 

ogółem 38.409 45.028 39.365 34.400 35.017 35.487 35.804 36.417 
3 Wynik budżetu -1.219 -7.858 3.262 2.330 1.206 1.076 1.095 920 
4 Przychody ogółem 2.370 9.159 2.059 0 0 0 0 0 
5 Rozchody ogółem 1.151 1.301 5.321 2.330 1.206 1.076 1.095 920 
6 Limit   wydatków 3.199 12.723 6.332 150     

UWAGA: ze względu na zaokrąglenia liczby nie zawsze sumują się Źródło:  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028 z dnia 29 września 2016 

3.5 WŁĄCZENIE INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA 
Proces włączania interesariuszy w powstanie niniejszego dokumentu był wszechstronny. 
Oprócz informacji o prowadzonych pracach nad lokalnym programem rewitalizacji 
przeprowadzono cykl moderowanych warsztatów oraz dialog obywatelski. Ponadto istotnym 
elementem w przygotowaniu konkretnych programów i działań były wnioski wypracowane 
podczas prac nad szeroko konsultowaną Strategią Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z 
perspektywą do roku 2025. 
Materiały z warsztatów są załącznikiem do niniejszego dokumentu. 

3.6 MONITORING I SYSTEM ZARZĄDZANIA PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA 
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem planowania długookresowego.  
W skali krótko i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych zapewnia przygotowanie  
i doroczny przegląd budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Monitoring i ewaluacja oprócz 
dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Programie polega na wprowadzaniu 
modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój społeczny i 
gospodarczy Gminy. Szczegółowa ewaluacja procesu wdrażania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Biała będzie realizowana nie rzadziej niż raz na dwa lata. 
Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów. 
Władze Gminy wypełniając Program winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań i ich 
hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. Zarządzanie finansowe 
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polega na wdrażaniu przyjętych przez Radę Miejską kolejnych budżetów i WPF-ów, 
analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. 
Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania Programu będzie stopień realizacji zaplanowanych 
projektów. Poszczególne przedsięwzięcia i działania opisane w Programie posiadają określone 
mierniki oceny będące podstawą do oceny postępu prac nad programami. Sposób prezentacji 
osiągnięć w realizacji strategii to decyzja władz Gminy. Monitorowanie i ocena zarówno 
polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu do założeń opisanych w odpowiednich 
programach na podstawie analizy sprawozdań rzeczowych i finansowych. 
Burmistrz jako odpowiedzialny za wdrażanie Programu Rewitalizacji jest odpowiedzialny za: 

 konsekwentny dialog obywatelski, 
 zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji Programu, 
  zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych, 
 konsekwentne włączenie partnerów, w szczególności lokalnej społeczności, 

przedsiębiorców, a także innych interesariuszy procesu rewitalizacji i ekspertów 
w procesy realizacji i ewaluacji działań rewitalizacyjnych. Włączanie będzie się odbywać 
w miarę potrzeb i postępu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Konsultacje odbywać się 
będą w oparciu o uchwałę Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 
2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Biała.   
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4. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 
Zadania w ramach „Inicjatywy Lokalnej” w 2015 roku (źródło: 
http://bip.biala.gmina.pl/2046/1534/zadania-zrealizowane-w-ramach-inicjatywy-lokalnej.html; 
sierpień 2016) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 (oddzielny dokument) 
Raport z badań: Rewitalizacja Miasta Biała, badanie zrealizowane przez Ośrodek Badań 
Społecznych „INDEKS” Poznań, sierpień 2016 r. 
 
Załącznik nr 3 (oddzielny dokument) 
Raport z przeprowadzonych warsztatów dotyczących rewitalizacji Miasta Biała, opr. Agnieszka Nowak, 
Leszek Nowak, 2BA doradztwo strategiczne, Biała 19 września 2016 r. 
 
Załącznik nr 4 (oddzielny dokument) 
Protokół z procesu konsultacji społecznych Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Biała do 
roku 2023, opr. Remedis SA, Biała, wrzesień 2016 r. 


