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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Baborów

Wstęp
Wiele miast w Polsce zagrożonych jest degradacją społeczno-ekonomiczną. Problem

ten  dotyczy  zarówno  większych  miast,  jak  i  małych  miasteczek.  Przejawami  procesu
degradacji społeczno – gospodarczej jest  postępująca dekapitalizacja zabudowy, niszczenia
infrastruktury technicznej i obiektów kulturowych, ograniczanie działalności gospodarczej, a
co za tym idzie niskie dochody mieszkańców, bezrobocie i zagrożenie przestępczością. Taką
sytuację  można  zaobserwować  również  w  Baborowie.  Aby  temu zapobiec  należy  podjąć
działania  powstrzymujące  proces  degradacji.  W  tym  celu  powstał  ten  dokument,  aby
zaplanować  w perspektywie kilku lat  działania  na rzecz rozwoju  miasta. Jest to realizacja
polityki  państwa  wyrażonej  w  Narodowym  Planie  Rozwoju  poprzez  wdrażanie
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w szczególności Priorytetu
3:  Rozwój  lokalny,  Działania  3.3.  Zdegradowane  obszary  miejskie,  poprzemysłowe  i
powojskowe,  w ramach  którego  zadania  współfinansowane są  z Europejskiego  Funduszu
Rozwoju  Regionalnego.  Celem  jest  pobudzenie  aktywności  środowisk  lokalnych  i
stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie
zjawiskom  wykluczenia  społecznego  w  zagrożonych  patologiami  społecznymi  obszarach
miast,  rozwój  nowych  funkcji  zdegradowanych  obszarów  miejskich  oraz  przywrócenie
utraconych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obiektów i obszarów.

Celem rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich jest stymulowanie ich życia
społeczno-gospodarczego,  w  tym  wzrost  potencjału  turystycznego  poprzez  zapewnienie
wsparcia kompleksowym projektom modernizacji  lub  budowy infrastruktury. Realizowane
projekty powinny wspierać także działania związane ze zwalczaniem patologii społecznych.
Koncentracja  działań  na  obszarach  problemowych  umożliwi  przeciwdziałanie  zjawisku
wykluczenia społecznego niektórych grup, które w wyniku trudnej sytuacji  na rynku pracy
znalazły się na marginesie życia społecznego.

Wsparcie  w ramach  tego  działania będzie  dotyczyło  głównie prac renowacyjnych,
rehabilitaci zabudowy, poprawy funkcjonalności dróg oraz infrastruktury dla pieszych, a także
modernizacji,  rozbudowy  lub  budowy  na  obszarach  i  w obiektach  rewitalizowanych
podstawowej infrastruktury takiej jak:
– infrastruktura w zakresie gospodarki wodno-ściekowej spełniająca obowiązujące wymogi

prawne
– kompleksowe uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje
– inkubatory przedsiębiorczości
– infrastruktura  turystyczna  i  kulturalna  (w  tym  poprawa  i  rewitalizacja  dziedzictwa

kulturowego i przyrodniczego) prowadząca do powstania trwałych miejsc pracy.
Lokalny  Program  Rewitalizacji  jest  dokumentem  otwartym,  którego  celem  jest

zapewnienie  koncentracji  i  efektywności  wykorzystania  środków na strategiczne działanie
samorządu.  Otwarty  charakter  dokumentu  umożliwia  wprowadzenie  korekt  przyjętego
Programu  wynikających  z  procesu  transformacji  społeczno-gospodarczych  oraz  zmian
hierarchii priorytetów przyjętych przez władze Gminy Baborów.

Nie należy zatem traktować  tego programu jako ściśle określonego  harmonogramu,
który musi być  w całości zrealizowany bez względu na warunki społeczno – ekonomiczne
trudne do przewidzenia.
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1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIE ŚCIE
1.1. Lokalizacja miasta

Gmina Baborów położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego.
Udział  powierzchni gminy w ogólnej powierzchni województwa jest niewielki i wynosi
1,2%.  Administracyjnie  znajduje  się  w obrębie  powiatu  Głubczyckiego  wraz  z gminą
Kietrz, Branice, i Głubczyce.
Obszar gminy  Baborów graniczy:

• od  wschodu  z  gminą  Pietrowice  Wielkie  [grunty  wsi  Maków,  Amandów,
Krowiarki] należące do powiatu raciborskiego, województwa śląskiego

• od południa z gminą Kietrz [grunty wsi Wojnowice, Nowa Cerekwia, Kozłówki]
• od zachodu z gminą Głubczyce [grunty wsi Bernacice, Grobniki, Debrzyce]
• od  północy  z  gminą  Pawłowiczki  [grunty  wsi  Maciowakrze,  Dobrosławice,

Ucieszków, Grudynia  Wielka] oraz z gminą Polska Cerekiew [grunty wsi Koza i
Łańce] należące do powiatu Kędzierzyn – Koźle.

Miasto Baborów położone jest w odległości 75 km od Opola, od Głubczyc – 15 km, od
Kietrza  16  km.  Od  najbliższego  przejścia  granicznego  w  Pietrowicah  Głubczyckich
odległość wynosi 25km.
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1.2. Rys historyczny

Założony  w  1296  r.  BABORÓW  (Bauerwitz)  był  osadą  słowiańską  podporządkowaną
początkowo biskupstwu wrocławskiemu i  jednocześnie  księstwu  opolsko-raciborskiemu, a
następnie  biskupstwu  w Ołomuńcu na Morawach. Bezpośrednią  pieczę  nad  miasteczkiem
sprawowały  siostry  zakonne  klasztoru  Dominikanek  z  Raciborza.
   W  roku  1403  miasto  otrzymało  kościół  ufundowany  przez  Jadocusa  -  Margrafa
Brandenburskiego  -  Pana  na  Morawach,  oraz  ołtarz.  Wcześniejsze  wzmianki  o  kościele
parafialnym  pochodzą  z  1386  r.  Wraz  z  powstaniem  parafii  tworzono  również  szkoły
parafialne,  w których  początkowo dzieci  uczyły  się  religii  i  śpiewu, a z czasem również
czytania  i  rachunków.
   Do  szkoły  w  Baborowie  powstałej  w 1386  r  uczęszczały  oprócz  dzieci  miejscowych
również dzieci z wiosek należących do Gminy Baborów. tj. z Sułkowa, Dzielowa, Rakowa i
Jaroniowa. Szkoła została urządzona w roku 1910. Okazały, wolnostojący budynek miał  8
klas,  jedno  pomieszczenie  zastępcze  a  w  piwnicach  znajdowało  się  mieszkanie  dozorcy,
pomieszczenia centralnego ogrzewania i zbiór książek. W 1861 r. utworzona została szkoła
rzemieślnicza  z  nauką  księgowości,  rachunków  i  rysunków.  
   W 1405 r. Baborów był już  miasteczkiem zarządzanym przez magistrat, który wydawał
metryki  urodzenia.  W 1575  r.  Margraf  Fredrich  nadal miastu prawo prowadzenia  dwóch
jarmarków -jednego rocznego i jednego tygodniowego. W 1750 r. w mieście działały cechy
szewców, kuśnierzy, tkaczy l kowali. 1368 mieszkańców mówiło po polsku i po morawsku.
Piwo warzone było w 50 budynkach. Następuje rozwój handlu, który prowadzony był przez
trzy komory handlowe. W tym okresie miasto posiadało: 4 piekarzy, l fryzjera, 5 bednarzy, 14
szynkarzy,  1  farbiarza.  2  rybaków.  7  rzeźników.  12  kuśnierzy,  10  tkaczy,  l  murarza,  2
młynarzy, l olejarza, l kołodzieja, 4 garbarzy, 2 siodlarzy. I ślusarza. 7 kowali, 9 krawców, 49
szewców,  l  mydlarza,  l  cieślę,  6  stolarzy,  3  garncarzy.  
   W magistracie urzędował burmistrz, szef policji,  komornicy, radca i notariusz. Urzędami
Królewskimi  były:  Urząd  Pocztowy  i  Urząd  Rolny.  
W 1836  r.  Baborów był  miejscem wielkiego  pożaru,  który  zniszczył  zupełnie  zabudowę
jednej  z  dwu  głównych  ulic  miasta  -  ul.  Głubczycką.
Dla  pełnego rozkwitu naszego miasta  decydujące znaczenie miała budowa kolei  żelaznej.
Uroczyste otwarcie Unii Głubczyce - Racibórz nastąpiło w dniu 15.10.1856 r. Dopiero jednak
po 53 latach poszerzono Unię o połączenie z Troppau (Austria) przez Koźle do Kędzierzyna.
Nowoczesna  Cegielnia Rudzińskiego oraz Fabryka Cukru miały własne rampy kolejowe. 
   Od  roku  1752  Baborów  został  włączony  w  system  połączeń  pocztowych  przez
uruchomienie w nim komory pocztowej podległej  poczcie w Głubczycach. Przez następne
dziesięciolecia przetaczał się  przez nasze miasto dyliżans pocztowy Dla poczty w kierunku
Kietrza była nasza miejscowość stacją końcową. Stąd bowiem kursowała do tej miejscowości
poczta  piesza.  Przez Baborów do Raciborza  i  Pszczyny  kursowała  dwa  razy w tygodniu
poczta z Wrocławia oraz Gdańska. Pod koniec XIX w. powstały tu cukrownia i cementownia:
w 1909 r. otwarto w Baborowie 3 cegielnie, 2 parowe młyny, słodownię, mleczarnię i fabrykę
kafli.  
   W  okresie  międzywojennym  działały  tu  zakonspirowane  punkty  przerzutowe  dla
komunistycznych kurierów kursujących pomiędzy rejencją opolską i Czechami. W okresie II
wojny światowej istniały w Baborowie 4 Jenieckie komanda pracy i obóz pracy przymusowej.
Po licznych pożarach (1708. 1782. 1838. 1844) i zniszczeniach wojennych zachowały się:
kilkakrotnie odbudowywany późnogotycki kościół parafialny, barokowy kościół cmentarny z
bogatym  wyposażeniem,  klasycystyczny  ratusz  (pierwotnie  dwór),  liczne  barokowo-
klasycystyczne  domy  mieszkalne  i  dwie  późnobarokowe  figury  kamienne  (św.  Jana
Nepomucena l św. Floriana).
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1.3.Granice stref ochrony konserwatorskiej
Baborów to stara osada powstała na skrzyżowaniu dróg handlowych, biegnących z

Głubczyc do Raciborza oraz z Koźla  do  Kietrza i  Opawy.  W wzmiankach  historycznych
wymienia  się  Baborów  przeważnie  jako  osadę  targową.  Charakter  ten  miasto  zachowało
poprzez  średniowiecze  do  czasów  nowożytnych.  Funkcja  miasta  jako  osady  targowej
wycisnęła swe piętno w układzie Baborowa. Bardzo  wydłużony  Rynek w formie trójkąta,
którego podstawę tworzą ulice Świerczewskiego i Opawska a wierzchołek ulica Głubczycka.
Przy wierzchołku tym usytuowany jest kościół parafialny. 

W  krajobrazie  kulturowym  miasta  najbardziej  widoczne  są  kościoły  i  zabudowa
Rynku. Kapliczki przydrożne prezentują formy neostylowe. Architektura mieszkalna należy
do kręgu budownictwa XIX wiecznego murowanego w stylu neoklasycyzmu. Generalnie –
istniejący układ zabudowy miasta odpowiada stanowi historycznemu z ostatniej ćwierci XIX
wieku.  Układ  jest  czytelny,  dobrze  zachowany.  Podobnie  zachowawczy  charakter  ma
rozplanowanie  rozłogów pól,  które w  krajobrazie  są  elementem o  wysokich  wartościach
historycznych.

Układy głównych dróg lokalnych w zasadzie odzwierciedlają stan z ostatniej ćwierci
XVIII oraz XIX w. Z  pewnością pochodzenia średniowiecznego jest główna droga na tym
terenie,  prowadząca  z  Głubczyc  do  Raciborza.  Układ  zabudowy  na  działkach  jest
zróżnicowany. Najbardziej zachowane obiekty prezentują charakterystyczne cechy lokalnego
budownictwa. Miasto Baborów ma zabudowę zwartą, układ wrzecionowaty. 

Baborów w kontekście   ochrony  zabytkowych  układów  staromiejskich  został
zaliczony  do  grup  miast  szczególnie  cennych  o  randze  regionalnej  (zachowanych
tradycyjnych  (zachowany  tradycyjny  układ  urbanistyczny,  typowy  dla  zabudowy
średniowiecznej miast śląskich).

W  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta  Baborowa
wyznaczono   strefę ochrony konserwatorskiej S.O.K., oraz strefą ingerencji konserwatorskiej
S.I.K Strefą ochrony konserwatorskiej otoczony jest zespół starego miasta , wsi Jaroniowa i
doliny Psiny (Cyny). Pozostała część  miasta objęta jest  strefa ingerencji  konserwatorskiej,
strefa oznaczona symbolem S.O.K. w swych granicach stanowi obszar rewaloryzacji struktury
funkcjonalno-przestrzennej  historycznych  układów  urbanistycznych  w  szczególności
obejmującej:  odnowę  zdegradowanej  przestrzeni  miejskiej,  ochronę  wartości  krajobrazu
naturalnego  doliny  rzeki   Psiny,  rekultywacje  zniszczonych  elementów,  ochronę
archeologiczną  zwartych  nawarstwień  lub  nagromadzeń  pozostałości  kulturowych,
pradziejowych  i  historycznych.  Wszelkie  działania  inwestycyjne  oraz  elementy  małej
architektury,  w szczególności  ławki,  lampy  oświetleniowe,  słupy  ogłoszeniowe,  elementy
zagospodarowania  terenu,  w  szczególności  nawierzchnia  posadzki  przestrzeni  publicznej
rynku,  chodniki,  ciągi  rowerowe,  pieszojezdne  muszą  mieć  ujednolicony  charakter,
nawiązujący do tradycji architektonicznej i urbanistycznej miejsca wymagają  uzgodnienia z
Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków.  Rejony  niezabudowane  mają  podtrzymywać
oryginalność miejsca – dotyczy to w szczególności przestrzeni publicznej rynku oraz terenów
otwartych doliny rzeki Psiny z perspektywami widokowymi na panoramę miasta, należy w
miarę  możliwości  przywracać  funkcję  przyrodniczą  i  kulturową  terenów  otwartych  rzeki
Psiny.

Zabytki nieruchome wpisane do księgi rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora  Zabytków podlegające  ochronie  ustawowej,  położone  w  granicach  obszaru
objętego strefą S.O.K.
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Tabela nr 1 Obiekty wpisane do rejestru zabytków

L.P. Obiekt Adres Nr
rejestru

1. układ urbanistyczny 195/56
2. kościół parafialny p.w. N.M.P. ul. Dąbrowszczaków 16 1162/66
3. ratusz Ul. Dąbrowszczaków 2 1823/66
4. kościół cmentarny p.w. św. Józefa ul. Kościuszki 777/64
5. dom Rynek 8 1824/66
6. dom Rynek 13 1824/66
7. dom Rynek 17 2098/84
8. spichlerz ul. Wiejska 2 2214/90
9. dom ul. Wiejska 7 2215/90

Obiekty wpisane do ewidencji gminnej (zabytki nieruchome nie wpisane do księgi rejestru
zabytków) objęte ochroną wynikającą z przepisów lokalnych planu miejscowego:

Tabela nr 2 Obiekty  wpisane do ewidencji zabytków

L.P. Obiekt Adres Okres Strefa
ochrony

1. cmentarz ul. Kościuszki Ok.1700r. i II poł.XIXw. SOK
2. kaplica ul. Powstańców Dz. 1889r. SOK
3. dom mieszkalny ul.  Dąbrowszczaków

15
Ok. 1880r. SOK

4. dom mieszkalny ul.  Dąbrowszczaków
20

Pcz. XIXw. SOK

5. dom mieszkalny ul.  Dąbrowszczaków
21

Ok. 1880r. SOK

6. dom mieszkalny ul.  Dąbrowszczaków
23

Ok. 1880r. SOK

7. dom mieszkalny ul.  Dąbrowszczaków
25

Ok. 1880r. SOK

8. budynek mieszkalno - usługowy Pl. Dworcowy 1 k.XIXw. SOK
9. dom mieszkalny ul. Głubczycka 27 Poł. XIXw. SOK
10. dom mieszkalny ul. Głubczycka 29 Poł. XIXw. SOK
11. dom mieszkalny ul. Głubczycka 45 Ok. 1880r. SOK
12. dom mieszkalny ul. Głubczycka 54 Poł. XIXw. SOK
13. dom mieszkalny ul. Głubczycka 58 Ok. 1880r. SOK
14. dom mieszkalny ul. Głubczycka 68 Poł. XIXw. SOK
15. dom mieszkalny ul. Głubczycka 102 ok. 1880r. SOK
16. dom mieszkalny ul. Opawska 4 kon. XIXw. SOK
17. dom mieszkalny ul. Opawska 4a kon. XIXw. SOK
18. dom mieszkalny ul. Opawska 9 kon. XIXw. SOK
19. dom mieszkalny ul. Powstańców 16 kon.XIXw. SOK
20. dom mieszkalny ul. Powstańców 20 kon.XIXw. SOK
21. dom mieszkalny ul. Powstańców 22 poł. XIXw. SOK
22. dom mieszkalny ul. Powstańców 28 pocz. XXw. SOK
23. dom mieszkalny ul. Powstańców 45 ok. 1880r. SOK
24. dom mieszkalny ul. Powstańców 48 ok. 2 poł. XIXw. SOK
25. dom mieszkalny ul. Powstańców 54 1912r. SOK
26. dom mieszkalny ul. Powstańców 60 1 poł. XIXw. SOK
27. dom mieszkalny ul. Powstańców 83 ok. 1880r. SOK
28. dom mieszkalny ul. Raciborska 10 kon. XIXw. SOK
29. dom mieszkalny ul. Raciborska 15 poł. XIXw. SOK
30. dom mieszkalny ul. Raciborska 25 ok. 1880r. SOK
31. dom mieszkalny ul. Raciborska 29 ok. 1880r. SOK
32. dom mieszkalny ul. Raciborska 31 ok. 1880r. SOK
33. dom mieszkalny ul. Raciborska 40 ok. 1822r. SOK
34. dom mieszkalny ul. Raciborska 49 poł. XIXw. SOK
35. dom mieszkalny ul. Raciborska 60 ok. 1880r. SOK
36. dom mieszkalny ul. Raciborska 65 ok. 1831r. SOK
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37. dom mieszkalny ul. Raciborska 66 ok. 1880r. SOK
38. dom mieszkalny ul. Raciborska 68 ok. 1880r. SOK
39. dom mieszkalny ul. Raciborska 85 poł. XIXw. SOK
40. dom mieszkalny ul. Raciborska 98 kon. XIXw. SOK
41. dom mieszkalny Rynek 1 ok. 1880r. SOK
42. dom mieszkalny Rynek 2 ok. 1880r. SOK
43. dom mieszkalny Rynek 2a ok. 1880r. SOK
44. dom mieszkalny Rynek 3 ok. 1880r. SOK
45. dom mieszkalny Rynek 4 kon. XIXw. SOK
46. dom mieszkalny Rynek 5 ok. 1880 r SOK
47. dom mieszkalny Rynek 6 kon. XIXw. SOK
48. dom mieszkalny Rynek 7 kon. XIXw. SOK
49. dom mieszkalny Rynek 9 ok. 1880 r SOK
50. dom mieszkalny Rynek 11 ok. 1880 r SOK
51. dom mieszkalny Rynek 15 ok. 1880r. SOK
52. dom mieszkalny ul. Świerczewskiego 5 ok. 1880r. SOK
53. dom mieszkalny ul. Świerczewskiego 7 ok. 1880r. SOK
54. dom mieszkalny ul. Świerczewskiego 9 1 poł. XIXw. SOK
55. dom mieszkalny ul. Świerczewskiego 11 poł. XIXw. SOK
56. dom mieszkalny ul. Świerczewskiego 13 1 poł. XIXw. SOK
57. dom mieszkalny ul. Wiejska 12 poł.XIXw., przeb.XXw. SOK

Strefa ingerencji  konserwatorskiej  oznaczona  symbolem S.I.K.  w swych granicach
stanowi  obszar  porządkowania  i  kontynuacji  struktury  funkcjonalno-przestrzennej,  w
szczególności obejmujący: uzupełnienie i dalszy rozwój układu urbanistycznego, rehabilitację
i  modernizację  istniejącej zabudowy i  zagospodarowania  układu,  w  tym  restrukturyzacji
zorganizowanej działalności  gospodarczej w  zakresie  przemysłu  i  rzemiosła  uciążliwego,
modernizację,  realizacje  nowych  elementów  infrastruktury  technicznej i  komunikacyjnej,
ochronę  archeologiczną  zwartych nawarstwień  lub  nagromadzeń  pozostałości  kulturowych
pradziejowych i historycznych.

Obiekty wpisane do ewidencji gminnej (zabytki nieruchome nie wpisane do księgi
rejestru zabytków)  znajdujące się w strefie S.I.K.

Tabela nr 3 Obiekty wpisane do ewidencji zabytków

L.P. Obiekt Adres Okres Strefa
ochrony

1. dom mieszkalny  (obecnie  siedziba  Zakładu Usług
Komunalnych)

ul. Krakowska 1 ok. 1880r. SIK

2. budynek użytkowany jako szkoła ul. Krakowska 2 XIX/XXw. SIK
3. dom mieszkalny ul. Krakowska 5 k. XIXw. SIK
4. Dworzec kolejowy Pl. Dworcowy k. XIX w. SIK

ZABYTKI RUCHOME:
Zabytki ruchome czyli działa sztuki, a w szczególności rzeźba, malarstwo i wyroby rzemiosła
artystycznego dzielą  się w mieście Baborowie na dwie kategorie. Pierwsza to wyposażenie
kościołów, rzeźby i polichromie, druga - rzeźby stanowiące bądź wyposażenie, bądź główny
element kapliczek przydrożnych. 
1. Kolumna Maryjna 1897r. , usytuowana na Rynku w Baborowie .

Kolumna Maryjna należy do popularnego na Śląsku i Czechach typu rzeźby pomnikowej,
przedstawiającego Marię. Pod względem stylowym figura stanowi cenny przykład XIX –
wiecznej, historyzującej rzeźby kamiennej. Obiekt posiada wartość historyczną i stylową.
Zabytek  ten  jest  dobrem  kultury  i  podlega  ochronie  konserwatorskiej.  Kolumna
trójczłonowa. Najniższy człon stanowi czworoboczny cokół, z wydatnym, profilowanym
gzymsem,  na  którego  przedniej  ścianie  znajduje  się  tablica  inskrypcyjna.  Na  nim
usytuowana  jest  kolumna,  zwieńczona  kapitelem  korynckim,  będąca  podstawą  dla
pełnoplastycznej  rzeźby  Marii.  Matka  Boska  ukazana  jest  w  kontrapoście.  Ciało  jej
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spowite jest  szatą,  układającą  się  w miękko  opadające fałdy draperii,  tworzące z lewej
strony  figury  kształt  litery  „V”.  Dłonie  Marii  złożone  są  w geście  modlitwy,  twarz o
skupionym wyrazie, oczy przymknięte . Głowę otacza aureola z metalu.

2. Rzeźba kamienna – figura św. Jana Nepomucena usytuowana przy ul. Powstańców ( przed
kaplicą neogotycka) 1766r., barokowa wys. 400cm,

3. Rzeźba kamienna – figura św. Floriana usytuowana przy ul. Powstańców ( przed kaplicą
neogotycka) 1768r., barokowa wys. 380cm,

4. Krzyż  pokutny  –  granitowy  XIV -XV w.  Usytuowany  przy  kościele  parafialnym pw.
Narodzenia NMP.

5. Brama  secesyjna  usytuowana  w  budynku  przy  ulicy  Rynek  9,  początek  XXw.
Trójdzielna brama z dekoracyjna kratą z motywem dwóch główek.

1.4. Stan środowiska przyrodniczego

Klimat
Klimat  gminy  Baborów  jest  częściowo  kształtowany  pod  względem  pasma  Sudetów  i
zaznacza  się  niewielką  różnicą  charakterystyk klimatycznych  w stosunku  do  centralnej  i
północnej części województwa opolskiego, gdzie znaczną rolę klimatyczną  odgrywa dolina
Odry.  Główne  masy  powietrza,  kształtujące  inne  czynniki  meteorologiczne,  napływają  z
południa i z zachodu. Ciepłe powietrze z południa i ciepłe i wilgotne powietrze atlantyckie
powodują względną stabilizację stosunków termicznych.
Charakterystyczne okresy trwania ważnych elementów klimatycznych obejmuje:
•  czas trwania zim około 60-65 dni
• zaleganie pokrywy śnieżnej 50-60 dni
• roczna suma opadów około 650mm
• średnia roczna temperatura powietrza 80C
• roczna wilgotność względna 78-80%.

Walory przyrodnicze
Najistotniejsze zgrupowania roślinne na terenie miasta Baborów zlokalizowane są w strefie
dolinnej rzeki Psiny, lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Należą do nich m.in. Łąki wilgotne,
zbiorowiska łąkowe przechodzące w szuwary trzcinowe (w pobliżu osadników Cukrowni).
Wzdłuż bocznych cieków można wyróżnić wąskie ciągi starodrzewia łęgowego olszy czarnej,
topoli  oraz różnych  gatunków wierzb.  W południowej części  miasta,  na  zboczu  skarpy
występuje kompleks leśny z takimi gatunkami drzew jak: klon pospolity, topola kanadyjska,
sosna,  świerk,  lipa  drobnolistna.   Rejon  wyrobisk  po  byłej  cegielni  stanowi  obszar
zróżnicowany siedliskowo z wierzbą iwą, bzem czarnym, topolą osiką, brzozami, głogiem. W
obrębie  miasta  można  wyróżnić  dwie  powierzchnie  o  dorodnym  i  dobrze  zachowanym
drzewostanie. Jedną z nich jest niewielki park miejski, gdzie można znaleźć stare okazy lipy,
klony pospolite, jawory, brzozy dęby czerwone. Drugą powierzchnią jest cmentarz, na którym
oprócz lipy drobnolistnej, rosną cisy pospolite, sosny wejmutki, żywotniki. Tutaj dość często
występuje bluszcz pospolity oplatający drzewa.

Swobodne przemieszczanie fauny jest bardzo utrudnione ze względu na wąskie ciągi zieleni.
Ponadto  dolina  w  strefie  miejskiej  posiada  znaczny  udział  zabudowy,  gdzie  ciągłość
swobodnej  migracji  organizmów  jest  silnie  zaburzona.  Zdecydowanie  lepsze  warunki
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siedliskowe występują w strefach granicznych miasta. Można zauważyć występowanie takich
okazów jak: żaba trawna, ropucha szara, żaba  wodna, jaszczurka  zwinka, zaskroniec oraz
ptaki  tj.  szpak,  wróbel,  gawron,  kos,  sroka,  kawka, skowronek,  kuropatwa,  trznadel,
szczygieł, ortolan, zięba, kwiczoł, bocian biały, myszołów. Środowisko sprzyja występowaniu
drobnych ssaków upraw polnych, będących niejednokrotnie szkodnikami tj mysz, nornik, kret
oraz większe ssaki: lis, łasica, kuna domowa, zając szarak, sarna.

Wody powierzchniowe

Teren miasta położony jest całkowicie w zlewni rzeki Psiny – lewobrzeżnego dopływu rzeki
Odry.   Psina charakteryzuje  się  przeciętną  szerokością  oraz wcięciem koryta  poniżej dna
doliny w granicach 0,5 – 1,5m, natomiast cieki boczne, wyznaczające na znacznej przestrzeni
granicę  dna doliny Psiny, posiadają koryta o szerokości około 1m i  cechują  się  niewielkim
przepływem,  znacznie uzależnionym od  stanu pierwszego  poziomu wód gruntowych oraz
ilości opadów. W okresach suchych koryta niektórych z tych cieków wysychają. Wody rzeki
Psiny przepływające przez miasto są  narażone na  zanieczyszczenia  ściekami bytowymi z
posesji mieszkalnych jak również poprodukcyjnymi pochodzącymi z terenów zakładów. 

Gleby, kopaniny

Gleby  na  terenie  miasta  Baborowa,  jak  i  w  jego  otoczeniu  charakteryzują  się  wysoką
przydatnością dla produkcji rolnej. Użytki zielone cechuje szeroka rozpiętość bonitacyjna, od
II  do  VI  klasy  jakości  gleb,  przy  czym,  gleby  rolne  średniej  jakości,  słabe  i  najsłabsze
przeważają  w zachodnich granicach miasta, natomiast gleby II klasy, tj. Gleby orne bardzo
dobre występują w granicach wschodnich Baborowa. Użytki rolne występujące na zboczach i
wyniesieniach cechuje przewaga gruntów I, II, IIIa i częściowo IV klasy bonitacyjnej.

W obrębie miasta Baborów występują dwa udokumentowane złoża surowca ilastego. Złoża te
były eksploatowane na potrzeby przemysłu ceramiki budowlanej znajdujących się w mieście
dwóch  cegielni,  przy  ul.Kolejowej  i  przy  ul.Głubczyckiej.  Złoża  surowca  ilastego
reprezentowane są przez czwartorzędowe lessy i glinki lessopodobne o zmiennej miąższości.
Glinki  lessopodobne są  surowcem chudym i  prawie  całkowicie  wolnym od  szkodliwego
marglu oraz soli rozpuszczalnych w wodzie.

1.5. Infrastruktura techniczna
Drogi

Przez  miasto  Baborów  przebiegają  drogi  powiatowe,  do  ważniejszych  należą:  1262  O
Racibórz – granica województwa śląskiego-Baborów – Bernacice, 1225 O Baborów  - Sucha
Psina (do drogi woj. Nr.416), 1226 O Baborów – Dziećmarów do dk 38, 1261 O Baborów
-Szczyty (do drogi woj. Nr 417). Uzupełnieniem tego układu są lokalne drogi gminne. Przez
miasto  Baborów  przebiegają  drugorzędne  jednotorowe  linie  kolejowe  relacji  Racibórz-
Baborów – Głubczyce – Racławice oraz relacji Kędzierzyn – Koźle – Pilszcz. Stacja kolejowa
przystosowana jest do obsługi pasażersko – towarowej. Obecnie linie kolejowe nie obsługują
ruchu pasażerskiego, lecz jedynie towarowy. Stacja Baborów przystosowana jest do obsługi
bocznic kolejowych do zakładów; Cukrowni, Elewatora zbożowego. 
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Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

Gospodarka wodno-ściekowa należy do jednego z najbardziej istotnych czynników mających
wpływ na jakość zasobów przyrodniczych istotnych dla rozwoju gospodarczego gminy oraz
warunków higieniczno – sanitarnych środowiska mających bezpośredni wpływ na sytuację
zdrowotną lokalnej społeczności. Cała gmina jest objęta systemem wodociągowym, na terenie
miasta jest 11.9 km. Miasto Baborów, ze względu na ponadnormatywną zawartość azotanów
w wodzie  jest  zasilane  w  wodę  z  miejscowości  Dziećmarów.  W  zakresie  oczyszczania
ścieków komunalnych  miasto posiada nowoczesną  mechaniczno-biologiczną  oczyszczalnię
ścieków w technologii złóż zraszanych. Wydajność oczyszczalni wynosi ponad 2000m3/dobę.
W chwili  obecnej nie pracuje na pełnych parametrach z uwagi na brak  docelowej ilości
ścieków. Ścieki doprowadzane są systemem kanalizacji sanitarnej. Długość sieci wynosi 10,7
km. Do wykonania pozostało jeszcze ok. 3,0 km sieci.

Gospodarka odpadami

Gospodarką  odpadami  komunalnymi  na  terenie  całej  gminy  zajmuje  się  Zakład  Usług
Komunalnych będący  spółką  gminną.  Odpady komunalne  gromadzone są  na  składowisku
odpadów komunalnych, którego część oddano do użytku w 1999 roku. Składowisko ma pełne
wyposażenie  jakie  jest  obecnie  wymagane  między  innymi  waga  samochodowa,  brodzik
dezynfekujący, zbiornik odcieków, boksy na surowce wtórne itp. Powierzchnia składowiska
wynosi 1,35ha, a pojemność 72000Mg, przy powierzchni wykorzystanej 0,53ha i pojemności
wykorzystanej 28800 Mg.  Roczna  ilość  odpadów dopuszczonych  do  składowania wynosi
2400Mg.  Dowóz  odpadów  komunalnych  na  składowisko  odbywa  się  transportem
specjalistycznym  przez  Zakład  Usług  Komunalnych  w  Baborowie,  zgodnie  z
harmonogramem.  Dla  zminimalizowania  ilości  odpadów  deponowanych  na  składowisku
wprowadzono  na  terenie  gminy  Baborów  selektywną  zbiórkę  odpadów.  Odzysk  szkła  i
plastiku prowadzony jest zarówno „u źródła”, jak też poprzez selekcję na terenie składowiska.
Na terenie miasta ustawionych jest 6 kompletów kolorowych pojemników na szkło, plastik,
makulaturę i złom metalowy oraz 5 kompletów pojemników na szkło i plastik.

Zaopatrzenie w gaz

Miasto Baborów zasilane jest gazem ziemnym wysokometanowym siecią gazową  niskiego
ciśnienia ze stacji redukcyjno pomiarowej II0. Długość sieci niskiego ciśnienia wynosi 10km a
ilość  przyłączy gazowych 438. Poza Baborowem teren gminy nie jest zgazyfikowany. Dla
terenu gminy Baborów była opracowywana koncepcja gazyfikacji. Siecią gazową objęta jest
znaczna część miasta, oprócz osiedla akacjowego i  pojedynczych gospodarstw domowych.
Wynika to głównie z warunków ekonomicznych zakładu gazowniczego i odbiorców. 

Telekomunikacja

W  ostatnich  latach  dokonano  wymiany  tradycyjnej  sieci  telekomunikacyjnej  na  sieć
światłowodową. Dzięki temu jest szybki dostęp do internetu i możliwość podłączania nowych
abonentów.  Dla  poprawy  jakości  korzystania z usług  telefonii  komórkowej zamontowano
stacje bazowe w Baborowie  na obiekcie elewatora zbożowego przy ul.Opawskiej oraz na
obiekcie  komina  przemysłowego  przy  ul.Powstańców.  Istnieje  również  możliwość
korzystania z internetu za pośrednictwem drogi radiowej.
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Elektroenergetyka
Sieć  elektroenergetyczna  oraz  urządzenia  elektroenergetyczne  z  nią  związane  na  terenie
gminy Baborów eksploatowane są przez zakład Energetyczny Opole S.A. Przez teren gminy
Baborów przebiega trasa linii napowietrznej 110kV relacji Głubczyce - Kietrz – Studzienna,
długość  tej  linii  w granicach gminy  wynosi 12km.   Na  terenie  gminy  pracuje  48  stacji
transformatorowych. Zainstalowana moc stacji SN/nn wynosi 13,966 MVA. 

1.6. Struktura użytkowania terenu
Struktura użytkowania gruntów według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Baborów wygląda następująco:
        Tabela nr 4 Struktura użytkowania terenu

lp. Przeznaczenie terenu Powierzchnia
[ha]

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą wielorodzinnej i usług 6,61

2 Tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą jednorodzinnej i zagrodowej 89,69

3 Tereny usług publicznych, oświaty i sportu 5,17

4 Tereny usług zdrowia 1,12

5 Tereny usług kultury i budownictwa sakralnego 0,44

6 Tereny zieleni, w tym cmentarzy 11,51

7 Tereny rolnictwa i leśnictwa z terenami upraw ogrodniczych i polowych 130,06

8 Tereny wód otwartych 2,62

9 Tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej 49,21

10 Tereny obsługi technicznej miasta 16,50

Struktura własnościowa w mieście jest dość korzystna dla prowadzenia działań
rewitalizacyjnych ze względu na duży udział gruntów gminnych w tym obszarze. Daje to
samorządowi duże szanse na koordynowanie wszelkich działań.

1.7. Sfera gospodarcza
Na terenie gminy Baborów ważniejsze podmioty gospodarcze posiadają charakter przemysłu
rolno-spożywczego i skupiają się zwłaszcza w mieście Baborowie. Należą do nich m.in.:

- DOBROPASZ Grupa Rolimpex Oddział Baborów;
- Kombinat Rolny Kietrz – Zakład Rolny Baborów, 
- Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie;
- Agropol w Baborowie;
- Spółdzielnia Usług Rolniczych w Baborowie;
- Cukrownia Baborów.
Poza tym spora część osób ma zatrudnienie w administracji, oświacie, usługach bankowo-
pocztowych.  Część  osób  zatrudnionych  jest  w  miejscowych  firmach  usługowych
związanych z budownictwem, kamieniarstwem, handlem oraz produkcją pieczywa.

W gminnej  ewidencji  działalności  gospodarczych  zarejestrowanych  jest  260  podmiotów
gospodarczych,  z  czego  połowa  firm  należy  do  osób  zamieszkałych  w  mieście.  Są  to
przeważnie firmy rodzinne, jednoosobowe, nie zatrudniające pracowników. Ze względu na
rodzaj działalności można wykazać, iż są to przeważnie firmy handlowo – usługowe.
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Tabela 5 Rodzaj działalności gospodarczych

Lp Rodzaj działalności Ilość firm

1 Produkcja 9

2 Usługi 125

           w tym transport 31

3 Handel 126

          w tym gastronomia 8

Razem liczba podmiotów gospodarczych 260

 Rynek pracy
Na terenie gminy Baborów rynek  pracy jest bardzo ograniczony. Mieszkańcy przeważnie
poszukują  pracy  poza  gminą,  głównymi  ośrodkami  zatrudnienia  są  miasta  Racibórz,
Głubczyce.  Spora  część  ludności  związana  jest  z  produkcją  rolną,  posiada  własne
gospodarstwa rolne. Na terenie miasta występuje około 80 gospodarstw rolnych. Wiele osób
bez pracy podnajmuje się w prywatnych gospodarstwach  do prac sezonowych, dorywczych
za niewielkie wynagrodzenie.  Na terenie miejskim znajdują się ośrodki, w których są miejsca
pracy, gorzej kształtuje się to na obszarze wiejskim.

Tabela nr 6 Struktura zatrudnienia w gminie Baborów

lp branża szacunkowa ilość osób

1 Usługi związane z rolnictwem 160

2 Usługi związane z budownictwem, kamieniarstwo 20

3 Usługi bankowo-pocztowe 25

4 Usługi związane z produkcja pieczywa 50

5 Zatrudnienie w handlu 20

6 Zatrudnienie w administracji 60

7 Zatrudnienie w oświacie 80

8 Zatrudnienie w służbie zdrowia 15

Razem szacunkowa liczba miejsc pracy w gminie 430

1.8. Sfera społeczna 
Oświata i szkolnictwo
W mieście Baborów dzieci objęte są  opieką  przedszkolną  oraz zapewniona jest nauka na
poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Funkcjonują dwa przedszkola, przy ul.Krakowskiej
i  przy  ul.Powstańców.  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  przy  ul.Wiejskiej  ma  również  swój
oddział  dla  dzieci  klas  I-III  przy  ul.Opawskiej.  Przy  ul.Wiejskiej  znajduje  się  również
Publiczne Gimnazjum. Z powyższych obiektów korzystają dzieci i młodzież z terenu miasta i
sołectw gminy Baborów.
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W Baborowie funkcjonuje publiczna biblioteka z czytelnią  z dostępem do internetu, z której
mogą korzystać zarówno dzieci i dorośli.  Dodatkowo od kilku lat prowadzona jest świetlica
środowiskowa  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  miasta,  w  której  również  jest  internet
(bezpłatny). 

Obiekty sportowe i rekreacji
Przy  ul.Wąskiej  znajduje  się  stadion  sportowy  z  trybunami,  oświetleniem,  bieżnią  oraz
zapleczem socjalnym dla sportowców. Stadion jest ogrodzony i  korzystają z niego głównie
członkowie  klubu  sportowego.  Obok  jest  rezerwowa  płyta   boiska  oraz boisko  do  piłki
siatkowej  plażowej,  z  których  mogą  korzystać  mieszkańcy  miasta.  Dla  młodszej  grupy
mieszkańców  są  trzy  place  zabaw:  przy  ul.Opawskiej,  przy  ul.Wiejskiej  oraz  przy
ul.Kościuszki (z fontanną) oraz park miejski przy ul.Moniuszki. Na końcu ul.Raciborskiej w
sąsiedztwie  lasu  jest  ścieżka  zdrowia  z  miejscem na  ognisko,  niestety   jest  ona  bardzo
zdewastowana.

Uwarunkowania demograficzne i sytuacja społeczna
Obszar gminy Baborów zamieszkiwany jest przez 6759 osób (dane wg ewidencji ludności na
koniec 2004 roku). Gęstość zaludnienia szacowana jest na 58 mieszkańców/km2. W mieście
zamieszkuje 3312 osób,  stanowi to 49% ogółu  ludności. Natomiast  na terenach  wiejskich
zamieszkują 3447 osoby i stanowi to 51%.
Tabela nr 7 Sytuacja demograficzna  w mieście

Liczba mieszkańców miasta Baborowa w ostatnich latach
2000 2001 2002 2003 2004
3539 3528 3510 3356 3312

Uwarunkowania  demograficzne  w  mieście  nie  są  korzystne  dla  jej  perspektywicznego
rozwoju.  Liczba  ludności  w mieście  na przestrzeni ostatnich  lat  ulega  zmniejszaniu oraz
występuje tendencja starzenia się  społeczeństwa. Spowodowane jest to niskim przyrostem
naturalnym  oraz  migracjami  ludności.  Odpływ  ludności  następuje  przede  wszystkim  do
większych aglomeracji miejskich, a także za granicę. Należy go częściowo wiązać z migracją
ludności w celach zarobkowych,  co wynika z obecnie  dużej stopy  bezrobocia w gminie.
Odpływ ludności, zwłaszcza młodzieży związany jest również z brakiem na terenie gminy
szkół średnich i wyższych. Aktywność zawodowa ludności w gminie wiąże się bezpośrednio
z poziomem wykształcenia. Ogólnie w gminie na 612 osób bezrobotnych tylko 20 posiada
wyższe  wykształcenie,  z  czego  11  osób  to  kobiety.  Najwięcej  osób  bez  pracy  jest  z
wykształceniem zawodowym i  średnim,  aż  445 osób, z czego  229  to kobiety. Ogólnie  w
gminie Baborów stopa bezrobocia wynosi 22,1%. Analizując poziom bezrobocia na terenie
miejskim i wiejskim wykazano, że znacznie wyższe bezrobocie jest w samym mieście, bo aż
24,9%, natomiast na terenie wiejskim 19,4.

Tabela nr 8  Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku

wyszczególnienie Ogółem gmina miasto

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety

W  wieku  przedprodukcyjnym
(mężczyźni i kobiety w wieku 0-
17 lat)

1787 974 813 875 472 403
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wyszczególnienie Ogółem gmina miasto

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety

W  wieku  produkcyjnym
(mężczyźni  w  wieku  18-64 lata,
kobiety w wieku 18-59 lat)

4131 2199 1932 2086 1082 1004

- mobilnym (mężczyźni  i kobiety
w wieku 18-44 lata)

2803 1428 1375 1406 698 708

-  niemobilnym  (mężczyźni  w
wieku  45-64  lata,  kobiety  w
wieku 45-59 lat)

1328 771 557 680 384 296

W  wieku  poprodukcyjnym
(mężczyźni  w  wieku  65  lat  i
więcej,  kobiety w wieku 60 lat i
więcej)

1132 349 783 506 147 359

Na  100  osób  w  wieku
produkcyjnym przypada  osób  w
wieku nieprodukcyjnym

71 60 83 66 57 76

Bezrobocie w gminie
 Tabela nr 9 Struktura bezrobocia w gminie dane wg. Spisu powszechnego 2002r

Poziom wykształcenia Ogółem gmina Miasto

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

wyższe 233 100 133 152 66 86

policealne 121 29 92 76 20 56

średnie 1312 581 731 812 370 442

Zasadnicze zawodowe 1616 1024 592 686 432 254

Podstawowe ukończone 2252 1016 1236 976 433 543

Podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia szkolnego

274 108 166 136 56 80

nieustalone 142 65 77 108 47 61

Warunki i jako ść życia mieszkańców
Według informacji  ze spisu  powszechnego na terenie gminy Baborów jest 2246 mieszkań
(łącznie z budynkami indywidualnymi), z czego na terenie miasta 1120, a na terenie wiejskim
1126. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 86,3m2,  co w przeliczeniu na
osobę  daje  25,3  m2/osobę.  Około  80% ogółu  mieszkań  jest  własnością  osób  fizycznych.
Przeciętna liczba osób w mieszkaniu to 3,41. Analizując powyższe dane gmina na tle całego
województwa wypada dość korzystnie.
Niestety ponad 50% mieszkań  wybudowanych jest przed  1945 rokiem, ok.30% mieszkań
wybudowanych  jest  ok.  lat  70-tych,  a  tylko  20%  mieszkań  jest  nowych.   Mimo  iż
wyposażenie w instalacje budynków jest na dość dobrym poziomie to ich stan techniczny nie
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zawsze jest  zadowalający i  wymaga przeprowadzenia w niektórych przypadkach  remontu
kapitalnego.  Wyposażenie  mieszkań  zamieszkałych  na  terenie  miasta przedstawia  się
następująco:  około  97%  mieszkań  wyposażonych  jest  w  instalację  wodociągowo  –
kanalizacyjną, około 45% mieszkań podłączonych jest do sieci gazowej, około 60% mieszkań
wyposażonych jest w instalację  centralnego ogrzewania. Mimo, iż warunki mieszkaniowe na
terenie miasta nie są najgorsze to utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym jest w
niektórych przypadkach bardzo trudne. Osoby bezrobotne pozbawione dochodów oraz osoby
o niskich dochodach nie są w stanie przeprowadzać  bieżących napraw, nie wspominając o
remontach  generalnych  budynków.  Z  tego  też  powodu  mieszkania  ulegają  dewastacji.
Niejednokrotnie  mieszkańcy  mają  problem z bieżącym uiszczaniem opłat  za  podstawowe
media  (woda,  ścieki,  prąd,  gaz).  W  przypadku  mieszkań  lokatorskich  występują  spore
zaległości czynszowe, których właściciele mieszkań nie są w stanie egzekwować z uwagi na
ubóstwo  lokatorów.  Wiele  rodzin  korzysta  z   pomocy  gminy  w  formie  dodatku
mieszkaniowego.

Grupy społecznych wymagające wsparcia
Według  danych  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Baborowie  wynika,  że  spora  część
społeczeństwa w mieście wymaga pomocy i wsparcia. Do tych grup  należą przede wszystkim
osoby  bezrobotne,  dotknięte  chorobą,  rodziny  wielodzietne,  o  niskich  dochodach  i
patologiczne.  Spowodowane jest  to głównie  utrzymującym się  wysokim  bezrobociem na
terenie gminy, likwidacją  zakładów pracy oraz trudnościami przystosowania się  do obecnej
sytuacji na rynku pracy. Najważniejsze powody udzielania stałej pomocy mieszkańcom to: 
            Tabela nr 10 Li czba rodzin i przyczyny udzielania  pomocy 

lp powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin
1 ubóstwo 125
2 bezrobocie 93
3 niepełnosprawność 21
4 długotrwała lub ciężka choroba 76
5 bezradność  w  sprawach  opiek-wych.  I

prowadzenia gospodarstwa domowego
53

6 alkoholizm 25

Z Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta wielu mieszkańców miasteczka  gdyż  ok.80%
bezrobotnych pozostaję  bez prawa do zasiłku. Są  to przeważnie rodziny z dziećmi lub
osoby  samotnie wychowujące dzieci.  W 2004 roku 195 rodzin  objętych było  pomocą
OPS-u. Wiele osób korzysta z usług opiekuńczych świadczonych przez personel ośrodka,
zarówno  samotnych  jak  i  posiadających  rodziny.  W  2004  roku  na  terenie  miasta  54
rodziny  emerytów zazwyczaj rencistów  korzystało  ze  wsparcia  OPS-u.  W  niektórych
przypadkach chorobowych  potrzebna  jest specjalistyczna  opieka  wykonywana poprzez
pielęgniarkę i terapeutę.  Oprócz tego wiele osób w ciągu ostatniego roku korzystało z
opieki świadczonej przez Stację Opieki Caritas i gabinetu rehabilitacyjnego.

Bezpieczeństwo publiczne
Jednym  z  czynników  kształtujących  jakość  miejsca  zamieszkania  jest  poczucie
bezpieczeństwa  publicznego.  W  Baborowie  istnieje  posterunek  dzielnicowych  policji
zatrudniający trzech funkcjonariuszy i posiadający jeden samochód patrolowy. W związku z
utrzymującym  się  wysokim  stopniem  bezrobocia  na  terenie  gminy  występują  kradzieże
mienia. Według danych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach przestępczość w gminie
w  latach  2000-2002  była  niewielka  i  utrzymywała  się  na  poziomie  80-90  czynów
przestępczych  w skali roku. Niestety w 2003 r. liczba wykroczeń drastycznie wzrosła do 130,
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a już za okres od stycznia do grudnia 2004 r. zarejestrowano ok. 150 przestępstw, głównie
kradzieże  mienia.  Trudno  jest  określić  przyczynę  tego  stanu,  tym  bardziej,  że  liczba
mieszkańców z roku na rok ulega zmniejszeniu, a wynikiem wzrostu przestępczości może być
pogarszająca  się  sytuacja  materialna  społeczeństwa  i  brak  należytej  kontroli  obszarów
zagrożonych czynami przestępczymi.

Policja  odnotowuje  również  zagrożenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  tj.  kolizje
drogowe,  przypadki  kierowania  pojazdami  po  spożyciu  alkoholu,  przekroczenia
dozwolonych prędkości i inne drobne wykroczenia.
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1.9.Analiza SWOT
Tabela nr 11 analiza  swot

Silne strony

1. unikatowy drewniany kościółek 

2. miejsca rekreacji

3. wysoka kultura rolna

4. dobre warunki do przetwórstwa rolno-
spożywczego

5. dobry system telekomunikacji i telefonii
komórkowej

6. nowoczesna oczyszczalnia ścieków i
kanalizacja

7. nowoczesne składowisko odpadów z
możliwością rozbudowy

8. istniejące kontakty zagraniczne

Słabe strony

1. niedokończona budowa kanalizacji sanitarnej

2. zanieczyszczona rzeka

3. zły stan nawierzchni dróg lokalnych
(gminnych i powiatowych)

4. wysokie bezrobocie

5. słaba promocja gminy na zewnątrz

6. niedostateczny dostęp do internetu

7. występujące patologie społeczne

8. niska świadomość społeczna

9. brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych

10. brak budownictwa mieszkaniowego

11. brak przetwórstwa rolno-spożywczego

12. zły stan zabytków

13. zbyt mała aktywność społeczna, bierność
społeczna, małe zaangażowanie do wspólnego
działania na rzecz rozwoju

Szanse

1. możliwość współpracy z gminami
zagranicznymi

2. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

3. zabytkowy kościółek

4. pozyskanie środków z zewnątrz

5. stworzenie Centrum Rozwoju Gminy

6. rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

7. renowacja miejsc rekreacji

8. renowacja zabudowy i infrastruktury w
Rynku

9. utworzenie ośrodka integracji społecznej

Zagrożenia

1. duże bezrobocie

2. zagrożenie przestępczością

3. niska świadomość społeczna

4. duża migracja, odpływ młodych
wykształconych osób

5. niski poziom płac

6. brak środków na utrzymanie zabytków

7. zły bilans demograficzny

8. niewystarczające środki finansowe na
utrzymanie i rozbudowę infrastruktury
technicznej
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1.10. Identyfikacja problemu
Rewitalizacja miasta obejmuje kompleksowe działania społeczne i ekonomiczne, które mają
na  celu  przywrócenie  dawnej świetności  oraz zapewnienie  rozwoju  określonego  obszaru.
Proces  degradacji  społeczno-gosdpodarczej przyczynia  się  do  postępującej dekapitalizacji
zabudowy  miejskiej  i  przestrzeni  urbanistycznej,  niszczenie  obiektów  o  wartościach
kulturowych. Program rewitalizacji pozwala na zachowanie walorów historycznych danego
obszaru, podkreślenie unikalności  miasta. Rewitalizacja oznacza szeroki wachlarz różnych,
ale  jednocześnie  uzupełniających  się  ze  sobą  przedsięwięć.  Ich  wspólnym  celem  jest
pobudzenie gospodarcze oraz zmiany społeczne, zahamowanie patologii, polepszenie stanu
środowiska  naturalnego,  renowacja  zespołów architektonicznych  na  danym obszarze.  Dla
większości  miast najważniejszą  dla wizerunku jest część śródmiejska oraz strefa głównych
przestrzeni  publicznych.  Również  i  w  Baborowie  instytucje  publiczne  oraz  grupa
przedsiębiorców skoncentrowana jest w centrum – w Rynku, w którym usytuowanych jest
najwięcej  elementów  zabudowy  zabytkowej.  Zasięg  terytorialny  obszaru  objętego
rewitalizacją  wyznacza  strefa  ochrony  konserwatorskiej  określona  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  oraz  tereny  niezagospodarowane  o  dużym
potencjale mogące przyczynić się do wzrostu społeczno-gospodarczego. Teren ten obejmuje
centrum oraz najważniejsze główne ciągi uliczne w mieście, przy których zlokalizowane są
obiekty o dużych dla miasta walorach kulturowych i zabytkowych. Niestety stan zachowania
tych obiektów jest niezadowalający, większość z nich wymaga renowacji. Zabytkowy układ
urbanistyczny  miasta  wymaga  poprawy  funkcjonalnej  i estetycznej.  Szczegółowe
opracowanie  zagospodarowania rynku  zostało  sporządzone już  kilka lat  temu niestety nie
zostało jeszcze wdrożone ze względu na niedostateczne środki finansowe w budżecie gminy.
Na terenie  wyznaczonym do  rewitalizacji  infrastruktura  techniczna  nie jest  zadowalająca,
dotyczy to głównie dróg i  infrastruktury komunalnej. Większość  dróg w mieście, zarówno
gminnych jak i powiatowych, wymaga przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z
zainstalowaniem elementów bezpieczeństwa ruchu  drogowego.  Zły  stan  nawierzchni dróg
dodatkowo pogarsza  stan zachowania obiektów zabytkowych  usytuowanych przy  drogach
poprzez wstrząsy i  drgania wywołane przez przejeżdżające pojazdy. Zły  stan nawierzchni
dróg  przyczynia  się  również  do  powstawania  dość  uciążliwego  hałasu  komunikacyjnego
obszarze  zabudowy  głównie  mieszkaniowej  wzdłuż  ulic:  Głubczyckiej,  Moniuszki,
Powstańców, Wiejskiej, Szkolnej. Wpływa to negatywnie na jakość życia mieszkańców przy
tych ciągach komunikacyjnych.
Oprócz  infrastruktury  drogowej  na  uwagę  zasługuje  również  infrastruktura  komunalna,
bezpośrednio  związana  z  ochroną  środowiska  naturalnego.  Na  terenie  całego  miasta
sukcesywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Pozostało do wykonania jeszcze
około 3km sieci głównej. Priorytetowo jest traktowana budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Głubczyckiej  gdyż  przy  tej  drodze  znajdują  się  tereny  przeznaczone  w  planie
zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zorganizowaną działalność inwestycyjną o
powierzchni 8,5ha. W celu kompleksowego uzbrojenia tych terenów należy również dokonać
wymiany starej sieci wodociągowej z rur  cementowo- azbestowych, na której dość  często
występują awarie. Kolejnym działaniem będzie remont nawierzchni jezdni ulicy Głubczyckiej
wykonanej przez  zarządcę  drogi  –  Starostwo  Powiatowe  w  Głubczycach.  Kompleksowe
działania gminy i  powiatu w zakresie poprawy infrastruktury technicznej przyczyni się  do
podniesienia  atrakcyjności  inwestycyjnej  terenu  objętego  rewitalizacją,  co  pośrednio
przyczyni się  do wzrostu działalności  gospodarczej w mieście i  powstania nowych miejsc
pracy.
Na terenie miasta występuje dość  wysoki poziom bezrobocia, wyższy niż w województwie.
Wiele osób jest długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Społecznymi przyczynami
przedłużającego się bezrobocia są: niski poziom wykształcenia i niska mobilność zawodowa
wynikająca  z jednej strony  z przekonania o  braku  umiejętności  samego  bezrobotnego,  z
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drugiej  zaś  braku  profesjonalnej  pomocy  w  tym  zakresie.  Wśród  społecznych  skutków
utrzymującego  się  bezrobocia,  znajdują  się  takie  zjawiska,  jak  brak  aktywności  w
poszukiwaniu pracy, brak aktywności w zakresie podejmowania nauki. Bezrobociu i biedzie
towarzyszy często wysoki poziom przestępczości. 
Grupy najbardziej zagrożone społeczną marginalizacją i tym samym najbardziej wymagające
wsparcia wyróżnia się za pomocą następujących wskaźników:
- niski dochód lub brak dochodu wynikający z braku pracy,
- niskie wykształcenie,
- złe warunki mieszkaniowe,
- w niektórych przypadkach konflikt z prawem i alkoholizm.
W ramach programu rewitalizacji wsparcie będzie skierowane głównie do osób pochodzących
z  rodzin  najbiedniejszych,  posiadających  niskie  wykształcenie,  zamieszkujących  złych
warunkach, borykających się  z problemami takimi jak alkoholizm, przemoc, przestępczość.
Wsparcie  będzie  udzielane  głównie  poprzez  doradztwo  zawodowe,  indywidualne  porady
psychologiczne oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje  dla osób powracających do pracy
zawodowej. Tego typu pomoc będzie mogła być świadczona przez gminę za pomocą ośrodka
integracji społecznej, który mógł powstać w jednym z obiektów należących do gminy.
Program  rewitalizacji  miasta  powinien  obejmować  głównie  zadania,  które  będą
przeciwdziałać  marginalizacji  miasteczka,  które  będą  służyć  rozwojowi  gospodarczemu  i
uatrakcyjnianiu terenu dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście i docelowo tworzeniu miejsc
pracy.  Najważniejszym  celem  rewitalizacji  jest  polepszenie  warunków  życia  ludzi
zamieszkujących rewitalizowany obszar. Niestety na tym terenie zabudowa mieszkaniowa nie
jest w najlepszym stanie technicznym. Obiekty wielorodzinne to stare kamienice  lub bloki
wybudowane w latach 70-tych. Zarówno budynki jak i mieszkania indywidualne (komunalne)
są  o  niskim  standardzie.  Wiele  mieszkań  nie  posiada  łazienki,  WC  jest  poza  lokalem
mieszkalnym  a wewnętrzna  instalacja  techniczna  również  pozostawia  wiele  do  życzenia.
Mieszkania te w większości zamieszkiwane są  przez ludzi  starszych. Młode osoby nie są
zainteresowane starą  tkanką  mieszkaniową.  Jest to jedna  z  przyczyn,  dla  których  młodzi
wykształceni  ludzie  wyjeżdżają  z  miasta.  Zabudowa  jednorodzinna  w  obszarze
rewitalizowanym to  przeważnie  zabudowa  zagrodowa  pochodząca z  lat  powojennych,  w
miarę dobrze utrzymana. Starsze obiekty, które przeważnie są wpisane do ewidencji zabytków
są w gorszym stanie technicznym. Zamieszkują je zazwyczaj ludzie starsi, osoby samotne lub
dotknięte  patologiami  społecznymi.  Wiele  obiektów  jest  opuszczonych,  zaniedbanych,  z
nieuregulowaną  sytuacją  własnościową.  Stan  tych  nieruchomości  negatywnie  wpływa  na
estetykę miasta, co zniechęca potencjalnych inwestorów do „zatrzymania się” w mieście.
Projekty infrastrukturalne w ramach rewitalizacji powinny w dużej mierze sprzyjać poprawie
warunków życia mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie tworzeniu
nowych  miejsc  pracy.  Rozwój  infrastruktury  technicznej  musi  uwzględniać  ochronę
środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy.
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2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju miasta i regionu

Lokalny  Program  Rewitalizacji  jest  spójny  i  komplementarny  z innymi strategicznymi
dokumentami, które mają wpływ na życie społeczno – ekonomiczne mieszkańców Baborowa.

 Dokumenty  te  tworzą  ramy  funkcjonowania   samorządu,  jak  i  podmiotów
zlokalizowanych na jego terenie. Wśród programów tych można wyróżnić:

− Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006. 

− Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego  na lata 2000-2015 (2020),

− Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego  

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa  Opolskiego

− Plan Rozwoju Województwa Opolskiego

− Strategię Rozwoju Gminy Baborów na lata 2005-2013

− Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy
Baborów 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Baborów

− Program Ochrony Środowiska  i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Baborów

− Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów

Główne  kierunki  rozwoju  województwa  opolskiego  stanowiące  cele  strategiczne
województwa opolskiego zawarte są w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata
2000-2015 i Planie Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2006. W ramach tych
dokumentów przewidziano realizację celów operacyjnych:

- dobrze wykształcone społeczeństwo
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału
gospodarczego
- aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza
transportowego przebiegającego przez województwo
- restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast
- rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współpracy
transgranicznej
- poprawa warunków życia w regionie

Program rewitalizacji jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Baborów głównie
celem strategicznym – ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych gminy – poprawa
warunków życia mieszkańców gminy.

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI
3.1. Podokresy programowania 2005-2006 i lata następne
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Baborów będzie obejmował wszelkiego typu projekty,
których celem będzie poprawa sytuacji w mieście. Wśród tych projektów będą  inicjatywy
inwestycyjne i nieinwestycyjne. 
Zadania inwestycyjne pomogą  odnowić  wizerunek miasta poprzez poprawę  infrastruktury.
Natomiast zadania nieinwestycyjne mają  na celu udzielenie  wszelkiego  rodzaju pomocy o
charakterze społecznym np. program szkoleń, pomoc prawną, doradztwo gospodarcze, itp.
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Podokres 2005-2006
Z uwagi na krótki czas w pierwszym podokresie należy przystąpić do realizacji zadań których
stan zaawansowania umożliwia wystąpienie o dofinansowanie w ramach programu ZPORR
lub realizowane z własnych środków. 
Do takich zadań należą:

1. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przepompownią  ścieków  P2  przy
ul.Głubczyckiej

2. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Głubczyckiej w Baborowie
3. Modernizacja drogi wraz z chodnikami ul.Głubczyckiej
4. Odnowienie placu zabaw przy ul.Kościuszki
5. Renowacja figury Matki Boskiej w Rynku
6. Renowacja zagospodarowania rynku i placu targowego z przejściem do ul.Wiejskiej

Podokres 2007-2013
Kontynuacja  realizacji  zadań  wynikających  z  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji,
przygotowanie następnych projektów i zadań wybranych do realizacji:

1. zagospodarowanie terenów inwestycyjnych przy ul.Głubczyckiej
2. remont ulicy Moniuszki
3. remont ulicy Powstańców
4. rozbudowa składowiska odpadów komunalnych 
5. remont ratusza z przystosowaniem go do pełnienia funkcji ośrodka szkoleniowego
6. zagospodarowanie obiektu starej szkoły
7. zainstalowanie systemu monitoringu w miejscach publicznych miasta
8. wymiana oświetlenia drogowego
9. utworzenie kompleksu boisk przy ulicy 40 lecia
10. utwardzenie odcinka ulicy Wiejskiej – połączenie z ulicą Głubczycką
11. przebudowa skrzyżowania ul.Wiejskiej i Kościuszki
12. remont wraz systemem zabezpieczeń w kościele św. Józefa 
13. remont muru cmentarnego przy kościele św. Józefa
14. dokończenie budowy obiektów mieszkalno-usługowych przy ul.Wiejskiej

Pierwszy  okres programowania  koncentruje  się  na  zagospodarowaniu  ulicy  Głubczyckiej.
Wynika to z potrzeby realizacji zadań przygotowywanych od kilku lat. Ulica Głubczycka jest
jedną z głównych tras przejazdowych przez miasto. Przy tej drodze zlokalizowane są tereny,
które  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  przeznaczone  są  pod
zorganizowana  działalność  inwestycyjną.  Kolejnym  etapem jest  poprawa  komunikacji  w
mieście oraz zagospodarowanie centrum miasta. Wynika to z silnego oddziaływania Rynku na
pozostałe  części  miasta,  jak  i  wizerunek  całego  miasta,  z  którym identyfikuje  się  wiele
mieszkańców.  Program rewitalizacji  określać  będzie  kolejne zadania  do  realizacji. W tym
samym czasie  podejmowane będą  działania przygotowujące dokumentację  projektową  dla
poszczególnych zadań. Sukcesywna realizacja projektów i zadań infrastrukturalnych na całym
obszarze  przewidzianym  do  realizacji  może  przyczynić  się  do  rozszerzenia  obszaru
wyznaczonego  w  Programie  obejmując  całe  miasto.  Nie  wyklucza  się  również  udziału
beneficjentów prywatnych i instytucjonalnych. 
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3.2. Zasięg terytorialny
Kryteria wyboru obszaru
Zasięg  terytorialny  rewitalizowanego  obszaru  ustalono  na podstawie  przeprowadzonych
analiz uwzględniając czynniki wpływające na sytuację miasta i jego mieszkańców. Sytuację
analizowano rozpatrując życie miasta w trzech podstawowych płaszczyznach problemowych:

1. Zagospodarowanie przestrzenne:  
- stan zabudowy
- stan środowiska naturalnego
- infrastrukturę techniczną
2. Sytuacja gospodarczą:
- główni pracodawcy
- struktura podstawowych branż gospodarki
3. Sytuacja społeczna:
- struktura demograficzna
- grupy wymagające wsparcia

Wyniki analiz przedstawiono w rozdziale I dając obraz miasta. Miasto Baborów boryka się z
problemami  wynikającymi  z  zaistniałych  zmian  gospodarczych  w  naszym  kraju.
Niekorzystnym zjawiskiem jest upadek wielu zakładów w Baborowie i okolicznych miastach.
Skutkuje  to  wysokim  poziomem bezrobocia i  brakiem nowych znaczących  miejsc  pracy.
Dokonując  analizy  zwracano  szczególną  uwagę  na najbardziej  zdegradowane obszary,  na
których występują zjawiska takie jak:

- wysoki poziom bezrobocia
- niski poziom wykształcenia
- duża ilość obiektów o wartościach kulturowych, objętych ochrona konserwatorską
- zły stan techniczny istniejącej zabudowy mieszkaniowej
- niezagospodarowane tereny o dużym potencjale gospodarczym i inwestycyjnym.

Warto zauważyć, że pomimo wskazania określonego obszaru w oparciu o powyższe kryteria,
w niektórych przypadkach można uznać za zagrożone całe miasto i należałoby objąć  je w
całości programem rewitalizacji.
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Rys. nr.2. Granice obszaru objętego re witalizacją

Sposób wyboru obszaru
Zasięg  terytorialny  obszaru  objętego  rewitalizacją  przyjęto  zgodnie  z  wyznaczoną  strefą
ochrony  konserwatorskiej  w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego  miasta
Baborów.  Dokonano  analizy  miasta  i  uznano,  że  obszar  ten  spełnia  poniższe  kryteria,
określone w uzupełnieniu programu ZPORR:
- wysoki poziom bezrobocia
- trudne warunki mieszkaniowe
- duża ilość obiektów zabytkowych
- wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków
- wysoki poziom dewastacji miejsc publicznych.
W obszarze rewitalizacji znalazły się między innymi takie elementy ważne dla miasta jak:
- Rynek
- główne ciągi komunikacyjne z terenami pod inwestycje
- skwery rekreacji publicznej
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, również z funkcją usługową.

23



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Baborów

3.3. Kryteria wyboru wniosków
Przyjęto, że wnioski, spełniające kryteria ZPORR, a których realizacja wpłynie na poprawę
sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście zostaną przygotowane do realizacji. Priorytetowo
będą  traktowane  projekty  przynoszące  kompleksowe  rozwiązanie  problemu  na  danym
obszarze i mające duży wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu, tworzenie
miejsc pracy podniesienie standardu życia w mieście.

Projekty do realizacji 
W  ramach  poddziałania  3.3.1.  Rewitalizacja  obszarów miejskich  mogą  być  wspierane
projekty, które wynikają z Lokalnych Programów Rewitalizacji i zawierają się w poniższym
zakresie:
1. porządkowanie  starej  tkanki  urbanistycznej  poprzez  odpowiednie  zagospodarowanie

pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
2. izolacja,  remont,  przebudowa  elewacji,  fasad  i  dachów  budynków  oraz  pomieszczeń

przeznaczonych  na  cele  gospodarcze,  szkoleniowe  lub kulturalne  wraz  z
zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym:
- remont przebudowa instalacji w budynkach
- budowa remont, przebudowa małej architektury

3. renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących
się  na  rewitalizowanym terenie,  w tym ich adaptacja  na cele:  gospodarcze,  społeczne,
edukacyjne,  turystyczne lub  kulturalne, przyczyniające się  do  tworzenia stałych miejsc
pracy,

4. prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej
i  znaczeniu  historycznym  znajdujących  się  w  rejestrze  zabytków  wraz  z
zagospodarowaniem przyległego  terenu  przyczyniająca  się  do tworzenia  stałych  miejsc
pracy,

5. wyburzanie  budynków  pod  cele:  usługowe,  kulturowe,  edukacyjne,  gospodarcze,
turystyczne lub rekreacyjne,

6. tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami
społecznymi obszarach miast, w tym:
- budowa lub remont oświetlenia
- zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania

7. adaptacja,  przebudowa  remonty  budynków  i  kubatury użyteczności  publicznej wraz z
przyległym  otoczeniem  na  cele  edukacyjno-społeczne  znajdujących  się  na  terenie
rewitalizowanym 

8. przebudowa,  wymiana   i  remont  infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej,  elektrycznej,
gazowej, grzewczej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych

9. regeneracja, rehabilitacja i zabudowanie pustych przestrzeni publicznych, w tym:
- remont i przebudowa placów, rynków, parkingów,placów zabaw dla dzieci, publicznych
toalet  miejskich,  małej  architektury,  miejsc  rekreacji,  terenów  zielonych  oraz  prace
restauracyjne na terenie istniejących parków

10.remonty  i  przebudowa  infrastruktury  technicznej, szczególnie  w  zakresie  ochrony
środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym;
- budowa, remonty i przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania,
gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków
- budowa, remonty i przebudowa kanalizacji deszczowej
- wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych
- budowa, remonty i przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do
gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody,

11.remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego
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12.remont  i  przebudowa  budynków  i  kubatury  dla  potrzeb  tworzenia  inkubatorów
przedsiębiorczości

13.remont, przebudowa i  przystosowanie  budynków i  infrastruktury  na  cele turystyczne i
kulturalne prowadzące do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

4. PLANOWANE DZIAŁANIA
Planowane projekty i zadania inwestycyjne do realizacji w okresie 2005-2006

Tabela nr 12

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków P2 przy
ul.Głubczyckiej w Baborowie

Instytucje  zaangażowane  we
wdrażaniu

Gmina Baborów

Oczekiwane rezultaty Poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  podniesienie  atrakcyjności
terenów przy ul.Głubczyckiej

Nakłady do poniesienia 900 tys. Możliwe  dofinansowanie:  75%  ZPORR,  10%  budżet
państwa, 15% budżet gminy

Tabela nr 13

Nazwa zadania Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Głubczyckiej w Baborowie

Instytucje  zaangażowane  we
wdrażaniu

Gmina Baborów

Oczekiwane rezultaty Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej, wymiana wodociągu z rur
cementowo-azbestowych

Nakłady do poniesienia 700 tys. Możliwe  dofinansowanie:  75%  ZPORR,  10%  budżet
państwa, 15% budżet gminy

Tabela nr 14

Nazwa zadania Modernizacja drogi wraz z chodnikami ul.Głubczyckiej w Baborowie

Instytucje  zaangażowane  we
wdrażaniu

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Oczekiwane rezultaty Poprawa  stanu  nawierzchni,  podniesienie  atrakcyjności  terenów  przy
ul.Głubczyckiej

Nakłady do poniesienia Brak danych

25



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Baborów

Tabela nr 15

Nazwa zadania Odnowienie placu zabaw przy ul.Kościuszki w Baborowie

Instytucje  zaangażowane  we
wdrażaniu

Gmina Baborów

Oczekiwane rezultaty Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych, 

Nakłady do poniesienia 100 tys.

Tabela nr 16

Nazwa zadania Renowacja figury Matki Boskiej w Rynku w Baborowie

Instytucje  zaangażowane  we
wdrażaniu

Gmina Baborów

Oczekiwane rezultaty Poprawa stanu zabytków w mieście, podniesienie atrakcyjności miasta 

Nakłady do poniesienia Brak danych

Tabela nr17

Nazwa zadania Renowacja zagospodarowania Rynku i placu targowego z przejściem do
ulicy Wiejskiej   w Baborowie

Instytucje  zaangażowane  we
wdrażaniu

Gmina Baborów

Oczekiwane rezultaty Poprawa stanu zabytków w mieście,  podniesienie atrakcyjności  miasta,
zagospodarowanie terenów publicznych 

Nakłady do poniesienia Brak danych

Planowane projekty i  zadania  do realizacji  w latach 2007-2013, z uwagi na brak danych
technicznych i ekonomicznych nie sporządzano szczegółowej analizy.
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5.PLAN FINANSOWY
Realizacja  zadań  określonych  w  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  będzie  wymagać
wydatkowania  w  latach  2005-2006  kwoty  1.700.000,00 zł.  Zestawienie  zadań
przewidzianych do realizacji przedstawiono w punkcie nr 4.1.
Zakłada  się,  że  finansowanie  projektów  w  okresie  2005-2006  odbywać  się  będzie
następująco:
                            Tabela nr 19 Źródła finansowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji

Źródła finansowania
Lokalnego Programu

Rewitalizacji

Kwota w  zł

2005r - 2006r

Budżet gminy 255.000,00

Budżet państwa 170.000,00

Środki prywatne 0

Środki UE 1.275.000,00

Inne środki 0

Razem 1.700.000,00 zł

Poniżej  przedstawiono  analizę  budżetu  za  lata  2002-2003 oraz prognozę  dochodów w
okresie wdrażania programu w latach 2005-2006. Na  pozostałe lata nie opracowywano
prognozy dochodów i  wydatków ze względu na małą  ilość  danych dotyczących budżetu
państwa i budżetu Unii Europejskiej. 

         

Tabela nr. 20 Analiza budżetu za lata 2002-2003 oraz prognoza na lata 2004-2006   w tys.zł

Lp Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006
1 2

I
DOCHODY  I PRZYCHODY
OGÓŁEM 10.042 10.641 12.362 11.686 12.040

A. Dochody własne
w tym :

5.220 5.515 6.289 6.920 7.130

  1. z podatków i opłat
lokalnych 

3.235 3.791 4.178 4.596 4.730

  2. z majątku gminy 674 610 683 751 770
  3. z udziału w podatkach

stanowiących dochód
budżetu państwa

922 863 1.116 1.230 1.270

4. Pozostałe dochody 389 251 312 343 360
B. Subwencje 3.592 3.425 3.628 3.990 4.110
C. Dotacje celowe na

zadania administracji
rządowej

824 774 705 776 800

D. Dotacje celowe na
zadania własne 171 127 x x x

w tym ze środków WFOŚ x x x x x
w tym ze środków NFOŚ x x x x x

E. Kredyty i pożyczki 235 800 1.840 x x
- ze środków WFOŚiG 235 x 410 x x
- ze środków NFOŚiGW x x x x x
- ze środków BOŚ x x x x x
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- inne banki x x 1.430
 II.

WYDATKI OGÓŁEM 9.069 9.717 11.598 10.797 11.351
 A. Wydatki bieżące 8.584 9.645 10.506 9.715 10.648
 B. Wydatki inwestycyjne 485 72 1.092 1.082 703

III.
SPŁATA  KREDYTÓW 973 924 864 889 689

  1. spłata rat pożyczek 794 814 750 754 590
  2. odsetki 179 110 114 144 99
A. Udzielone poręczenia x x x x x

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004-2006 oparta jest  na Uchwale Nr XI – 88/03
Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie budżetu Gminy Baborów na
2004r.  Przy  prognozowaniu  dochodów  uwzględniono  aktualne  prognozy  inflacyjne.
Założono, że inflacja w latach 2005-2006 będzie wynosić 3%.
6. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania  Lokalnego  Programu Rewitalizacji  będzie realizowany  w oparciu  o
system wdrażania  pomocy strukturalnej  Unii  Europejskiej.  Poszczególne projekty będą
wdrażane  w  oparciu  o  zasady  poszczególnych  programów,  zarówno krajowych  jak  i
unijnych. Wdrażanie poszczególnych zadań prowadzone będzie przez Burmistrza Gminy
przy pomocy organów mu podległych.
System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuje:
- przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania 
- realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami

– sporządzanie informacji z przebiegu realizacji zadań umieszczonych w programie.

7.SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁEC ZNEJ
1. System monitorowania programu rewitalizacji

Monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Programie obejmować  będzie
bieżące informowanie o wdrażanych projektach. Za proces monitorowania odpowiadać
będzie  Burmistrz Gminy  wraz z  podległym mu aparatem wykonawczym w postaci
Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Sposoby oceny programu rewitalizacji
Program będzie poddawany ocenie przy pomocy wskaźników monitorowania oraz na
podstawie  bieżących informacji o wdrażanych projektach. Ocena będzie dokonywana
wewnętrznie przez Burmistrza Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych  gminy.  Wyniki  tej  oceny  zostaną  przedstawione  Radzie  Miejskiej
corocznie w pierwszym kwartale za rok poprzedni. 

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi
Lokalny Program Rewitalizacji  jest  dokumentem otwartym,  przewiduje się  aktualizację
programu raz w roku kalendarzowym w okresie planowania budżetu poprzez ewentualny
wpis  nowych  zadań  organizacyjnych  i  inwestycyjnych.  W szczególnie  uzasadnionych
przypadkach Program może być aktualizowany na bieżąco.

Postulaty i wnioski do Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą składać przedstawiciele
społeczności  lokalnej,  radni,  stowarzyszenia,  organizacje.  Postulaty  i  wnioski
przyjmowane będą  za pośrednictwem pełnomocnika ds. rozwoju  lokalnego. Termin i
tryb składania propozycji będzie podawany do publicznej wiadomości poprzez lokalną
prasę i internet.
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4. Promocja i informacja  o programie  rewitalizacji
Za właściwe promowanie i informowanie o  programie  rozwoju lokalnego  na poziomie
gminy odpowiedzialny będzie Burmistrz Gminy oraz podległe mu jednostki zaangażowane
w poszczególne projekty zawarte w programie. Odbywać się to będzie za pomocą:

• publikacji programu na stronie internetowej gminy
• publikacji w prasie lokalnej
• prezentacje programu podczas spotkań ze społecznością lokalną.

Planuje  się,  iż  po  zakończeniu  okresu,  który  objęto  procesem planowania  zostanie
sporządzony  raport  z  przebiegu  wdrażania  programu.  Wyniki  zostaną  przekazane
Radzie Miejskiej  oraz do publicznej wiadomości. Doświadczenia i  wnioski  stanowić
będą podstawę programu na kolejny okres programowania.

8. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
9.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów
przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI – 212/97 z dnia 21.02.1997r opracowane przez
Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu 
2. Miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów przyjęty uchwałą
Rady  Miejskiej  Nr  XXXIV-275/02  z  dnia  20.09.2002r  opracowany  przez  Pracownię
Urbanistyczną AGO – Projekt ul.Batorego 6  Racibórz
3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Baborów w ciepło, energię  elektryczną i
paliwa gazowe opracowany przez INHUT Sp. z o.o. w Gliwicach ul.Górnych Wałów 30
4.  Studium  Ochrony  i  Konserwacji  Zabytkowego  Krajobrazu  Kulturowego   miasta
Baborów opracowany przez mgr inż. arch. Zbigniewa Wrześniowskiego
5.  Plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych
gminy Baborów na lata 2003-2007 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr VI-57/03 z dnia
28.04.2003r  opracowany  przez  Zakład  Usług  Komunalnych  sp.  z  o.o.  w  Baborowie
ul.Krakowska 1
6. projekt Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Baborów
opracowany przez ECO-PLAN w Opolu ul.Piastowska 17
6. Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015
7. Plan rozwoju województwa opolskiego na lata 2004-2006
8. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002r – Urząd Statystyczny w Opolu
9. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
10. Uzupełnienie Programu ZPORR
11. Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi
rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w
ramach  Zintegrowanego  Programu Rozwoju  Regionalnego finansowanego  ze  środków
funduszy strukturalnych
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