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Tekst prezentacji 

 Powierzchnia: 1331 ha (4,53%) 

 
 Liczba mieszkańców: 119.170   
    (17,87%) 

  Wyjątkowa skala problemów: 

Bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, 

przemoc domowa, niski poziom edukacji i 

uczestnictwa w życiu publicznym oraz 

kulturalnym, degradacja zabudowy, niska 

jakość przestrzeni publicznych, zła jakość 

powietrza (niska emisja), słaba kondycja 

lokalnych przedsiębiorstw, etc.  



 
 100 przedsięwzięć podstawowych publicznych i prywatnych 

obejmujących działania w sferze społecznej, przestrzennej, technicznej 

i środowiskowej. 

 

Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne: 

 61 typów przedsięwzięć przyporządkowanych  

do 21 celów operacyjnych. 



 Całkowita wartość przedsięwzięć 

wpisanych do Programu wynosi ponad 

3,676 mld PLN, w tym wkład  

z budżetu miasta ponad 1,738 mld 

PLN. 

Zakładana dźwignia finansowa 

wyniesie 1,41 (każda zaangażowana 

złotówka publiczna wygeneruje  

1,41 PLN kapitału prywatnego) łącznie 

środki prywatne: 4,4 mld PLN  
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POWIERZCHNIA:    150,5 HA         KOSZT CAŁKOWITY:      980.677 PLN 
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Projekt 3 

Rdzeń Strefy 

Wielkomiejskiej 

Strefa Wielkomiejska 

6 

Widok na Plac 
Wolności 

 Przebudowa 9 placów i parków 

miejskich   

 Rewaloryzacja przestrzeni zielonych - 

wprowadzenie elementów małej 

architektury, nowe nasadzenia, place 

zabaw, siłownie plenerowe, fontanny 

płaskie, wytyczenie nowych alejek 

spacerowych do różnych funkcji 

(spacerowych, biegowych, rolkowych), 

iluminacja zieleni 



 

Budowa 9 nowych pasaży - wysoka jakość 

przestrzeni publicznych  

i zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla 

działek  położonych w środku istniejących 

kwartałów spowoduje możliwość realizacji 

zabudowy w nowych lokalizacjach, co 

podniesie ich atrakcyjność inwestycyjną  

i będzie impulsem do poprawy struktury 

przestrzennej w obszarze. 



 

 Przebudowa skrzyżowań i 33 odcinków 

ulic 

 Wprowadzenie działań podwyższających 

bezpieczeństwo - wyniesienie skrzyżowań, 

płytki dla osób z dysfunkcją wzroku, 

separatory 

 Wprowadzenie zieleni w przestrzeń ulicy 

(zieleńce, drzewa, skwery) 

 Ujednolicenie stylistyczne mebli miejskich 

(ławek, słupków, koszy na śmieci) oraz 

infrastruktury oświetleniowej i trakcyjnej 



 



 Spacery badawcze 

 Spotkania konsultacyjne 

 Warsztaty 

 Formularze 

konsultacyjne 

 Działania animacyjne 


