
      Krosno, dnia 07.07.2020 r. 

Wykaz zmian do konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.  

 

 

Lp. 
Nazwa i numer rozdziału w 
pierwotnym dokumencie 

Zakres stron w 
pierwotnym 
dokumencie 

Nazwa i numer 
rozdziału w 

zaktualizowanym 
dokumencie 

Zakres stron w 
zaktualizowanym 

dokumencie, 
którego dotyczy 

zmiana 

Opis zmiany 

1. 

6. Wizja stanu obszaru 
rewitalizacji po 

przeprowadzeniu 
rewitalizacji 

112-115 

6. Wizja stanu obszaru 
rewitalizacji po 

przeprowadzeniu 
rewitalizacji 

112-115 

Uzupełniono opis dotyczący wizji 
obszaru rewitalizacji o projekt 

uzupełniający nr 17 pn. „Zielone jest 
trendy, niebieskie jest cool – wdrożenie 
działań łagodzących negatywne zmiany 

klimatu w krośnieńskich szkołach”. 

2.  

7.Cele rewitalizacji oraz 
odpowiadające im kierunki 
działań służących eliminacji 

lub ograniczeniu 
negatywnych zjawisk 

115-122 

7.Cele rewitalizacji oraz 
odpowiadające im 

kierunki działań 
służących eliminacji lub 

ograniczeniu 
negatywnych zjawisk 

115-121 

Tabela nr 32 Cele strategiczne, 
operacyjne i kierunki działań w 

powiązaniu z planowanymi projektami 
podstawowymi i uzupełniającymi 

 
Tabela nr 32 została uzupełniona o nowy 
projekt uzupełniający  pn. „Zielone jest 
trendy, niebieskie jest cool – wdrożenie 
działań łagodzących negatywne zmiany 

klimatu w krośnieńskich szkołach”. 
Projekt wpisuje się w Cel 3 

Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej. 

3. 

8. Lista podstawowych i 
uzupełniających projektów 

rewitalizacyjnych 
8.3. Projekty uzupełniające 

154-159 

8. Lista podstawowych i 
uzupełniających 

projektów 
rewitalizacyjnych 

8.3. Projekty 
uzupełniające 

153-159 

Dodano tabelę nr 49. Projekt nr 17 – 
„Zielone jest trendy, niebieskie jest cool 

– wdrożenie działań łagodzących 
negatywne zmiany klimatu w 

krośnieńskich szkołach” 

4. 
8. Lista podstawowych i 

uzupełniających projektów 
rewitalizacyjnych 

159-164 
8. Lista podstawowych i 

uzupełniających 
projektów 

159-164 
Tabela nr 50. Szacunkowe ramy 

planowanych projektów 
 



 

 

8.4. Źródła finansowania 
projektów rewitalizacyjnych 

rewitalizacyjnych 
8.4. Źródła 

finansowania projektów 
rewitalizacyjnych 

Tabela została uzupełniona o dane 
dotyczące projektu nr 17 pn.  „Zielone 

jest trendy, niebieskie jest cool – 
wdrożenie działań łagodzących 
negatywne zmiany klimatu w 

krośnieńskich szkołach” 

5. 

8. Lista podstawowych i 
uzupełniających projektów 

rewitalizacyjnych 
8.3.1 Charakterystyka 
potencjalnych źródeł 

finansowania projektów 
rewitalizacyjnych  

165-169 

8. Lista podstawowych i 
uzupełniających 

projektów 
rewitalizacyjnych 

8.4.1 Charakterystyka 
potencjalnych źródeł 

finansowania projektów 
rewitalizacyjnych 

165-170 

Dodano charakterystykę dodatkowego 
źródła finansowania projektów,  

tj. Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweski 
Mechanizm Finansowy 2014-2021  
(tzw. Fundusze norweskie i EOG) 

6. 
9.4. Harmonogram realizacji 

projektów 
169-170 

9.4. Harmonogram 
realizacji projektów 

170 

Tabela 51. Harmonogram realizacji 
projektów ujętych w ramach Programu 

Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-
2023 

Tabela została uzupełniona o dane 
dotyczące projektu nr 17 pn.  „Zielone 

jest trendy, niebieskie jest cool – 
wdrożenie działań łagodzących 
negatywne zmiany klimatu w 

krośnieńskich szkołach” 

7. 

11. System monitorowania i 
oceny Programu i 

realizowanych projektów 
rewitalizacyjnych 

11.1. monitoring i ewaluacja 

174-182 

11. System 
monitorowania i oceny 

Programu i 
realizowanych 

projektów 
rewitalizacyjnych 
11.1. monitoring i 

ewaluacja 

174-182 

Tabela nr 54. Zestawienie wskaźników 
poddawanych analizie w procesie 

monitoringu 
 

Tabela została uzupełniona o dane 
dotyczące projektu nr 17 pn.  „Zielone 

jest trendy, niebieskie jest cool – 
wdrożenie działań łagodzących 



 

 

negatywne zmiany klimatu w 
krośnieńskich szkołach”. 

Zmiana dotyczy wskaźnika: Liczba osób 
korzystających z projektów (łącznie z 

każdego projektu), który został 
zwiększony o 50 os.  

 

8. 

12. Mechanizmy służące 
zapewnieniu 

komplementarności 
Programu  

12.1. Komplementarność 
przestrzenna 

184-185 

12. Mechanizmy służące 
zapewnieniu 

komplementarności 
Programu  

12.1. 
Komplementarność 

przestrzenna 

183-184 

Rysunek 31 Lista podstawowych i 
uzupełniających infrastrukturalnych 

projektów rewitalizacyjnych 
 

Rysunek uzupełniono o wskazanie 
lokalizacji projektu nr 17 pn.  „Zielone 

jest trendy, niebieskie jest cool – 
wdrożenie działań łagodzących 
negatywne zmiany klimatu w 

krośnieńskich szkołach” 

9. 

12. Mechanizmy służące 
zapewnieniu 

komplementarności 
Programu 

12.2. Komplementarność 
problemowa 

185-187 

12. Mechanizmy służące 
zapewnieniu 

komplementarności 
Programu 

12.2. 
Komplementarność 

problemowa 

185-187 

Tabela nr 55. Wpływ poszczególnych 
projektów na aspekty problemowe 

 
Tabela została uzupełniona o dane 

dotyczące projektu nr 17 pn.  „Zielone 
jest trendy, niebieskie jest cool – 
wdrożenie działań łagodzących 
negatywne zmiany klimatu w 

krośnieńskich szkołach” 

10. 

W związku z podjęciem Uchwały Nr XVIII/527/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości, tj. budynku tzw. Składnicy Lotniczej przy ul. Żwirki i Wigury z Programu usunięto projekt nr 15 pn. „Utworzenie 
Centrum Edukacyjno-kulturalno-sportowego na osiedlu Traugutta”. Zgodnie z ww. uchwałą nieruchomość przekazano Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Krośnie (obecnie Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie) z przeznaczeniem na dostosowanie i utrzymanie budynku 
na działalność edukacyjną na kierunki kształcenia mechanika i budowa maszyn. 

11. 
W związku z podjęciem uchwał: Uchwała nr XVI/527/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w 
mieście Krośnie oraz Uchwała nr XVI/528/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krośnie 



 

 

nowym ulicom nadano nazwy Wspólna i Piękna. Obydwie ulice znajdują się w obrębie Polanka.  
 
W związku z faktem, iż cały obszar Dzielnicy Polanka wyznaczony został jako obszar rewitalizacji, uaktualniono wykaz ulic -  Rozdział 5.3. 
Pogłębiona diagnoza oraz analiza potencjałów obszaru rewitalizacji (strona 97).  
 

12. 
Pozostałe zmiany: 
W związku z wprowadzeniem zmian opisanych powyżej, dokonano odpowiednich korekt stylistycznych oraz korekty numeracji tabel  
i projektów.  

 

Uzasadnienie zmian: 

1. Wprowadzenie zmian opisanych w 10 i 11 jest niezbędne ze względu na podjęcie uchwał opisanych w ww. punktach.  

2. Wprowadzenie pozostałych zmian wynika z pojawienia się nowych możliwości realizacji przedsięwzięć. Zgłoszona została fiszka 

projektowa dotycząca projektu nr 17 pn.  „Zielone jest trendy, niebieskie jest cool – wdrożenie działań łagodzących negatywne zmiany 

klimatu w krośnieńskich szkołach”. Zakres zgłoszonego projektu wpisuje się w założenia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 

2016-2023. Zgodnie z procedurą okresowej aktualizacji Programu Rewitalizacji: zgłoszono fiszkę projektową, która po weryfikacji  

i opiniowaniu Operatora Rewitalizacji przekazana została Prezydentowi, który wyraził akceptację, w związku z czym przygotowano 

aktualizację Programu. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do Programu pozwoli na uzupełnienie działań, w szczególności 

inwestycyjnych w zakresie zwiększenia ilości i jakości terenów zielonych wzbogaconych o działania związane z niebieską infrastrukturą, 

uatrakcyjnienia miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. W ramach projektu planowe są również działania edukacyjno – promocyjne, które 

będą miały znaczący wpływ na realizację celu operacyjnego  1.2 Programu, dotyczącego promowania zdrowego i aktywnego stylu życia 


