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Lokalizacja projektu:
Polska, województwo małopolskie, powiat oświęcimski, miasto Oświęcim, gmina Oświęcim

I. Geneza Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
W wymiarze krajowym i międzynarodowym Oświęcim, a przede
wszystkim znajdujący się na jego terenie były nazistowski niemiecki obóz
koncentracyjny i zagłady Auschwitz – Birkenau, stanowi obiekt symbolizujący
tragiczne doświadczenia II wojny światowej i jest przedmiotem zainteresowania
różnych narodów i religii oraz organizacji międzynarodowych takich jak
UNESCO czy Rada Europy. W wymiarze ogólnoludzkim jest to miejsce
znaczące dla kultury i edukacji, pamięci historycznej o ludobójstwie, miejsce
wizyt państwowych oraz spotkań i pielgrzymek ludzi z całego świata. Dla
lokalnej społeczności natomiast Oświęcim i Brzezinka są także miejscem pracy,
nauki, wypoczynku, normalnej ludzkiej egzystencji.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy (OSPR) powstał jako
działanie mające pomóc w rozwiązywaniu problemów, dotyczących
upamiętnienia miejsca masowej zagłady – piekła Auschwitz, przy
uwzględnieniu naturalnej potrzeby normalnego życia otaczającego go miasta
Oświęcim. Cele OSPR zostały określone w treści komunikatu Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej z 30 kwietnia 1996 roku, podpisanego przez jej
przewodniczącego Władysława Bartoszewskiego, a następnie w dokumencie
Rządu RP, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 października 1996 roku.
Realizacja I Etapu OSPR w latach 1997-2001 wykazała, jak ważne jest
właściwe rozwiązywanie pojawiających się problemów na styku Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau i otaczającego go miasta. Potwierdziła również
słuszność założeń, że w rozwiązywaniu finansowych skutków tych problemów
uczestniczyć powinny nie tylko samorządy Oświęcimia, ale również Rząd RP,
dlatego na przełomie lat 2001/2002 rozpoczęto prace nad projektem II Etapu
OSPR. II Etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata
2002-2006 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 listopada 2002 roku.
Przy jego opracowaniu starano się uwzględnić fakt, że Oświęcim i Brzezinka
jako miejsca lokalizacji obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau – symbolu
największego ludobójstwa w świecie, powinny zyskać także wymiar
edukacyjny, by wychowywać nowe pokolenia młodzieży dla pokoju za pomocą
prawdziwie i rzetelnie przedstawionej historii Auschwitz i powiązania jej
z problemami nurtującymi społeczeństwo XXI wieku.
II.

Ocena dotychczasowych działań w ramach Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego w latach 1997-2001 oraz
2002-2006

OSPR realizowany w latach 1997-2001, zakładał modernizację
architektoniczną i urbanistyczną części Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim
w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Formuła programu
zakładała właściwe rozwiązania problemów związanych z upamiętnieniem

masowej zagłady Narodów, jaka miała miejsce w KL Auschwitz-Birkenau oraz
normalnego funkcjonowania miasta i wymagała podjęcia kompleksowych
działań w ramach wieloletniego programu, przyjętego i realizowanego
w porozumieniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych władz,
organizacji oraz środowisk w kraju i za granicą, a rozmiary przedsięwzięcia
wymagały podzielenia go na etapy.
W wymiarze finansowym I Etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego został zrealizowany w 44,3%. Z zakładanej do wykorzystania
z budżetu państwa kwoty 59 718 tys. złotych, ostatecznie podmiotom
realizującym zadania przekazano 26 463 tys. złotych.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap II na lata 2002-2006
podzielony został na cztery priorytety: priorytet 1 – uporządkowanie
i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau, priorytet 2 – dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów
i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla
inwestorów, priorytet 3 – prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej
związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka, stosunków
międzynarodowych i pokoju, oraz priorytet 4 – podniesienie atrakcyjności
turystycznej Oświęcimia i okolic.
Zakładając finansowanie II Etapu OSPR ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa określono limit dotacji na realizację zadań w wysokości
26 680 tys. złotych. W dniu 1 kwietnia 2003 roku zostały podpisane
Porozumienia o współpracy w celu realizacji II Etapu Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego. Porozumienia te zostały zawarte na okres
do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Ogółem w ramach II Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego w latach 2002-2006 samorządom uczestniczącym w realizacji zadań
OSPR przekazano z budżetu państwa kwotę 20 086 tys. zł, tj. 75,28%
zakładanych dotacji. W rozbiciu na poszczególne lata realizacji OSPR oraz
beneficjentów finansowanie zadań przedstawia się następująco (dane
w tysiącach złotych):
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Łącznie, środki pozyskane przez samorządy i ich środki własne oraz środki
z budżetu państwa pozwoliły na realizację zadań o wartości 49 292 tys. złotych.
Efekty poniesionych nakładów na realizację Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego stanowią wyraźnie zauważalną poprawę wizerunku
Oświęcimia i Brzezinki w oczach turystów i pielgrzymów. Podsumowując
realizację dotychczasowych działań w ramach Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego należy podkreślić, iż wspólny wysiłek Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Małopolskiego oraz Samorządów
Ziemi Oświęcimskiej i Samorządu Województwa Małopolskiego przyniosły –
choć nie w pełnym zakresie, zamierzone i wymierne korzyści i istnieje wyraźna
potrzeba kontynuacji tej współpracy.
III . Założenia programowe III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego
Mijający z końcem 2006 roku pięcioletni okres realizacji II Etapu
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego stwarza potrzebę
dokonania modyfikacji i zaktualizowania części zadań pominiętych w realizacji,
rozpoczętych a dotychczas nie zakończonych oraz wprowadzenia zadań
nowych.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap III na lata 2007-2011 został
podzielony na cztery priorytety:
1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów
i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, korzystających z usług
i inwestorów,
3. Rozwój w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziomie szkoły
wyższej, związanej m. in. z problematyką praw człowieka, stosunków
międzynarodowych i pokoju,
4. Poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację
obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

Priorytet 1
Celem dla priorytetu 1 jest rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów
muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu technicznego
i estetycznego ulic stanowiących bezpośredni dojazd do bram Państwowego
Muzeum Auschwitz – Birkenau na terenie Oświęcimia i Brzezinki, ułatwienie
dojazdów i dojść do Centrum Pielgrzymkowego Ojców Franciszkanów

w Harmężach oraz do miejsc historycznych tj. Judenrampy, bocznicy kolejowej,
budynków dawnych ziemniaczarek. Ponadto zakłada się uzyskanie
podstawowego dokumentu w zakresie docelowej dyspozycji urbanistycznej dla
terenu Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej oraz ochronę części
nieużytkowanych od lat obiektów, z przeznaczeniem ich w przyszłości na
miejsce dokumentujące m.in. los mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w latach
1938-1948, w tym szczególnie w okresie hitlerowskiej okupacji.
Uzasadniając potrzebę realizacji zadań priorytetu 1, podkreślić należy, że
w ramach poprzednich etapów Programu wykonano projekty budowlane
przebudowy miejsc i ulic, które łącznie z ulicami już wyremontowanymi
stanowią główne ciągi komunikacyjne do Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau na terenie Oświęcimia i Brzezinki. Nowe zadania z tego zakresu
pozwolą na usprawnienie ruchu odwiedzających miejsca historyczne, związane
z byłym obozem KL Auschwitz II - Birkenau w Brzezince, mających duże
znaczenie symboliczne oraz pozwoli na zapewnienie odpowiednich pod
względem technicznym i funkcjonalnym warunków ruchu komunikacyjnego
pielgrzymów, zwiedzających, wizytujących, jak również społeczności lokalnej.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomnika
Zagłady wraz z jego strefą ochronną zapewni prawidłowe kształtowanie polityki
inwestycyjnej w rejonie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a odnowa
i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego (dotyczące obiektów
byłych Państwowych Zakładów Zbożowych i byłego magazynu Zakładów
Przemysłu Tytoniowego), bezpośrednio sąsiadujących z Muzeum, przy ich
stopniowej degradacji rzutującej na obszar całego otoczenia Muzeum, pozwoli
ten wizerunek zmienić.

Priorytet 2
Celem dla priorytetu 2 jest uporządkowanie układu komunikacyjnego
w bezpośrednim otoczeniu Muzeum, poprawa wewnętrznego układu
komunikacyjnego miasta Oświęcim zarówno poprzez przebudowę skrzyżowań,
jak i wydzielenie ścieżek rowerowych i chodników, budowę miejsc postojowych
oraz zatok autobusowych. Pozwoli to również na uzyskanie sprawnych połączeń
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z prawobrzeżną częścią miasta
i dostępu do najważniejszych obiektów zabytkowych, polepszenie warunków
technicznych funkcjonowania drogowej trasy pielgrzymkowej Oświęcim –
Wadowice w obszarze miasta oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego
z bezpośredniego sąsiedztwa Muzeum.
Przebudowa ulic przyczyni się do obniżenia liczby wypadków na drogach,
podniesie atrakcyjność turystyczną miasta oraz zapewni dojazd do Pomnika
Upamiętniającego Ofiary KL Auschwitz III Monowice i planowanego „Parku
Pojednania”.

Priorytet 3
Celem dla priorytetu 3 jest zmiana wizerunku Oświęcimia poprzez
tworzenie i rozwój funkcji edukacyjnych miasta, zwłaszcza w zakresie nauk
humanistycznych, ekonomicznych i społecznych, rozwój ośrodka
akademickiego w Oświęcimiu pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego
(zgodnie z koncepcją rozwoju szkolnictwa wyższego w Małopolsce),
współpraca z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz innymi
instytucjami z kraju i zagranicy w zakresie edukacji, dotyczącej stosunków
międzynarodowych i praw człowieka oraz rozwój infrastruktury miejskiej
związanej z istnieniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Działania te powinny doprowadzić do stworzenia bazy noclegowej dla
studentów uczelni oraz zwiększenia bazy noclegowej dla turystów
odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Ziemię
Oświęcimską. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, której
utworzenie wynikało również ze Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego oraz Strategii Miasta Oświęcim i Powiatu Oświęcimskiego, ze
względu na jej humanistyczny charakter, a także rangę Oświęcimia może
z czasem zyskać duże znaczenie ponadregionalne, jak również
międzynarodowe. W okresie realizacji II Etapu OSPR wykonano adaptację
pierwszego budynku na potrzeby uczelni, a także opracowano projekt
budowlany adaptacji drugiego budynku. Dla potrzeb dydaktycznych uczelni,
przy pełnym trzyletnim cyklu nauczania konieczne jest zaadaptowanie do
października 2008 roku kolejnego budynku po byłych Zakładach Przemysłu
Tytoniowego. Rozbudowa bazy umożliwi prowadzenie pełnej działalności
dydaktycznej i rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni oraz zwiększenie ilości
studentów uczących się w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Budowa Centrum Edukacyjno – Sportowego umożliwi organizowanie
regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowych oraz zjazdów, szkoleń
i sympozjów. Inwestycja wraz z istniejącym lodowiskiem, krytą pływalnią,
parkiem miejskim, stworzy unikalny w skali regionu kompleks rekreacyjno –
sportowy, z którego korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy powiatu jak
i liczna rzesza turystów odwiedzających Oświęcim. Realizacja projektu
przyczyni się do zmiany wizerunku Oświęcimia, rozwoju miasta, jego promocji,
jak również stworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Priorytet 4
Celem priorytetu 4 jest poprawa dostępności ruchu turystycznego
i pielgrzymkowego do najciekawszych obiektów zabytkowych Starego Miasta
tj. Centrum Żydowskiego i Synagogi, a także Zamku Piastowskiego, Kościoła
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Podominikańskiego Zespołu
Kościoła i Kaplicy Salezjanów czy rynku, który jest centralnym punktem ścisłej

strefy ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym Starego Miasta,
wpisanym do rejestru zabytków.
Realizacja zadań tego priorytetu ukierunkowana jest na ukazanie Oświęcimia
jako miasta bogatego w piastowską historię i tradycję tolerancyjnego
współistnienia i współdziałania przez wieki ludzi różnych kultur i różnych
wyznań. Rewitalizacja obiektów związanych z tą przeszłością powinna służyć
temu celowi.
Realizacja III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
powinna spowodować, że Ziemia Oświęcimska tragicznie doświadczona
w czasie II wojny światowej stanie się miejscem kojarzonym nie tylko z byłym
obozem zagłady KL Auschwitz-Birkenau, a miasto Oświęcim będzie
funkcjonować przede wszystkim jako Miasto Pokoju, w którym spotykają się
ludzie z różnych krajów i środowisk, aby mówić o prawach człowieka
i przypominać, jakie zagrożenie niesie za sobą totalitaryzm i konflikty etniczne.
Były KL Auschwitz - symbol największego w historii ludzkości ludobójstwa,
powinien zyskać także charakter miejsca edukacji i kształtowania nowych
pokoleń dla pokoju. Miejsca, gdzie młodzież będzie mogła, patrząc przez
pryzmat wydarzeń, jakie rozegrały się tu w czasie II wojny światowej,
wyciągnąć wnioski z historii. W obliczu nasilających się na świecie przejawów
rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii oraz nietolerancji, ta problematyka zyskuje
szczególne znaczenie. Istotnym jest również, by Oświęcim, coraz liczniej
odwiedzany przez turystów i pielgrzymów, nadążał w kształtowaniu swego
wizerunku za światowym trendem nowych standardów jakościowych
i estetycznych.
Interes Państwa Polskiego wymaga, aby poprzez realizację
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, uwzględniając
zachodzące zmiany oraz potrzeby mieszkańców Oświęcimia i Brzezinki,
zapewnić tym miejscom bezkonfliktowe funkcjonowanie i rozwój.
IV. Założenia wykonawcze Programu na lata 2007-2011.
Zakładając finansowanie III Etapu OSPR z budżetu państwa, określa się
limit dotacji na realizację zadań Programu w wysokości 30 milionów złotych.
Dla prawidłowej realizacji zadań w latach 2007-2011 wymagane jest
wyodrębnianie
w
każdym
roku
budżetowym
rezerwy
celowej
w budżecie państwa na Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
w wysokości około 6 milionów złotych. Dla zapewnienia możliwości
zamknięcia realizacji zadań bądź podziału na logiczne, kolejne ich etapy
realizacyjne przyjmuje się następujące założenie dla podziału rocznych kwot
dotacji dla poszczególnych beneficjentów (w tysiącach złotych):
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Zakłada się analogiczny do II Etapu OSPR udział nakładów finansowych
beneficjentów w stosunku do nakładów ponoszonych przez budżet Państwa.
Procentowy udział środków OSPR w łącznych nakładach na zadania
realizowane w ramach poszczególnych priorytetów określony zostaje
w następujących wysokościach:
dla priorytetu 1
– do 100% całkowitych wartości nakładów,
dla priorytetów 2, 3 i 4 – około 50% całkowitych wartości nakładów.
Przewiduje się możliwość współfinansowania zadań realizowanych
w ramach III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego ze
środków pozabudżetowych pozyskanych przez podmioty wykonujące te
zadania. Istnieje m.in. możliwość finansowania poszczególnych zadań ze
środków unijnych, np. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
V. Monitorowanie realizacji Programu.
Poszczególne zadania Programu zlecane będą do realizacji właściwym
podmiotom na mocy porozumień zawartych z tymi podmiotami przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Małopolskiego.
Stosownie do art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz 872 ze
zm.) nadzór i kontrolę nad realizacją zadań objętych Programem i
porozumieniami sprawować będzie Wojewoda Małopolski. Sprawującemu
kontrolę przysługiwać będzie przede wszystkim prawo wglądu w akta

prowadzonych spraw oraz prawo żądania informacji i wyjaśnień z przebiegu
wykonania powierzonych zadań.
Ponadto podmioty realizujące zadania zobowiązane będą do składania
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodzie
Małopolskiemu sprawozdań w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji zadań
– do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze i do dnia 31 stycznia za drugie półrocze
danego roku. Postęp rzeczowo - finansowy za każde półrocze będzie stanowić
podstawę do kompleksowej oceny realizacji Programu oraz ewentualnej
modyfikacji Programu w oparciu o jej wyniki.

Integralną częścią III Etapu OSPR są karty zadań (załączniki nr 1-4)
oraz mapa systemu drogowego z uwzględnieniem zadań przeznaczonych do
realizacji w latach 2007-2011 (załącznik nr 5)

Zbiorcze zestawienie poziomu finansowania w latach 2007 -2011 (w tysiącach złotych )
Priorytety
Lp
1
2

3

4

5

Uporządkowanie i
zagospodarowanie terenów
wokół PM A-B
Poprawa dostępności
komunikacyjnej Oświęcimia dla
pielgrzymów i turystów oraz
osób dojeżdżających do pracy,
korzystających z usług i
inwestorów
Rozwój w Oświęcimiu
działalności edukacyjnej na
poziomie szkoły wyższej,
związanej m. in. z problematyką
praw człowieka, stosunków
międzynarodowych i pokoju
Poprawa atrakcyjności
turystycznej Oświęcimia
poprzez renowację obiektów
zabytkowych i zabytkowej
infrastruktury
Razem

2007

2008

2009

2010

2011

Razem

OSPR

samorz

OSPR

samorz

OSPR

samorz

OSPR

samorz

OSPR

samorz

OSPR

samorz

2 000

50

2 650

2 850

3 850

2 300

3 700

400

2 650

1 000

14 850

6 600

2 600

2 600

-

-

-

-

1 700

1 700

2 000

2 000

6 300

6 300

650

650

2 500

11 000

2 250

10 750

500

500

550

550

6 450

23 450

750

750

850

850

-

-

-

-

800

800

2 400

2 400

4 050

6 000
68 750

14 700

6 100

13 050

5 900

2 600

6 000

4 350

30 000

38 750

6 000
Budżet całkowity w tys. PLN
Środki OSPR
Środki PWSZ

30 000
21 000

Środki samorządów

17 750

KARTY ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH
III ETAPU
OŚWIĘCIMSKIEGO STRATEGICZNEGO
PROGRAMU RZĄDOWEGO
W LATACH 2007-2011
(ZAŁĄCZNIKI NR 1 – 4)

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRIORYTET NR 1

UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
WOKÓŁ PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU

Zadanie nr 1/1
Przebudowa ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu.
Kontynuacja zadania nr 6/I I Etapu OSPR.
Prace do wykonania:
- remont nawierzchni jezdni wraz z elementami
odwodnienia:
- remont nawierzchni chodnika:
- budowa kanalizacji deszczowej:
- przebudowa oświetlenia ulicznego:

11 100 m2
9 470 m2
310 mb
300 mb

Termin realizacji:

2008 - 2009

Szacunkowa wielkość nakładów:

800 000 zł (w całości ze środków OSPR)

-

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2008 r.
50 000 zł
2009 r.
750 000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz
podwyższenia stanu technicznego i estetycznego ulicy, stanowiącej bezpośredni dojazd do
głównej bramy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od strony Państwowego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej.
Uzasadnienie:
Inwestycję rozpoczęto w I Etapie OSPR. W latach 2001-2002 wykonano remont kanalizacji
deszczowej przebiegającej w ulicy oraz remont ul. Więźniów Oświęcimia na odcinku od
ul. Wyzwolenia do ul. Obozowej. Do wykonania pozostał odcinek położony w bezpośrednim
sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zakończenie przebudowy ulicy
pozwoli na zapewnienie alternatywnego (dla ul. Leszczyńskiej) dojazdu do Muzeum – ul.
Więźniów Oświęcimia, która łączy drogi wojewódzkie. Przebudowa ulicy umożliwi również
zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż wschodniej granicy Muzeum na potrzeby
ruchu turystycznego (budowa parkingów, punktów obsługi turystycznej).

Zadanie nr 2/1
Przebudowa placu przed dworcem PKP oraz ul. Dworcowej w Oświęcimiu.
Kontynuacja zadania nr 10 I Etapu OSPR oraz zadania 2/1 II Etapu OSPR.
Prace do wykonania:
remont nawierzchni ulicy:
- modernizacja nawierzchni chodników:
- przełożenie uzbrojenia terenu
- budowa parkingów:

2 300 m2
1 980 m2
450 m2

Termin realizacji:

2007 - 2008

Szacunkowa wielkość nakładów:

1 200 000 zł (w całości ze środków OSPR)

-

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
600 000 zł
2008 r.
600 000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz
podwyższenia stanu technicznego i estetycznego ulicy, stanowiącej bezpośredni dojazd do
Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau.
Uzasadnienie:
W ramach I i II Etapu OSPR wykonano projekt budowlany przebudowy placu przed dworcem
PKP, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic: Wyzwolenia, Powstańców Śląskich
i Dworcowej oraz projekt przebudowy ul. Dworcowej. Wykonano także remont ulic:
Wyzwolenia i Powstańców Śląskich, które łącznie z placem, stanowią główny ciąg
komunikacyjny do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z kierunku Katowic oraz
Krakowa. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki placu przed dworcem PKP
oraz wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu w jego rejonie.

Zadanie nr 3/1
Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice - Harmęże.
Kontynuacja zadania nr 5/1 (2/II) II Etapu OSPR.
Prace do wykonania:
- poszerzenie jezdni:
950 m2
remont nawierzchni jezdni:
21 005 m2
- budowa chodników:
3 820 m2
- remont wjazdów:
980 m2
- odwodnienie jezdni (przepusty, kratki ściekowe z przykanalikami, rowy).
Termin realizacji:

2008 - 2009

Szacunkowa wielkość nakładów:

5 200 000 zł, w tym OSPR 1 300 000 zł

-

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2008 r.
2 600 000 zł (w tym OSPR 650 000 zł)
2009 r.
2 600 000 zł (w tym OSPR 650 000 zł)

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Ułatwienie dojazdów i dojść do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince
oraz przywrócenie i podwyższenie standardu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego
dojazdu do byłego obozu w Brzezince i Centrum Pielgrzymkowego Ojców Franciszkanów
w Harmężach.
Uzasadnienie:
W ramach I Etapu OSPR wykonano przebudowę ul. Ofiar Faszyzmu na odcinku od ul. Niwy
do ul. Brzozowej. W roku 2005 opracowano dokumentację projektową dla pozostałego
odcinka ulicy. Realizacja zadania poprawi dojazd zarówno do Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Brzezince jak i do Centrum Pielgrzymkowego Ojców Franciszkanów
w Harmężach.

Zadanie nr 4/1
Utrzymanie terenów Skarbu Państwa
Prace do wykonania:
- utrzymanie czystości na terenach Skarbu Państwa położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie Muzeum,
- dozór obiektów kubaturowych.
Termin realizacji:

2007 - 2011

Szacunkowa wielkość nakładów:

250 000 zł (w całości ze środków OSPR)

-

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
50 000 zł
2008 r.
50 000 zł
2009 r.
50 000 zł
2010 r.
50 000 zł
2011 r.
50 000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Utrzymanie porządku w najbliższym sąsiedztwie terenów Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau.
Uzasadnienie:
Zadanie rozpoczęte w I Etapie i kontynuowane w II Etapie OSPR. Ze względu na fakt, że
tereny Skarbu Państwa bezpośrednio sąsiadują z Pomnikiem Zagłady i są widoczne z jego
terenu konieczne jest ich odpowiednie utrzymanie i zagospodarowanie.

Zadanie nr 5/1

Przebudowa ulicy Ostatni Etap
Prace do wykonania:
–
–
–
–

modernizacja nawierzchni ulicy
budowa chodnika
budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
modernizacja odwodnienia.

950 mb.,
220 mb.,
200 mb.,

Termin realizacji :

2011

Wielkość nakładów:

500 000 zł (w całości ze środków OSPR)

Realizator zadania:

Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Poprawa komunikacji na trasie z byłego obozu Zagłady Auschwitz do byłego obozu Zagłady
Birkenau.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzone do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 stanowi istotne uzupełnienie
wcześniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy komunikacji w bezpośrednim
otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Zadanie nr 6/1
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomnika Zagłady wraz
z jego strefą ochronną.
Prace do wykonania :
–

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin realizacji :

2007

Wielkość nakładów:

50 000 zł (w całości ze środków OSPR)

Realizator zadania:

Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Uzyskanie podstawowego dokumentu w zakresie docelowej dyspozycji urbanistycznej dla
terenu Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzone do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 spełni wymagania
wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zapewni prawidłowe
kształtowanie polityki inwestycyjnej w rejonie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.

Zadanie nr 7/1
Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ulicy Kolbego:
1. Byłego Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego
Państwowych Zakładów Zbożowych w Krakowie.
2. Byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego.
Prace do wykonania :
–
–
–
–
–

projekty budowlane remontu i adaptacji obiektów wraz z otoczeniem,
rewaloryzacja obiektów w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną,
drogi dojazdowe i dojścia,
mała architektura,
zieleń.

Termin realizacji:
Wielkość nakładów:

2007 - 2010
2 900 000 zł (w całości ze środków OSPR)

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
200 000 zł
2009 r.
1 200 000 zł
2010 r.
1 500 000 zł
Realizator zadania:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Cel zadania:
Ochrona nieużytkowanych od lat obiektów jako miejsca dokumentującego m.in. los
mieszkańców ziemi oświęcimskiej w latach 1938-1948, w tym szczególnie w okresie
hitlerowskiej okupacji.
Uzasadnienie:
1. Budynek jest najstarszym obiektem w otoczeniu Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau. Był planowany do remontu w ramach I Etapu OSPR w latach 1997-2001
(zadanie Nr 2/II). Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na ograniczoną ilość
środków finansowych. W chwili obecnej obiekt pozostaje niezagospodarowany i ulega
stopniowej degradacji.
2. Budynek wchodzący w skład przedwojennej historycznej zabudowy tzw. Monopolu
Tytoniowego, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
W chwili obecnej obiekt pozostaje niezagospodarowany i ulega stopniowej degradacji.

Zadanie nr 8/1
Modernizacja ulicy Piwnicznej w Brzezince.
Kontynuacja zadania nr 2/13 I Etapu OSPR oraz zadania nr 6/1 (3/II) II Etapu OSPR.
Prace do wykonania :
- opracowanie dokumentacji,
- wykup terenów,
- budowa trzech zatok dla autobusów wraz z pętlą do zawracania przy ul. Piwnicznej.
Okres realizacji :

2007 - 2009

Wielkość nakładów :

850 000 zł

- w tym: środki OSPR
środki pozyskane

50 000 zł
800 000 zł

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
2008 r.
2009 r.
Realizator zadania:

100 000 zł, w tym OSPR 50 000 zł
400 000 zł
350 000 zł
Wójt Gminy Oświęcim

Cele zadania:
1. Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu do miejsc historycznych
tj. Judenrampy, bocznicy kolejowej, budynków dawnych Ziemniaczarek.
2. Rewaloryzacja pierwszej historycznej drogi do byłego KL Birkenau, pełniącej funkcję
drogi przemarszu więźniów z Judenrampy do obozu.
3. Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc oraz obiektów historycznych.
4. Zapewnienie właściwych warunków ruchu dla pielgrzymów i dla ruchu lokalnego.
Uzasadnienie:
Zadanie rozpoczęte w I Etapie i kontynuowane w II Etapie OSPR. Wykonanie pętli do
zawracania dla autobusów przy ul. Piwnicznej stanowić będzie element końcowy planowanej
budowy drogi, łączącej ul. Piwniczną z ul. Ofiar Faszyzmu. Wykonanie niniejszego zadania
pozwoli na usprawnienie ruchu odwiedzających miejsca historyczne (związane z obozem KL
Birkenau w Brzezince), mające duże znaczenie symboliczne tj. historyczna bocznica
kolejowa Judenrampe i Ziemniaczarki.

Zadanie nr 9/1
Państwowe Muzeum w Brzezince – budowa i modernizacja parkingów oraz dróg
dojazdowych w rejon byłych „Stosów Spaleniskowych” Międzynarodowego Pomnika Ofiar
Faszyzmu oraz „Bramy Śmierci”.
Kontynuacja zadania nr 5/16 I Etapu OSPR oraz zadania nr 8/1 (5/II) II Etapu OSPR.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji dla małych parkingów przy ul. Kombatantów,
- wykup terenów,
- budowa parkingów,
- modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza Jeńców Radzieckich (ul. Leśna I i II odcinek)
o powierzchni 6 500 m2
- utwardzenie oraz odwodnienie drogi ul. Leśnej od Cmentarza Jeńców Radzieckich do bramy
wjazdowej na teren byłego obozu (dojazd do tzw. Białego Domku oraz byłych „Stosów
Spaleniskowych”) łącznie z możliwością nawrotu o powierzchni 1 900 m2 ,
- opracowanie projektu wraz z wykonaniem lądowiska dla helikopterów.
Termin realizacji zadania:

2008 - 2011

Wielkość nakładów:

700 000 zł (w całości ze środków OSPR)

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2008 r.
2010 r.
2011 r.
Realizator zadania:

100 000 zł
300 000 zł
300 000 zł
Wójt Gminy Oświęcim

Cel zadania:
1. Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu pielgrzymów do miejsc
historycznych, zlokalizowanych w zachodniej części byłego obozu tj. Cmentarza Jeńców
Radzieckich w Brzezince, Białego Domku, terenów byłych „Stosów Spaleniskowych”
Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu.
2. Zapewnienie właściwych warunków dojść i odwiedzania tych miejsc przez pielgrzymów.
3. Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc i obiektów historycznych.
4. Umożliwienie pielgrzymom objazdu terenów byłego obozu w Brzezince.
Uzasadnienie:
W trakcie trwania II Etapu OSPR został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince, co
w konsekwencji pozwoliło na realizację zadania w częściach niemożliwych do wykonania
w poprzednich etapach. Kontynuacja zadania pozwoli na zapewnienie odpowiedniego – pod
względem technicznym i funkcjonalnym – ruchu komunikacyjnego zwiedzających oraz
społeczności lokalnej.

Zadanie nr 10/1
Zadania w otoczeniu strefy ochronnej Pomnika Zagłady w Brzezince i w Pławach ( dawny
KL Birkenau).
Kontynuacja zadania nr 44 I Etapu OSPR oraz zadania nr 13/1 (1/V) II Etapu OSPR.
Budowa układów komunikacyjnych i parkingów, wyznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Brzezince, według następujących tematów:
1. Budowa nowej drogi dojazdowej wraz z parkingiem pomocniczym do Judenrampe
i Ziemniaczarek (przedłużenie ul. Kombatantów), łączącej ul. Ofiar Faszyzmu
z ul. Piwniczną w Brzezince.
Prace do wykonania:
-

wykonanie dokumentacji projektowej,
wykup terenów,
budowa drogi dojazdowej do historycznej bocznicy kolejowej Judenrampe
i Ziemniaczarek,
budowa parkingu pomocniczego dla autokarów i samochodów osobowych,
budowa sanitariatów.

Termin realizacji :

2007 – 2011

Wielkość nakładów:

1 450 000 zł

w tym : środki OSPR
środki pozyskane

450 000 zł
1 000 000 zł

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
250 000 zł, w tym OSPR 250 000 zł
2008 r.
550 000 zł, w tym OSPR 50 000 zł
2009 r.
0 zł
2010 r.
450 000 zł, w tym OSPR 150 000 zł
2011 r.
200 000 zł
Realizator zadania: Wójt Gminy Oświęcim
2. Przystosowanie byłych magazynów spożywczych Ziemniaczarek do stałej ekspozycji
muzealnej, dotyczącej Judenrampe.
Prace do wykonania:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- odbudowa segmentu nr 1 na pomieszczenie muzealne,
- ogrodzenie obiektu.
(Należy zaznaczyć, że w dniu 5 marca 2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Oświęcimiu wydał decvzję o nakazie rozbiórki budynku tzw.
Ziemniaczarek).

Termin realizacji:
Wielkość nakładów:

2010 – 2011
950 000 zł

- w tym: środki OSPR
środki pozyskane

50 000 zł
900 000 zł

- w rozbiciu na etapy realizacji:
2010 r.
2011 r.

150 000 zł, w tym OSPR 50 000 zł
800 000 zł

Realizator zadania: Wójt Gminy Oświęcim oraz Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu
3. Przebudowa ulicy Pławianka w Pławach.
Prace do wykonania:
-

wykonanie dokumentacji projektowej,
uregulowanie własności gruntów zajętych pod drogi,
modernizacja ul. Pławianka.

Termin realizacji:

2011

Wielkość nakładów :

500 000 zł (w całości ze środków OSPR)

Realizator zadania :

Wójt Gminy Oświęcim

4. Modernizacja ulic na terenie sołectwa Brzezinki.
Prace do wykonania:
-

wykonanie dokumentacji projektowej,
kontynuacja modernizacji ul. Brzozowej na dł. ok. 500 m oraz ul. Górniczej na dł.
ok. 350 m,
modernizacja ul. Sportowej na dł. ok. 350 m wraz z odnowieniem placu przy
stadionie w Brzezince (ze względu na dotychczasowe wykorzystywanie płyty stadionu
jako okresowego lądowiska helikopterów dla VIP-ów oraz zagranicznych gości),
modernizacja ul. Jakubowskiego na dł. 900 m.

Termin realizacji:
Wielkość nakładów:

2007 – 2011
1 000 000 zł (w całości ze środków OSPR)

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.

300 000 zł
400 000 zł
0 zł
150 000 zł

2011 r.

150 000 zł

Realizator zadania :
Wójt Gminy Oświęcim
5. Budowa głównego parkingu dla zwiedzających KL Birkenau wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy ul. Męczeństwa Narodów i ul. Czernichowskiej.
Prace do wykonania :
-

wykonanie dokumentacji projektowej,
wykup terenów na rzecz Skarbu Państwa i przekazanie ich w dyspozycję
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
budowa parkingu dla autokarów i samochodów osobowych,
budowa obiektów sanitarnych oraz zaplecza gastronomicznego i innych usług dla
zwiedzających.

Termin wykonania:

2007 - 2011

Wielkość nakładów :

3 400 000 zł (w całości ze środków OSPR)

W rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.

250 000 zł
400 000 zł
600 000 zł
1 000 000 zł
1 150 000 zł

Realizator zadania: Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu
6. Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu, drogi powiatowej 04-104),
usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince.
Prace do wykonania:
-

-

wykup gruntów pod drogę oraz pod obszar przedpola nin. Drogi – na rzecz Skarbu
Państwa i przekazanie ich w dyspozycję Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
wykonanie dokumentacji geodezyjnej, dotyczącej wytyczenia w terenie trasy
przebiegu nowej drogi (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na terenie
Brzezinki),
wykonanie dokumentacji budowy nowej drogi wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę.

Termin wykonania:
Wielkość nakładów:

2007 – 2010
1 700 000 zł (w całości ze środków OSPR)

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
2008 r.
2009 r.

250 000 zł
350 000 zł
600 000 zł

2010 r.
500 000 zł
Realizator zadania: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Cele zadania :
1. Ochrona, ekspozycja, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc oraz obiektów
związanych z faktografią byłego obozu Zagłady, usytuowanych poza terenami
muzealnymi.
2. Stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości kulturowych i zapewnienie
bezkolizyjnego rozwoju struktur osadniczych wsi Brzezinka i Pławy w sąsiedztwie
terenów muzealnych.
3. Budowa układów komunikacyjnych wraz z budową parkingów, wyznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wokół Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Brzezince na terenie Brzezinki i Pław.
3. Zapewnienie możliwości wyjazdu autobusów od strony Ziemniaczarek oraz Judenrampy
na drogę dojazdową do byłego obozu w Brzezince.
5. Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi ruchu osób odwiedzających Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie dostępności komunikacyjnej, zaplecza
gastronomicznego i parkingowo-sanitarnego.
Uzasadnienie:
Jedną z podstawowych części zadania było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince, który
został uchwalony podczas trwania II Etapu OSPR. Dzięki temu otworzyły się możliwości do
wprowadzenia nowych części zadania i rozpoczęcia ich realizacji w III Etapie OSPR.
Wykonanie zadania poprawi infrastrukturę drogową, natomiast wykonanie parkingów
usprawni ruch zwiedzających, bezpieczeństwo oraz dostępność do miejsc historycznych
związanych z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince.

Priorytet nr 1
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau

Lp.

Numer i nazwa zadania

1

Zadanie nr 1/1
Przebudowa ul. Więźniów
Oświęcimia w Oświęcimiu
Zadanie nr 2/1
Przebudowa placu przed
dworcem PKP oraz ul.
Dworcowej w Oświęcimiu
Zadanie nr 3/1 Przebudowa
drogi powiatowej K1877
(dawna 04-104) a odc.
Babice - Harmęże
Zadanie nr 4/1 Utrzymanie
terenów Skarbu Państwa
Zadanie nr 5/1 Przebudowa
ul. Ostatni Etap
Zadanie nr 6/1
Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrz. Pomnika Zagłady
wraz z jego strefą ochronną
Zadanie nr 7/1
Odnowa i adaptacja
historycznych budynków
przy ul. Kolbego

2

3

4
5
6

7

Wartość
zadania w
tys. PLN

2007
OSPR

800
1 200

OSPR

2009

samorz

50
600

5 200
250

samorz

2008

samorz

OSPR

samorz

2011
OSPR

750

600

650
50

OSPR

2010

50

1 950

650
50

1 950
50

500

50
500

50

50

2 900

200

1 200

1 500

samorz

8

9

10

Zadanie nr 8/1
Modernizacja ul.
Piwnicznej w Brzezince
Zadanie nr 9/1
PM w Brzezince – budowa
i modernizacja parkingów
oraz dróg dojazdowych w
rejon byłych „Stosów
Spaleniskowych”,
Międzynarodowego
Pomnika Ofiar Faszyzmu
oraz „Bramy Śmierci”
Zadanie nr 10/1
Zadania w otoczeniu strefy
ochronnej Pomnika
Zagłady w Brzezince i w
Pławach
razem

850

50

50

700

400

350

100

9 000

1 050

21 400

2 000

Budżet całkowity w tys. PLN

21 450

Środki OSPR
Środki samorządów

14 850
6 600

50

300

1 200

500

1 200

2 650

2 850

3 850

2 300

300

1850

400

1 800

1 000

3 700

400

2 650

1 000

ZAŁĄCZNIK NR 2

PRIORYTET NR 2

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OŚWIĘCIMIA
DLA PIELGRZYMÓW I TURYSTÓW ORAZ OSÓB
DOJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY, KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG
I INWESTORÓW

Zadanie nr 1/2
Przebudowa ul. Legionów wraz z skrzyżowaniami w Oświęcimiu, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 933.
Prace do wykonania:
-

przebudowa skrzyżowania z ul. St. Leszczyńskiej,
przebudowa skrzyżowania z ul. Więźniów Oświęcimia,
przebudowa skrzyżowania z ul. Orłowskiego,
przebudowa ul. Legionów w Oświęcimiu (obejmująca: budowę chodnika na odcinku
1,085 km, odnowę nawierzchni na odcinku 1,5 km oraz uporządkowanie odwodnienia).

Termin realizacji:
Wielkość nakładów:
w tym:

OSPR

2007
4 000 000 zł
2 000 000 zł

Województwo Małopolskie 2 000 000 zł
Realizator zadania:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Cel zadania:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Oświęcimiu do Państwowego Muzeum
Auschwitz- Birkenau.
2. Uporządkowanie układu komunikacyjnego w bezpośrednim otoczeniu Muzeum.
Uzasadnienie:
Droga wojewódzka nr 933 biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Realizacja zadania wpisuje się zarówno w priorytet I jak i II, tj.:
uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół do Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów
oraz osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług i inwestorów.

Zadanie nr 2/2
Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu (drogi powiatowe).
Prace do wykonania:
-

-

przebudowa ulic (konstrukcja, nawierzchnia):
remont i budowa chodników i ścieżek rowerowych:
przebudowa uzbrojenia terenu
przebudowa i budowa zatok autobusowych:
budowa i przebudowa parkingów:
przebudowa skrzyżowań:

Termin realizacji:

2010 - 2011

Szacunkowa wielkość nakładów:

4 500 000 zł

-

16 345 m2
11 900 m2
320 m2
3 800 m2
4 szt.

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2010 r.
2 250 000 zł (w tym OSPR 1 125 000 zł)
2011 r.
2 250 000 zł (w tym OSPR 1 125 000 zł)

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Poprawa wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Oświęcim zarówno poprzez
przebudowę skrzyżowań, jak i wydzielenie ścieżek rowerowych oraz chodników, budowę
miejsc postojowych i zatok autobusowych. Uzyskanie sprawnych połączeń Państwowego
Muzeum Auschwitz – Birkenau z prawobrzeżną częścią miasta i dostępu do najważniejszych
obiektów zabytkowych.
Uzasadnienie:
Przebudowa ulic przyczyni się do obniżenia liczby wypadków na drogach, podniesie
atrakcyjność turystyczną miasta. Ulica Tysiąclecia zapewnia dojazd do obiektów sportowych
(basenu i lodowiska) oraz realizowanego Centrum Edukacyjno – Sportowego, łączy się także
z ul. Chemików, która stanowić będzie przedłużenie obwodnicy Oświęcimia. Inwestycja
zapewni dojazd do Pomnika Upamiętniającego Ofiary KL Auschwitz III Monowice,
planowanego „Parku Pojednania” oraz spowoduje wzrost inwestycji w rejonie ul. Tysiąclecia
i Nojego (sąsiedztwo terenów komercyjnych oraz Miejskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej).

Zadanie nr 3/2
Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu (drogi powiatowe).
Prace do wykonania:
-

-

przebudowa ulic (konstrukcja, nawierzchnia):
remont nawierzchni chodników:
przebudowa uzbrojenia terenu
budowa i przebudowa zatok autobusowych:
budowa i przebudowa parkingów:
przebudowa skrzyżowań:

Termin realizacji:

2010 - 2011

Szacunkowa wielkość nakładów:

2 300 000 zł

-

12 450 m2
9 200 m2
920 m2
920 m2
3 szt.

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2010 r.
1 150 000 zł (w tym OSPR 575 000 zł)
2011 r.
1 150 000 zł (w tym OSPR 575 000 zł)

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Poprawa wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Oświęcim zarówno poprzez
przebudowę skrzyżowań, jak i wydzielenie ścieżek rowerowych i chodników, budowę miejsc
postojowych oraz zatok autobusowych. Uzyskanie sprawnych połączeń Państwowego
Muzeum Auschwitz – Birkenau z prawobrzeżną częścią miasta i dostępu do najważniejszych
obiektów zabytkowych, polepszenie warunków technicznych funkcjonowania drogowej trasy
pielgrzymkowej Oświęcim – Wadowice w obszarze miasta.
Uzasadnienie:
Przebudowa ulic przyczyni się do obniżenia liczby wypadków na drogach, podniesie
atrakcyjność turystyczną miasta. Ulica Olszewskiego zapewnia dojazd do realizowanego
Centrum Edukacyjno - Sportowego, łączy się z ul. Chemików i ul. Fabryczną (droga
krajowa). Inwestycja spowoduje również wzrost inwestycji w rejonie ul. Olszewskiego
(sąsiedztwo terenów komercyjnych oraz Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej) oraz
zapewni dojazd do Pomnika Upamiętniającego Ofiary KL Auschwitz III Monowice.

Zadanie nr 4/2
Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
Kontynuacja zadania nr 1/2 II Etapu OSPR
Prace do wykonania:
-

-

remont nawierzchni jezdni wraz z elementami odwodnienia: 3 800 m2
remont nawierzchni chodnika:
2 090 m2
remont nawierzchni ścieżki rowerowej:
980 m2
przebudowa sieci uzbrojenia terenu
budowa zatok autobusowych:
420 m2
przebudowa skrzyżowań:
2 szt.

Termin realizacji:

2007

Szacunkowa wielkość nakładów:

1 200 000 zł

-

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
1 200 000 zł (w tym OSPR 600 000zł)

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Uzyskanie sprawnych połączeń Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau
z prawobrzeżną częścią miasta i dostępu do najważniejszych obiektów zabytkowych,
polepszenie warunków technicznych funkcjonowania drogowej trasy pielgrzymkowej
Wadowice - Oświęcim na obszarze miasta.
Uzasadnienie:
W II Etapie OSPR wykonano prace związane z kompleksowym remontem mostu
Piastowskiego oraz remontem ul. Dąbrowskiego od ul. Mayzla do ul Słowackiego. W ramach
remontu przedmiotowej ulicy wykonano przebudowę trzech skrzyżowań, budowę sygnalizacji
świetlnej akomodacyjnej, remont nawierzchni jezdni, remont chodników i ścieżki rowerowej,
budowę i przebudowę istniejących zatok autobusowych.
Wpisanie inwestycji do realizacji w III Etapie OSPR pozwoli na zakończenie prac
związanych z remontem głównej arterii komunikacyjnej miasta.

Zadanie nr 5/2
Przygotowanie budowy obwodnicy Oświęcimia wraz z infrastrukturą
Kontynuacja zadania nr 2/2 (1/VI) II Etapu OSPR
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji budowlanej.
Termin realizacji:

2011

Wielkość nakładów:

600 000 zł.

w tym:

OSPR

300 000 zł

Województwo Małopolskie 300 000 zł
Realizator zadania:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Cel zadania:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia do Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau.
2. Uzyskanie sprawnego połączenia z Krakowem i aglomeracją górnośląską poprzez
autostradę A-4, a w przyszłości poprzez projektowaną drogę S-1.
3. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z bezpośredniego sąsiedztwa
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Uzasadnienie:
Przygotowanie inwestycji przy pomocy środków OSPR umożliwi jej dalszą realizację
z funduszy unijnych. W ramach zadania powstanie droga dwujezdniowa klasy G, o szerokości
pasa 3,5 m, chodnikiem o szerokości 2m i ścieżka rowerową o szerokości 2,5 m. Na
projektowanym odcinku powstaną: trzy małe ronda, a także założono przebudowę
istniejącego ronda (ul. Olszewskiego, Chemików i Fabryczna), wiadukty nad ul. Kasztanową
w Bobrku (8,34 m), nad ul. Szpitalną i linią PKP w Oświęcimiu (21,25m) oraz most na rzece
Wiśle o rozpiętości 358m. Szacunkowy koszt budowy wyniesie 90 679 250 PLN bez podatku
VAT.

Priorytet nr 2
Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, korzystających
z usług i inwestorów

Lp.

Numer i nazwa zadania

1

Zadanie nr 1/2
Przebudowa ul. Legionów
wraz ze skrzyżowaniami w
Oświęcimiu, w ciągu drogi
wojew. nr 933
Zadanie nr 2/2
Przebudowa ulic Nojego i
Tysiąclecia w Oświęcimiu
(drogi powiatowe)
Zadanie nr 3/2
Przebudowa ulic Pilata i
Olszewskiego w Oświęcimiu
(drogi powiatowe)
Zadanie nr 4/2
Przebudowa ul.
Dąbrowskiego w Oświęcimiu
Zadanie nr 5/2
Przygotowanie budowy
obwodnicy Oświęcimia wraz
z infrastrukturą
Razem

2

3

4
5

Wartość
zadania w
tys. PLN

OSPR

samorz

4 000

2 000

2 000

Budżet całkowity w tys. PLN
Środki OSPR
Środki samorządów

2007

2008
samorz

OSPR

2010

2011

OSPR

samorz

OSPR

samorz

4 500

1 125

1 125

1 125

1 125

2 300

575

575

575

575

300

300

2 000

2 000

1 200

OSPR

2009
samorz

600

600

600
12 600

2 600
2 600
12 600
6 300
6 300

-

-

-

-

1 700

1 700

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRIORYTET NR 3

ROZWÓJ W OŚWIĘCIMIU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
NA POZIOMIE SZKOŁY WYŻSZEJ, ZWIĄZANEJ M. IN.
Z PROBLEMATYKĄ PRAW CZŁOWIEKA, STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I POKOJU

Zadanie nr 1/3
Adaptacja budynków byłych Zakładów Przemysłu Tytoniowego na potrzeby Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Kontynuacja zadania nr 1/3 (1/VII) II Etapu OSPR
Prace do wykonania :
- adaptacja budynku produkcyjnego nr 2 byłego tzw. Monopolu Tytoniowego przy ul.
Kolbego 8 na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,
- prace remontowe i modernizacyjne, adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej
budynku o powierzchni użytkowej 5149 m2 wraz z jego otoczeniem,
- zakup pierwszego wyposażenia budynku.
Termin realizacji :

2008 - 2009

Całkowita wielkość nakładów :

25 000 000 zł, w tym 4 000 000 zł z OSPR

- w rozbiciu na etapy realizacyjne :
2008
12 500 000 zł, w tym 2 000 000 zł z OSPR
2009
12 500 000 zł, w tym 2 000 000 zł z OSPR
Realizator zadania :

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Cele zadania :
1. Zmiana wizerunku Oświęcimia poprzez tworzenie i rozwój funkcji edukacyjnych miasta,
zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.
2. Rozwój ośrodka akademickiego w Oświęcimiu pod patronatem Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zgodnie z koncepcją rozwoju szkolnictwa wyższego w Małopolsce.
3. Zwiększenie dostępu młodzieży do edukacji i wzrost ilości studentów kształcących się
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.
4. Wprowadzanie nowych funkcji, związanych z edukacją do obiektów poprzemysłowych,
położonych w sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
5. Współpraca z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie edukacji dotyczącej
stosunków międzynarodowych i praw człowieka.
6. Rozwój infrastruktury miejskiej związanej z istnieniem uczelni oraz usług publicznych
i prywatnych w Oświęcimiu.
Uzasadnienie :
Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski i Województwo Małopolskie w ramach zmiany
wizerunku i rozwoju miasta Oświęcim podjęły działania zmierzające do tworzenia
nowych funkcji miasta, szczególnie w obszarze edukacji i kultury. Cel ten spełniać ma
między innymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. Uczelnia ze
względu na jej humanistyczny charakter, a także znaczenie Oświęcimia może z czasem
zyskać duże znaczenie ponadregionalne, a nawet międzynarodowe. Utworzenie szkoły
wyższej wynikało również ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz
Strategii Miasta Oświęcim i Powiatu Oświęcimskiego. Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Oświęcimiu została powołana z dniem1 lipca 2005 roku Rozporządzeniem
Rady Ministrów. Na siedzibę uczelni zostały przeznaczone budynki po byłych Zakładach

Przemysłu Tytoniowego w Oświęcimiu, przy ulicy Kolbego 8, znajdujące się
w sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Dla potrzeb dydaktycznych uczelni, przy pełnym trzyletnim cyklu nauczania konieczne
jest zaadoptowanie do października 2008 roku kolejnego budynku po tzw. Monopolu
Tytoniowym. Rozbudowa bazy dydaktycznej umożliwi prowadzenie pełnej działalności
dydaktycznej i rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni oraz zwiększenie ilości studentów
uczących się w jej obiektach. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego zakładającego finansowanie ze środków
UE. Pełny montaż finansowy zadania z wykorzystaniem funduszy europejskich wymaga
udziału własnego inwestora na poziomie 6 250 000 zł. Ponieważ PWSZ nie ma żadnych
możliwości wypracowania z własnych dochodów odpowiednich środków na realizację
tego zadania, jedynym ich źródłem jest OSPR oraz budżety samorządów.

Zadanie nr 2/3
Budowa Centrum Edukacyjno – Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
Prace do wykonania:
- modernizacja budynku internatu na potrzeby bursy akademickiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu i schroniska młodzieżowego,
- budowa zespołu boisk do gier zespołowych,
- budowa dróg dojazdowych,
- budowa parkingów.
Termin realizacji:

2007 - 2011

Szacunkowa wielkość nakładów:

4 900 000 zł

-

w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2007 r.
1 300 000 zł (w tym OSPR 650 000 zł)
2008 r.
1 000 000 zł (w tym OSPR 500 000 zł)
2009 r.
500 000 zł (w tym OSPR 250 000 zł)
2010 r.
1 000 000 zł (w tym OSPR 500 000 zł)
2011 r.
1 100 000 zł (w tym OSPR 550 000 zł)

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:
Powstanie profesjonalnego Centrum Edukacyjno - Sportowego zwiększy atrakcyjność miasta
i powiatu oraz przyczyni się zarówno w sposób pośredni jak i bezpośredni do zmniejszenia
bezrobocia. Pozwoli również na stworzenie bazy noclegowej dla studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu oraz na zwiększenie bazy noclegowej dla
turystów odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i ziemię oświęcimską.
Uzasadnienie:
Projektowane Centrum przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy koniunktury
gospodarczej regionu poprzez wzrost popytu turystycznego, który przyniesie wzrost
dochodów miasta. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany wizerunku Oświęcimia,
rozwoju miasta, jego promocji, jak również do stworzenia alternatywy spędzania wolnego
czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Centrum tego typu umożliwi organizowanie regionalnych i ogólnopolskich imprez
sportowych oraz zjazdów, szkoleń i sympozjów. Inwestycja wraz z istniejącym lodowiskiem,
krytą pływalnią, parkiem miejskim stworzy unikalny w skali regionu kompleks rekreacyjno –
sportowy, z którego korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy powiatu jak i liczna rzesza
turystów odwiedzających Oświęcim.

Priorytet nr 3
Rozwój w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in. z problematyką praw człowieka, stosunków
międzynarodowych i pokoju

Lp.

Numer i nazwa zadania

1

Zadanie nr 1/3
Adaptacja budynków
byłych Zakładów
Przemysłu Tytoniowego na
potrzeby PWSZ
w Oświęcimiu
Zadanie nr 2/3
Budowa Centrum
Edukacyjno- Sportowego
przy PZ nr 2 SOMSiT
w Oświęcimiu
razem

2

Wartość
zadania w
tys. PLN

2007
OSPR

benef.

25 000

2009

2010

OSPR

benef.

OSPR

benef.

2 000

10 500

2 000

10 500

2011

OSPR

benef.

OSPR

benef.

4 900

650

650

500

500

250

250

500

500

550

550

29 900

650

650

2 500

11 000

2 250

10 750

500

500

550

550

Budżet całkowity w tys. PLN

29 900

Środki OSPR
Środki PWSZ

6 450
21 000

Środki samorządów

2008

2 450

ZAŁĄCZNIK NR 4

PRIORYTET NR 4

POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OŚWIĘCIMIA
POPRZEZ RENOWACJĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
I ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY

Zadanie Nr 1/4
Przebudowa ulicy Sienkiewicza
Prace do wykonania :
–
–

przebudowa nawierzchni ulicy wraz z podbudową - 260 mb.,
przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej zlokalizowanych w ulicy.

Termin realizacji :

2007

Wielkość nakładów :

800 000 zł, w tym OSPR 400 000 zł

Realizator zadania:

Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych obiektów
zabytkowych Starego Miasta w tym: Zamku Piastowskiego, Rynku, obiektów sakralnych
(kościołów i synagogi), Centrum Żydowskiego.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzono do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 2002-2006, który obejmował zadania związane z rewitalizacją Starego
Miasta i jego obiektów zabytkowych. Wymieniona ulica przebiega przez teren ścisłej strefy
ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym Starego Miasta, wpisanym do rejestru
zabytków.

Zadanie Nr 2/4
Przebudowa płyty Rynku Głównego
Prace do wykonania :
–
–
–
–
–

modernizacja nawierzchni płyty - 4200 m²,
przebudowa sanitariatów i budowa elementów małej architektury,
przebudowa uzbrojenia terenu,
przebudowa oświetlenia,
zieleń.

Termin realizacji :

2007

Wielkość nakładów :

700 000 zł, w tym OSPR 350 000 zł

Realizator zadania:

Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Uzyskanie właściwego wyglądu najważniejszego miejsca Starego Miasta i podniesienie jego
atrakcyjności dla ruchu turystycznego i pielgrzymkowego.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzono do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 2002-2006, który obejmował zadania związane z rewitalizacją Starego
Miasta i jego obiektów zabytkowych. Rynek jest centralnym punktem ścisłej strefy ochrony
konserwatorskiej w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisanym do rejestru zabytków.

Zadanie Nr 3/4
Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z placem ks. Skarbka – rejon Centrum Żydowskiego
i Synagogi.
Prace do wykonania :
–
–
–
–
–
–

modernizacja nawierzchni ulicy i chodników - 170 mb.,
modernizacja placu wraz z dojściami - 1800 m²,
przebudowa uzbrojenia terenu,
przebudowa oświetlenia,
mała architektura,
zieleń.

Termin realizacji :
Wielkość nakładów :
Realizator zadania:

2008
500 000 zł, w tym OSPR 250 000 zł
Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu turystycznego i pielgrzymkowego do
najciekawszych obiektów zabytkowych Starego Miasta tj. Centrum Żydowskiego i Synagogi,
a także Zamku Piastowskiego i Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzono do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 2002-2006, który obejmował zadania związane z rewitalizacją Starego
Miasta i jego obiektów zabytkowych. Wymieniona ulica i plac są położone w obszarze ścisłej
strefy ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisanym do
rejestru zabytków.

Zadanie Nr 4/4
Przebudowa ulicy Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego.
Prace do wykonania :
–
–
–
–
–
–

modernizacja nawierzchni ulicy i chodników– długość - 550 mb.
modernizacja placu wraz z dojściem do Rynku – powierzchnia - 3000 m2
przebudowa uzbrojenia terenu
przebudowa oświetlenia
mała architektura
zieleń

Termin realizacji :
Wielkość nakładów:
Realizator zadania:

2008
1 200 000 zł, w tym OSPR 600 000 zł
Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych obiektów
zabytkowych Starego Miasta w tym: Zamku Piastowskiego, Rynku, obiektów sakralnych
(kościołów i synagogi), Centrum Żydowskiego.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzono do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 2002-2006, który obejmował zadania związane z rewitalizacją Starego
Miasta i jego obiektów zabytkowych. Wymieniona ulica przebiega przez teren ścisłej strefy
ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym Starego Miasta, wpisanym do rejestru
zabytków.

Zadanie Nr 5/4
Przebudowa ulicy Krasickiego
Prace do wykonania :
–
–
–
–

modernizacja nawierzchni ulicy i chodników - 550 mb.,
przebudowa uzbrojenia terenu,
przebudowa oświetlenia,
zieleń.

Termin realizacji :

2011

Wielkość nakładów :

800 000 zł, w tym OSPR 400 000 zł

Realizator zadania:

Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowego stanu technicznego tras komunikacyjnych, udostępnianych dla osób
zwiedzających obszar Starego Miasta.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzono do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 2002-2006, który obejmował zadania związane z rewitalizacją Starego
Miasta i jego obiektów zabytkowych. Wymieniona ulica jest elementem historycznego układu
drogowego Oświęcimia i stanowi jego uzupełnienie w komunikacji dla obszaru strefy
ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym Starego Miasta, wpisanym do rejestru
zabytków.

Zadanie Nr 6/4
Przebudowa ulicy Klucznikowskiej

Prace do wykonania :
–
–
–
–

modernizacja nawierzchni ulicy i chodników - 320 mb.,
przebudowa uzbrojenia terenu,
przebudowa oświetlenia,
zieleń.

Termin realizacji :
Wielkość nakładów :
Realizator zadania:

2011
800 000 zł, w tym OSPR 400 000 zł
Prezydent Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowego stanu technicznego tras komunikacyjnych, udostępnianych dla osób
zwiedzających obszar Starego Miasta.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzono do III Etapu OSPR na lata 2007-2011 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 2002-2006, który obejmował zadania związane z rewitalizacją Starego
Miasta i jego obiektów zabytkowych. Wymieniona ulica jest elementem starego układu
drogowego Oświęcimia i stanowi jego uzupełnienie w komunikacji dla obszaru strefy
ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisanym do rejestru
zabytków.

Priorytet nr 4
Poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

Lp.

Numer i nazwa zadania

1

Zadanie nr 1/4 Przebudowa
ul. Sienkiewicza
Zadanie nr 2/4 Przebudowa
płyty Rynku Głównego
Zadanie nr 3/4 Przebudowa
ul. Kościelnej z placem ks.
Skarbka - rejon Centrum
Żydowskiego i Synagogi
Zadanie nr 4/4 Przebudowa
ul. Bulwary wraz z
parkingiem i ciągiem
pieszym do mostu
Jagiellońskiego
Zadanie nr 5/4 Przebudowa
ul. Krasickiego
Zadanie nr 6/4 Przebudowa
ul. Klucznikowskiej
Razem

2
3

4

5
6

Wartość
zadania w
tys. PLN

OSPR

samorz

800

400

400

700

350

350

Budżet całkowity w tys. PLN
Środki OSPR
Środki samorządów

2007

2008

2009

OSPR

samorz

500

250

250

1 200

600

600

OSPR

2010

OSPR

samorz

800

400

400

800
4 800

400
800

400
800

750
4 800
2 400
2 400

750

850

850

-

samorz

-

OSPR

2011

-

samorz

-

MAPA SYSTEMU DROGOWEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ
PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI
W LATACH 2007-2011

(ZAŁĄCZNIK NR 5)

