VI. Założenia programu rewitalizacji.
Wyznaczając terytorialny zasięg obszaru rewitalizowanego starano się objąć:
• teren położony centralnie w gminie Bogoria i pełniący lub mogący pełnić
funkcje centrum gminy, w tym historyczne centrum Bogorii
• teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale
turystycznym, rekreacyjnym, a pośrednio gospodarczym,
• tereny o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej
Wskazane obszary spełniają następujące kryteria rewitalizacyjne:
• Niewystarczająca do potencjału terenu aktywność ekonomiczna zamieszkującej
go ludności.
• Zgodność z kierunkami rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego
gminy i województwa.
• Dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz potencjał krajobrazowo-przyrodniczy
• Możliwości wsparcia sektora turystycznego.
Celem głównym programu rewitalizacji jest kompleksowe zrewitalizowanie
obszarów położonych w centrum gminy: A) historycznego centrum Bogorii oraz B)
obszaru nad rzeką Korzenną, a przez to w perspektywie poprawie sytuacji całej
miejscowości i gminy w różnych aspektach i dziedzinach, m.in. zwiększenie
potencjału turystycznego, poprawa sytuacji gospodarczej (a za tym m.in. stworzenie w
perspektywie nowych miejsc pracy), polepszenie jakości życia na tym obszarze itd.
W tym szczególnie zadanie budowy zbiornika oraz zagospodarowania terenu wokół
niego mają na celu podniesienie walorów turystycznych gminy Bogoria, poprzez
stworzenie możliwości rekreacyjnych i podniesienie walorów estetycznych gminy.
Działania rewitalizacyjne mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, obecnym
dotąd w miejscowości Bogoria, takie jak dość niski poziom jakości życia (brak
obszarów rekreacyjno-sportowych, brak oferty kulturalno-rozrywkowej), wysoki
poziom bezrobocia, niski poziom działalności gospodarczej, wykluczenie społeczne.
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Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic)

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria na lata 2008-2020 przewiduje
działania w terenie podzielonym na strefy rewitalizacyjne:
Strefa A) Centrum usługowo-kulturalno-administracyjne
Zlokalizowane jest w obrębie historycznego centrum Bogorii z zachowanym układem
urbanistycznym i zabytkami (zespół kościelny), gdzie wytyczono dwie strefy ochrony
konserwatorskiej. Centrum tej strefy jest, już wyremontowany w latach 2005-2006,
Rynek.
Strefa A jest wytyczona ze względu na swą funkcję wokół instytucji administracji –
Urząd Gminy Bogoria przy ul. Opatowskiej, kultury – Gminny Dom Kultury, edukacji
– Zespół Szkół. Strefa ta to także obszar skupiający lokalny handel i usługi.
W ramach programu rewitalizacyjnego, po analizie potrzeb i możliwości,
przewidziano następujące zadania:
• Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii wraz z
dostosowaniem obiektu do organizacji masowych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych
• Budowa ogólnodostępnej jadłodajni w centrum Bogorii
• Budowa ogólnodostępnej krytej pływalni przy Zespole Szkół przy ul.
Południowej
• Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczną murawą przy Zespole
Szkół przy ul. Południowej
Strefa B) Centrum turystyczno-rekreacyjne
Wytyczona została na obszarze, który ma stać się centrum przede wszystkim
turystycznym,

rekreacyjnym

i

sportowym,

ale

także

kulturalnym

(muszla

koncertowa).
Jest to teren malownicze położony nad rzeką Korzenną, blisko wzniesień w części
zalesionych. Jednocześnie sąsiaduje on ze strefą „A” LPR.
Zadania:
•

Budowa zbiornika wodnego (retencyjno-rekreacyjnego) na rzece
Korzennej

•

Budowa dróg dojazdowych wokół zbiornika wodnego
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•

Urządzenie terenów rekreacyjnych (plaża, ścieżki spacerowe, boiska,
place zabaw i rekreacji itd.) wokół zbiornika

•

Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym

•

Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem technicznym

•

Budowa zespołu boisk sportowych

Obie strefy LPR centrum gminy Bogoria (A i B) sąsiadują z sobą i uzupełniając się po
przez swoje wyspecjalizowane funkcje, jednocześnie położone w środku gminy,
stworzą k o m p l e m e n t a r n e , tak bardzo potrzebne, nowoczesne, spełniające
potrzeby, oczekiwania i ambicje mieszkańców, centrum ich gminy.
Zadania inwestycyjne przeprowadzone w ramach LPR pozwolą na zwiększenie
potencjału turystycznego i gospodarczego Bogorii, ale także poprawią komfort życia w
tej gminie.
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Strefy rewitalizacyjne wyznaczył: mgr Adam Dąbek

Strefa B
Lokalnego Planu Rewitalizacji

Strefy rewitalizacyjne wyznaczył: mgr Adam Dąbek

Strefa B) Centrum turystyczno-rekreacyjne będzie terenem największych inwestycji.
Inwestycją fundamentalną dla całej strefy będzie budowa zbiornika wodnego na
rzece Korzennej.
Przewidywany do budowy zbiornik wodny Bogoria będzie posiadał następujące
funkcje:
 retencja wody powierzchniowej,

 retencja wody w okresie powodzi
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 rekreacja i wypoczynek

 wyrównanie przepływów niskich w rzece poniżej zbiornika szczególnie ważny z
uwagi na zrzut ścieków z oczyszczalni Bogoria zlokalizowany poniżej
projektowanego zbiornika wodnego..
 wyrównanie przepływów powodziowych, wydatek przelewu będzie regulował
przepływ poniżej zbiornika.
 zbiornik stanowił będzie rezerwę wody dla celów pożarowych .
Spiętrzenie wody na rzece Korzennej za pomocą projektowanej budowli upustowo –
przelewowej oraz zapory czołowej na rzece w km 7+400 umożliwi utworzenie w
dolinie powyżej budowli upustowo – przelewowej zbiornika o powierzchni 4,34 ha i
pojemności 80 tys. m3, o lustrze wody 4,09 ha.
Obszar inwestycji stanowią obecnie zadrzewione i zakrzaczone użytki zielone,
stanowiące tereny o niskim wykorzystaniu rolniczym. W/w tereny stanowią część
obszaru Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przedmiotem inwestycji w strefie B w ramach Działania 6.2. RPO WŚ jest
zagospodarowanie terenów wokół zbiornika małej retencji, w tym: budowa mostu
drogowego na rzece Korzennej, przebudowa istniejących dróg przy zbiorniku oraz
wykonanie ciągów pieszo rowerowych wzdłuż zbiornika oraz urządzenie terenów
zielonych.
Projekt przewiduje budowę odcinka drogi nr 1 o długości 240 m wraz z mostem na
rzece w ulicy Jędrusiów która umożliwi dojazd do zbiornika oraz do gruntów
położonych na lewym brzegu rzeki Korzennej. Obecnie dojazd odbywa się po drodze
gruntowej na niektórych odcinkach praktycznie nieprzejezdną. Projektuje się drogę
klasy D o szerokości jezdni 5,0 m. Przewiduje się wykonanie konstrukcji jezdni o
nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia kamiennego. Trasa projektowanej
drogi ma przebiegać zgodnie z trasą przewidzianą w Planie zagospodarowania terenu
Gminy.
Droga nr 2 (ścieżka rowerowo-piesza) o długości 661 m zapewni dojazd do zbiornika
od strony północno–wschodniej tj. na obszar pomiędzy czaszą zbiornika, a
istniejącym lasem. Ścieżka zostanie wykonana z kostki brukowej kolorowej na której
będzie wydzielony pas dla rowerów i pas dla pieszych. Projektuje się ścieżkę o
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szerokości jezdni 3,5 m. Na poszerzeniach ścieżki zostana zamontowane ławki wraz z
koszami.
Planowana jest budowa mostu drogowego o na rzeczce Korzennej w km 7+130
o konstrukcji trwałej przeznaczonego do ruchu samochodowego o nośności 30 ton.
Wraz z budową mostu należy wykonać obustronne dojazdy do mostu jako odcinek
nowej drogi gminnej w ciągu ulicy Jędrusiów. Będzie to most betonowy
jednoprzęsłowy o konstrukcji trwałej.
Planowana jest również promenada przy zbiorniku. Aby zapewnić dobre warunki do
wykorzystania zbiornika dla celów rekreacji i wypoczynku na zaporze oraz po stronie
zachodniej wzdłuż czaszy zbiornika zaprojektowano chodnik z kostki brukowej o
grub. 6,0 cm na podłożu cementowo piaskowym, po którym będzie zapewniony ruch
pieszy przy zbiorniku. Wzdłuż ciągu spacerowego projektuje się nasadzenia drzew i
krzewów.
Wzdłuż ciągów dróg dojazdowych do zbiornika oraz ciągów pieszych projektuje się
oświetlenie terenu na słupach parkowych z oprawami energooszczędnymi.
Powierzchnia terenu zajmowanego pod inwestycję (zbiornika i terenów wokół
zbiornika) wynosi 6,28 ha, w tym:
• Powierzchnia dróg ścieżek rowerowo-pieszych i chodników – 1,83 ha
• Powierzchnia terenów zielonych przyległych do zbiornika zostanie obsianych
trawą i wykonane nasadzenia drzew. Projektuje się parking dla pojazdów,
muszlę

koncertową

wraz

z

zapleczem

technicznym,

boisko

do piłki siatkowej oraz plac zabaw dla dzieci– 4,45 ha
Odbiorcami Projektu czyli docelową grupą społeczeństwa, której potrzeby zaspokoi
realizacja Projektu, są mieszkańcy gminy Bogoria (ok. 8 tysięcy), mieszkańcy
sąsiednich gmin: Staszowa, Klimontowa (powiat sandomierski), Iwanisk (powiat
opatowski), Rakowa (powiat kielecki) w liczbie ponad 47 tysięcy osób.
Realizacja Projektu stworzy warunki do rekreacji dla mieszkańców i turystów,
poprawi stan lokalnej gospodarki poprzez polepszenie warunków gospodarowania w
turystyce, gastronomii i agroturystyce oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
obszaru.
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Podokresy programowania: 2008-2013 i lata następne.
Podział na projekty i zadania inwestycyjne.

Planuje się podzielić program rewitalizacji na dwa zasadnicze etapy.
W etapie I – 2008-2012
W strefie A:
• Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii wraz z
dostosowaniem obiektu do organizacji masowych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych
W strefie B:
• Budowa zbiornika wodnego na rzece Korzennej
• Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego na rzece Korzennej, w
tym będą to następujące zadania:
o Most na rzece Korzennej w km 7+927 w ciągu ulicy Jędrusiów
o Budowa drogi gminnej D-1 w ulicy Jędrusiów na odcinku 203 m
(przedłużenie istniejącej ulicy)
o Budowa drogi D-2 (ścieżki rowerowo -pieszej) po północnej stronie
zbiornika łączącej na długości 661m . Ścieżka zostanie wykonana z
kostki brukowej kolorowej na której będzie wydzielony pas dla rowerów
i pas dla pieszych
o Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wraz z małą
architekturą (20 ławek i 20 koszy na śmieci
o Rozbudowa oświetlenia w ulicy Tylnej oraz wzdłuż chodników na
długości: linia napowietrzna 117,2 m, linia kablowa 582 m.
o Oświetlenie terenu wokół zbiornika oraz dróg dojazdowych do zbiornika
o Realizacja uzupełniających inwestycje na teren wokół zbiornika (m.in.
miejsca postojowe dla pojazdów, muszla koncertowa wraz z zapleczem
technicznym, budowa boiska do piłki siatkowej i

placu zabaw dla

dzieci)
W etapie II – 2014-2020
W strefie A:
• Budowa

ogólnodostępnej

krytej

pływalni

przy

Zespole

Szkół

przy

ul. Południowej (niedaleko Rynku)
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• Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczna murawą przy Zespole Szkół przy
ul. Południowej (niedaleko Rynku)
W strefie B:
• Realizacja uzupełniających inwestycje na teren wokół zbiornika ( budowa
zespołu boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej)

Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji.

Przy wyborze projektów (operacji) rewitalizacji społecznych operator Programu
będzie się opierał na następujących kryteriach:
1. Gotowość dokumentacyjna
2. Uregulowane sprawy własności nieruchomości
3. Aprobata społeczna
4. Zgodność z kryteriami finansowania ze źródeł UE inwestycji w zakresie
mieszkalnictwa (określonymi w następnej części)
5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE, zwłaszcza polityka równych szans i
ochrony środowiska.
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.

Aby rzetelnie ocenić wpływ danej inwestycji na zmianę wybranego zestawu
wskaźników należy porównać stan sprzed inwestycji ze stanem po inwestycji.
Ukazane w poniższych tabelach wskaźniki dla LPR miejscowości Bogoria są
przedstawione w ujęciu narastającym.
KLUCZOWE WSKAŹNIKI PRODUKTU

Jednostka
miary

2009

2010

2011

2012

2020

szt

0

0

1

1

2

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

ha

0

0

6,28

6,28

6,28

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)

szt.

0

0

0

0

0

Liczba zrewitalizowanych obszarów

UZUPEŁNIAJĄCE WSKAŹNIKI PRODUKTU

Jednostka
miary

2009

2010

2011

2012

2020

Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

km

0

0

0,203

0,203

0,203

Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów

osoby

0

5000

10000

15000

30000
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Jednostka
miary

KLUCZOWE WSKAŹNIKI REZULTATU

szt

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC)

2009
0

2010
0

2011
0

2012
0

2020
0

Źródło danych i częstotliwości pomiaru
Urząd Gminy Bogoria / po każdym etapie inwestycyjnym

VII. Planowane działania w latach 2008-2013 i w latach następnych na
obszarze rewitalizowanym.
Harmonogram działań
Inwestycja (Zadanie)

Program,
Działanie

Termin
realizacji

Instytucje
Rezultaty
i podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
2008-2009 Gmina Bogoria Zapewnienie lepszych

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa A)
Przebudowa i modernizacja
Gminnego Domu Kultury w
Bogorii wraz z dostosowaniem
obiektu do organizacji
masowych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych
Budowa jadłodajni
ogólnodostępnej w centrum
Bogorii

RPO WŚ 20072013
Działanie 5.2.

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa B)
Budowa zbiornika wodnego na
rzece Korzennej

RPO WŚ 20072013
Działanie 4.1.

2009-2011 Gmina Bogoria

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa B)
Zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika wodnego na
rzece Korzennej

RPO WŚ 20072013
Działanie 6.2.

2009-2011 Gmina Bogoria

warunków
dla
działalności Gminnego
Domu Kultury.
Stworzenie bazy do
organizacji
życia
kulturalnego
miejscowości i gminy

2008-2010 Gmina Bogoria

Zadanie nr 1

Gmina Bogoria

Most na rzece Korzennej w km 7+927 w ciągu ulicy Jędrusiów
Zadanie nr 2

Gmina Bogoria

Stworzenie
punktu
wyżywienia
dla
potrzebujących
mieszkańców Bogorii
Powstanie zbiornika o
funkcji
retencyjnej
(zapobiegającej
powodziom)
oraz
rekreacyjnej (zarówno
dla mieszkańców jak i dla
turystów)
Zagospodarowanie
terenów
wokół
zbiornika., m.in. budowa
dróg dojazdowych.
Powstanie infrastruktury
rekreacyjnej
(której
obecnie bardzo brakuje
w Bogorii)

Budowa drogi gminnej D-1 w ulicy Jędrusiów na odcinku 203 m
(przedłużenie istniejącej ulicy)
Zadanie 3
Budowa drogi D-2 (ścieżki rowerowo -pieszej) po północnej
stronie zbiornika łączącej na długości 661m . Ścieżka zostanie
wykonana z kostki brukowej kolorowej na której będzie
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wydzielony pas dla rowerów i pas dla pieszych, na
poszerzeniach zostaną zamontowane kosze i ławki
Zadanie 4
Budowa ścieżki rowerowo – pieszej przy zbiorniku wraz z małą
Gmina Bogoria
architekturą z ławkami i koszami

Zadanie nr 5

Gmina Bogoria

Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem technicznym oraz
budowa boiska do piłki siatkowej oraz placu zabaw dla dzieci
Zadanie nr 6

Gmina Bogoria

Budowa miejsc postojowych dla pojazdów - parkingów
Zadanie nr 7

Gmina Bogoria

Rozbudowa oświetlenia w ulicy Rylnej oraz wzdłuż chodników
na długości: linia napowietrzna 117,2 m, linia kablowa 582 m.
Zadanie nr 8

Gmina Bogoria

Oświetlenie terenu wokół zbiornika oraz dróg dojazdowych do
zbiornika
(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa A)
Budowa ogólnodostępnej krytej
pływalni przy Zespole Szkół przy
ul. Południowej (niedaleko
Rynku)
(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa A)
Budowa ogólnodostępnego
boiska ze sztuczną murawą przy
Zespole Szkół przy ul.
Południowej (niedaleko Rynku)

2014-2020 Gmina Bogoria

Powstanie
ogólnodostępnej
pływalni (obecnie której
brak
jest
bardzo
odczuwalny
przez
mieszkańców Bogorii)

2014-2020 Gmina Bogoria

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria – Strefa B)
Zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika wodnego na
rzece Korzennej – inwestycje
uzupełniające
Budowa boiska do piłki plażowej

2014-2020 Gmina Bogoria

Powstanie potrzebne dla
całej
Bogorii
ogólnodostępne
nowoczesne
boisko
sportowe (wzbogacając
ofertę
sportoworekreacyjną
dla
mieszkańców)
Powstanie
pozostała
część
infrastruktury
wokół
zbiornika
wodnego.

Budowa zespołu boisk sportowych

Powstanie boiska do piłki
plażowej
Powstanie
ogólnodostępnego
kompleksu
boisk
sportowych
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VIII. Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa
Podstawą dla określenia zasad wydatkowania środków UE na przedsięwzięcia, dot.
mieszkalnictwa jest Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210/1 z
31.07.2006 r.). Uszczegółowieniem zapisów Rozporządzenia 1080/2006 w tym
zakresie, są przepisy wykonawcze Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.
Urz. UE L 371/ z 27.12.2006 r.).
Inwestycje związane z mieszkalnictwem w RPO WŚ 2007-2013 mogą uzyskać
wsparcie, wyłącznie jako element kompleksowego projektu rewitalizacyjnego,
wpisującego się lokalny program rewitalizacji. Przedsięwzięcia takie muszą ściśle
wynikać z celów prowadzonych działań rewitalizacyjnych na danym terenie.
Kwalifikować mogą się jedynie wydatki ponoszone na adaptację budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, z przeznaczeniem na lokale socjalne, bądź na
renowację/modernizację (nie budowę nowych) budynków stanowiących własność
publiczną lub własność podmiotów o celach niezarobkowych wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1828/2006 inwestycje w
obszarze mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonych
obszarach wsparcia, które spełniają co najmniej trzy z następujących kryteriów, w
tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h):
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
c) niekorzystne trendy demograficzne;
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji;
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
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h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Teren poddany rewitalizacji w Bogorii spełnia następujące warunki:
b) Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia:
Jak opisano w rozdziale III.2. dokumentu, bezrobocie, które dopiero w 2007 roku
odnotowało większy spadek, wciąż jest stosunkowo wysokie (liczba bezrobotnych
sięga prawie pół tysiąca osób).
c) Niekorzystne trendy demograficzne:
Jak opisano w rozdziale III.3. dokumentu, sytuacja demograficzna gminy Bogoria
charakteryzuje się tendencją spadkową liczby mieszkańców. Liczba ludności w
ciągu 10 lat do 2004 r. spadła o 1,8%; z 8.456 do 8.167, Niekorzystna tendencja
pogłębiła się po roku 2004 i w 2006 liczba ludności osiągnęła 8.053 osób (dane
GUS) w 2007 r. Było to skutkiem zarówno ujemnego przyrostu naturalnego
(wynoszącego w ubiegłym roku poziom -18) jak i ujemnego salda migracji.
i) Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego:
Jak opisano
kilkunastu

w rozdziale III.2. dokumentu, w gminie Bogoria w ostatnich
latach

nastąpiło

zmniejszenie

liczby

oddawanych

budynków

mieszkalnych. Także liczba mieszkań komunalnych jaką dysponuje samorząd
Bogorii jest niewielka (3 mieszkania).
g) Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
Z jednej strony powoduje on bezrobocie (brak tworzenia nowych miejsc pracy), z
drugiej powoduje niezaspokojenie potrzeb ludności np. w sektorze usług (niski
poziom podmiotów gospodarczych w sektorze usługowym).
a) Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
M.in. w.w. bezrobocie w Bogorii powoduje ubóstwo i wykluczenia społeczne.
d) Niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji;
Będący efektem m.in. oddalenia od szkół średnich różnego typu (Staszów, Opatów)
oraz wyższych (Kielce, Kraków).
j) Niski poziom wydajności energetycznej budynków.
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IX. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2008-2013 (obligatoryjnieg i
na lata następne (fakultatywnieg.

Inwestycja
(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa A)
Przebudowa i
modernizacja
Gminnego Domu
Kultury w Bogorii wraz
z dostosowaniem
obiektu do organizacji
masowych wydarzeń
kulturalnoedukacyjnych
Budowa jadłodajni
ogólnodostępnej w
centrum Bogorii (przy
Rynku)
Budowa zbiornika
wodnego na rzece
Korzennej

(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa B)
Zagospodarowanie
terenów wokół
zbiornika wodnego na
rzece Korzennej

Program,
Działanie

Termin
realizacji

RPO WŚ
Działanie 5.2.

2008-2009

Koszt

Źródła finansowania

(netto)

RPO WŚ 2007-2013
60%
900.000,00 Środki własne gminy
Bogoria
40%

2008-2010
860.000,00
RPO WŚ
Działanie 4.1.

2009-2011

RPO WŚ 2007-2013
60%
6.706.132,00

RPO WŚ
Działanie 6.2.

2009-2011

Środki własne gminy
Bogoria
40%
RPO WŚ 2007-2013
60%

3.592.706,30 Środki własne gminy
Bogoria
40%

Zadanie nr 1

Most na rzece Korzennej w km 7+927 w ciągu ulicy
Jędrusiów

524 492,38

Zadanie nr 2

Budowa drogi gminnej D-1 w ulicy Jędrusiów na odcinku
203 m (przedłużenie istniejącej ulicy) wraz z budową
miejsca postojowego parkingu

385 842,76

Zadanie nr 3

Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem
technicznym oraz budowa boiska do piłki siatkowe i
placu zabaw dla dzieci

600 000,00

Zadanie nr 4

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wraz z
małą architekturą (20 ławek i 20 koszy na śmieci
279 610,35
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Zadanie nr 5
Budowa drogi D-2 (ścieżki rowerowo – pieszej) po północnej
stronie zbiornika z kostki brukowej kolorowej na której będzie
wydzielony pas dla rowerów i pas dla pieszych łączącej drogę
gminną D-1 z drogą powiatową Bogoria –Pokrzywianka na
długości 661 m
1 477 226,35
Zadanie nr 6

Rozbudowa oświetlenia w ulicy Rylnej oraz wzdłuż
chodników na długości: linia napowietrzna 117,2 m, linia
kablowa 582 m.

160 345,83

Zadanie nr 7

165 188,63

Oświetlenie terenu wokół
dojazdowych do zbiornika
(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa A)
Budowa
ogólnodostępnej krytej
pływalni przy Zespole
Szkół przy ul.
Południowej (niedaleko
Rynku)
(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa A)
Budowa
ogólnodostępnego
boiska ze sztuczną
murawą przy Zespole
Szkół przy ul.
Południowej (niedaleko
Rynku)
(w ramach Rewitalizacji
miejscowości Bogoria –
Strefa B)
Zagospodarowanie
terenów wokół
zbiornika wodnego na
rzece Korzennej –
inwestycje
uzupełniające

zbiornika

oraz

dróg

2014-2020

Fundusze UE 2014-2020
7.000.000,00 Środki własne gminy
Bogoria

2014-2020

Fundusze UE 2014-2020
1.000.000,00 Środki własne gminy
Bogoria

2014-2020

Budowa boiska do piłki plażowej
Budowa zespołu boisk sportowych w części sportoworekreacyjnej terenów wokół zbiornika

Fundusze UE 2014-2020
1.550.000,00 Środki własne gminy
Bogoria

Fundusze UE 2014-2020
Środki własne gminy
50.000,00 Bogoria
1.500.000,00 Fundusze UE 2014-2020
Środki własne gminy
Bogoria
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