Załącznik do uchwały Nr IX/84/2007
Rady Miejskiej

w Prudniku

z dnia 17 maja 2007 r.

Program rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik

I. Cel Programu
Celem programu rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik jest podniesienie
atrakcyjności turystycznej Gminy Prudnik, tak aby w przeciągu najbliŜszych
7 lat gałąź tych usług stanowiła istotny element w rozwoju Gminy Prudnik.
Gmina Prudnik na przestrzeni lat 2007-2013 wdroŜy program rozwoju bazy
turystycznej - sportowej- rekreacyjnej postrzegając to przedsięwzięcie w sposób
wielopłaszczyznowy, jako sferę aktywności społecznej i gospodarczej .
Działalność

ta

obok

rozwoju

społeczeństwa

winna

być

impulsem

dynamizującym rozwój gospodarczy gminy, eksponować środowisko, kulturę
i zabytki.
Działanie to sprzyjać będzie zasadom zrównowaŜonego rozwoju.
Wykorzystanie posiadanych atutów oraz planowane przedsięwzięcia w tym
zakresie

mogą być skutecznym narzędziem poprawy stanu zdrowia

społeczeństwa, walki z bezrobociem i wspierania przedsiębiorczości na terenie
Gminy Prudnik.
Przewiduje się realizację programów w zakresie :
- rozwoju bazy rekreacyjnej dla turystyki w Otulinie Parku Krajobrazowego
Góry Opawskie,
- rozwoju bazy dla turystyki sportowej,
- rozwoju bazy rekreacyjnej.
II ZałoŜenia programu rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik
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1. Stały rozwój Gminy moŜe być zagwarantowany poprzez tworzenie
i promowanie popytu rynkowego na określone produkty turystyczne.
Na terenie Gminy Prudnik wiodącymi, w turystyce powinny być:
 turystyka urlopowa,
 turystyka sportowa
 turystyka aktywna (piesza, narciarska, jeździecka w tym hipoterapia,
wodna),
 turystyka agroturystyczna,
 turystyka pielgrzymkowa
Obszary strategiczne ze względu na ich atrakcyjność , pokrywają się
z granicami administracyjnymi gminy i obejmują:
Obszar I – południową część Gminy Prudnik w tym okolice Klasztoru o.o
Franciszkanów, kompleks leśny Nadleśnictwa Prudnik okolice miejscowości
Wieszczyna, Moszczanka i Łąka Prudnicka
Obszar II – północna część Gminy Prudnik w tym okolice Lasu Prudnickiego
oraz miejscowości Piorunkowice i Rudziczka
Obszar III - miasto Prudnik
Ze względu na czas trwania podróŜy do Prudnika z Górnego Śląska, Dolnego
Śląska oraz miejscowości połoŜonych w województwie opolskim, naleŜy
zwrócić szczególną uwagę na następujące rodzaje turystyki:
 weekendową i świąteczną;
 pobytowo-rekreacyjno - sportową, długookresową opartą na wczasach
rodzinnych w tym w

gospodarstwach agroturystycznych, zielonych

szkołach , koloniach dla młodzieŜy i zgrupowaniach sportowych.
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2. Wyznacza się następujące obszary rozwoju turystyki na terenie Gminy
Prudnik:
1). ROZWÓJ TURYSTYKI ZRÓWNOWAśONEJ
Turystyka

zrównowaŜona

obejmuje

na

naszym

terenie

turystykę

agroturystyczną i urlopową w ramach której turysta korzysta z walorów
czystego środowiska i darów przyrody w szczególności dotyczy obszarów Nr I i
II. Do głównych zadań związanych z turystyką zrównowaŜona naleŜą
następujące zadania:

Zadania:
1. Wspieranie inicjatyw tworzenia gospodarstw agroturystycznych.
2. WdroŜenie ekoturystyki na terenie gminy Prudnik ze szczególnym
uwzględnieniem Otuliny Parku Krajobrazowego Góry Opawskie
3. Rozwój eko-agroturystyki.
4. Popularyzacja turystyki na terenach wiejskich wśród mieszkańców duŜych
aglomeracji przemysłowych.

2). ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPECJALISTYCZNEJ W
TYM SPORTOWEJ
Obszar Gminy Prudnik stanowi idealny teren dla uprawiania turystyki aktywnej
i specjalistycznej w tym sportowej. Turystyka ta obejmuje wszystkie trzy
obszary wyspecyfikowane w Gminie Prudnik. Gmina Prudnik posiada bardzo
dobre warunki przyrodnicze, które pozwalają łączyć poszczególne rodzaje
turystyki w jeden atrakcyjny produkt w zaleŜności od potrzeb turysty.
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Zadania:
1. Rozwój form turystyki: pieszej , rowerowej, narciarstwa biegowego,
jeździectwa,
2. Rozwój urządzeń i bazy rekreacyjnej
3. Rozwój bazy sportowej.
4. Poszerzenie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych.

3). ROZWÓJ TURYSTYKI RELIGIJNEJ I PIELGRZYMKOWEJ
Turystyka religijna i pielgrzymkowa jest nową propozycją Gminy Prudnik dla
turystów ją odwiedzających i dotyczy obszarów I i II. W działaniach tych
uwzględnia się : fakt uwięzienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku
Lesie, istnienie Sanktuarium św. Józefa w Prudniku lesie bliskość połoŜenia
sanktuarium w Zlatych Horach w Czechach.

Zadania:
1. Współpraca z Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie.
2. Przygotowanie i zagospodarowanie szlaków dla turystyki religijnej.
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III. W ramach wyznaczonych obszarów rozwoju turystyki na
terenie Gminy Prudnik ustala się następujące kluczowe
produkty turystyczne:

1. „Prudnicka granica cudów”
Produktem charakterystycznym dla Gminy Prudnik jest granica polsko-czeska
oraz atrakcje turystyczne znajdujące się po jej obu stronach. Teren
charakterystyczny dla produktu obejmuje południową i północną część gminy.
Filozofia projektu oparta jest o cud i w tym pojęciu mieści się tzw. turystyka
„pielgrzymkowa” oraz atrakcje turystyczne gminy np. cuda przyrody itp.
Projekt oparty o system wielofunkcyjnych ścieŜek rekreacyjnych : turystyka
piesza, rowerowa, konna. Zasadniczą ideą dotyczącą większości subproduktów
są wielofunkcyjne ścieŜki rekreacyjne skomunikowane

z Czechami przez

przejście graniczne w rejonie Wieszczyna - Jindrzichow
1). Projekt dotyczy subproduktów:
- „ Kardynał Stefan Wyszyński – więzień Prudnika”- projekt oparty o pobyt
w odosobnieniu Kardynała Wyszyńskiego w latach 1954-1955. To
w Prudniku zrodził się pomysł Ślubów Jasnogórskich – stąd wyszło światło
odnowy…
- „ Od Świętego Józefa do Matki BoŜej w pielgrzymce po Dar BoŜy” –
projekt oparty o sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie i Matki BoŜej w
Zlatych Horach. Istnieją fakty historyczne wiąŜące mieszkańców Prudnika z
sanktuarium w Zlatych Horach.
- „ Cud uzdrowienia” – śladami legendy DuŜej Groty w Lesie Prudnickimprojekt oparty na źródle wód w lesie i wybudowanej wokół niego groty.
Obiektowi towarzyszy legenda o cudownym uzdrowieniu.
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-

trasy rowerowe promujące czynny wypoczynek w otoczeniu lasów

południowej części Gminy Prudnik. Projekt oparty na osiągnięciach
Prudniczanina – legendy polskiego sportu w kolarstwie.
- „Wypoczynek w siodle” – projekt oparty o istniejącą

6

- promocję wielofunkcyjnych ścieŜek rekreacyjnych na turystykę rowerową z
róŜnym stopniem trudności
-

wyznaczenie

alternatywnych

ścieŜek

dla

turystyki

konnej

- promocję otoczenia DuŜej Groty w Lesie Prudnickim
2.„ Na zdrowie - Prudnik”
PołoŜenie gminy Prudnik oraz jej liczne walory środowiskowe pozwalają na
wykorzystanie w jej rozwoju moŜliwości związanych ze spędzaniem czasu
przez turystów w ramach czynnego uprawiania sportu. Miasto znane jest na
arenie krajowej i międzynarodowej z łucznictwa, koszykówki i sportów walki.
Wyznacza się obszar rozwoju turystyki na bazie tradycji sportowych
miasta.
1). Projekt dotyczy subproduktów:
- „Prudnickie igrzyska”- pomysł adresowany dla

zorganizowanych grup

turystów w tym, dzieci i młodzieŜy chcących uprawiać sport w obiekcie
wyposaŜonym w halę sportową, pełnowymiarowy basen kąpielowy oraz
kompleks boisk wielofunkcyjnych. Obiekt będzie pełnił funkcję Kolonijnego
Centrum Rekreacji - lokalizacja obiektu Osiedle Jesionowe Wzgórze.
-

„Mistrzowskie klimaty”-

Prudnik miejscem zgrupowań

sportowców

wyczynowych. Projekt oparty o wykorzystanie hali sportowej przy ulicy
Łuczniczej w Prudniku. Zgodnie z przeznaczeniem hala stanowi Ośrodek
przygotowań olimpijskich dla sportów łuczniczych. Jest to jedna z nielicznych
pełnowymiarowych hal dla uprawiania tej dziedziny sportu. Podniesienie
komfortu hali pozwoli na przywrócenie jej tej funkcji oraz wykorzystanie dla
innych dziedzin sportowych uprawianych przez turystów np. koszykówka
- „ Oaza zdrowia” - połączenie centrum odnowy biologicznej z

wodnymi

zabiegami pielęgnacyjnymi czy relaksacyjnymi to projekt na powstanie centrum
SPA na bazie Łaźni Miejskiej przy ulicy Parkowej w Prudniku. Przebudowa
łaźni miejskiej na centrum SPA wiąŜe się zasadniczo ze zmianą sposobu
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wykorzystania obiektu w tym modernizacji niecki basenu i pomieszczeń
przynaleŜnych.
- „ŚcieŜki zdrowia”- koncepcja projektu oparta jest o moŜliwość stworzenia
ścieŜek zdrowia o róŜnorodnym przeznaczeniu w tym ścieŜek dla treningów
ogólnorozwojowych lub dla realizacji określonych programów zdrowotnych.
Lokalizację projektu przewiduje się u podnóŜa byłego poligonu wojskowego.
-„Hala Łąka” – remont hali sportowej w Łące Prudnickiej pozwoli na jej
udostępnienie turystom korzystającym z usług agroturystycznych w otulinie
Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Obiekt dostosowany do ćwiczeń
ogólnorozwojowych, w znaczący sposób przyczyni się do uatrakcyjnienia
pobytu turystów w miejscowościach Moszczanka i Łąka Prudnicka
2). W ramach obszaru dot. produktu turystycznego „Na zdrowie Prudnik”
przyjmuje się do realizacji następujące projekty:
- budowę hali sportowej na Jesionowym Wzgórzu wraz z pełnowymiarowym
basenem kąpielowym, kompleksem boisk wielofunkcyjnych.
- przebudowę i modernizację hali sportowej dla sportów wyczynowych przy
ulicy Łuczniczej w Prudniku
- przebudowę i modernizację obiektu Łaźni Miejskiej w Prudniku przy ulicy
parkowej na centrum SPA.
- budowę ścieŜek zdrowia w rejonie byłego poligonu wojskowego
- remont obiektu w Łące Prudnickiej na halę sportową.
3. „Przystań Prudnik”
Turystyka wodna do tej pory nie była rozpowszechnioną formą odpoczynku na
terenie Gminy Prudnik. Jedynym uŜytkowanym obiektem w tym zakresie jest
basen miejski przy ulicy Zwycięstwa w Prudniku. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe Gmina
Prudnik posiada zasoby wodne, które po przeprowadzeniu ich modernizacji
mogą spełniać rolę obiektów, na których będzie moŜna uprawiać rekreację. Do
obiektów tych naleŜy zaliczyć kompleks przy ulicy Poniatowskiego oraz
zbiornik wodny w Niemysłowicach. Pozostałą kwestią jest perspektywa budowy
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zbiornika wodnego Ścinawa, który będzie obejmował teren gminy Prudnik i
Korfantów.
1). Projekt dotyczy subproduktów:
- Zbiornik Poniatowskiego- projekt dotyczy zagospodarowania terenu zbiornika
wodnego

uŜytkowanego

przez

Zakład

Wodociągów

i

Kanalizacji.

Zagospodarowanie dotyczy uŜytkowania obiektu dla celów rekreacyjnych w
tym przede wszystkim dla celów wędkarskich, pływania na łódkach i kajakach.
Otoczenie zbiornika pozwala na jego zagospodarowanie

poprzez budowę

domków kampingowych oraz pola namiotowego. PowyŜsze przedsięwzięcie
wzbogaci

ofertę noclegową miasta. Miejsce to jest

„oazą ciszy” dającą

moŜliwość wypoczynku w oddali od miejskiego zgiełku. Jest ono teŜ miejscem
wypadowym dla form turystyki zrównowaŜonej i turystyki aktywnej w tym
specjalistycznej i sportowej.
-

„Zbiornik Ścinawa”- inwestycja o zasięgu wojewódzkim w planach Urzędu

Marszałkowskiego w Opolu. Obejmuje swoim zasięgiem część Gminy
Korfantów oraz północną część Gminy Prudnik. Niezbędnym jest opracowanie
planu przestrzennego zagospodarowania dla części Gminy Prudnik oraz
rozwiązanie w niedalekiej przyszłości kwestii związanych z gospodarką
ściekami. Teren Gminy Prudnik idealnie nadaje się na cele rekreacyjne.
- „Zbiornik Niemysłowice – projekt dotyczy zagospodarowania zbiornika
pozostałego po wyrobisku , który końcem lat 80 dostosowywany był do celów
rekreacyjnych. Do rozwiązania pozostaje kwestia czystości wody zasilającej
zbiornik i jej ewentualnego podczyszczania. Teren wymaga zagospodarowania z
wydzieleniem działek rekreacyjnych, pola namiotowego i plaŜy.
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IV. Ustala się następujące karty przedsięwzięć:
KARTA PROJEKTU - Nr 1

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny

Nazwa programu
Nazwa projektu

Rozwój bazy rekreacyjnej dla turystyki Nazwa produktu Prudnicka granica cudów
w Otulinie Parku Krajobrazowego Góry turystycznego
Opawskie.
Wyznaczenie wielofunkcyjnych ścieŜek
T-1/1/07
Numer
projektu
rekreacyjnych

Rozwój turystyki zrównowaŜonej
Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2007 – 2008

Szacowany koszt
realizacji projektu

53 000 zł

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Źródło
finansowania

Wykonawca

1. Wyznaczenie w terenie
wielofunkcyjnych ścieŜek
rowerowych
2. Oznakowanie ścieŜek w
terenie

2007

3000 zł

2008

50 000 zł

Nadleśnictwo Prudnik
Biuro Promocji
BudŜet gminy

Wydział Inwestycji

Miary wykonania projektu
1.
2.
3.
4.
5.

Poprawa warunków uprawiania turystyki – wyznaczenie kompleksu wielofunkcyjnych ścieŜek o długości 25 km
Wzrost ilości turystów uprawiających czynną rekreację na terenie Gminy Prudnik
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym
Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i wczasowiczów
Zatrudnienie sezonowo do 5 osób do utrzymania obiektów.
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KARTA PROJEKTU -Nr 2

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny

Nazwa programu
Nazwa projektu

Rozwój bazy rekreacyjnej dla turystyki Nazwa produktu Prudnicka granica cudów
w otulinie Parku Krajobrazowego Góry turystycznego
Opawskie.
Budowa wielofunkcyjnych ścieŜek
T-1/2/07
Numer
projektu
wielofunkcyjnych łączących miasto z
kompleksem leśnym

Rozwój turystyki zrównowaŜonej
Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej
Rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2007 – 2010

Szacowny koszt
realizacji projektu

210 000 zł

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń
3. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2007 - 2008

10 000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

2008

-

Referat Programów
Rozwojowych

2. Przetarg na realizatorów
projektu
4. Realizacja projektu

2008

-

Biuro zamówień
Publicznych
Wydział Inwestycji

2008-2010

200 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Miary wykonania projektu
1. Poprawa warunków uprawiania turystyki – budowa 3 km ścieŜek wielofunkcyjnych
2. Wzrost ilości turystów uprawiających czynną rekreację na terenie Gminy Prudnik
3. Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym
4. Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i wczasowiczów
5. Powstanie sezonowych punktów obsługi turystycznej zatrudniających do 10 osób.
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KARTA PROJEKTU -Nr 3

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny

Nazwa programu
Nazwa projektu

Rozwój bazy rekreacyjnej dla turystyki Nazwa produktu Prudnicka granica cudów
w otulinie Parku Krajobrazowego Góry turystycznego
Opawskie
Budowa wieŜ widokowych na trasie
T-1/3/07
Numer
projektu
wielofunkcyjnych ścieŜek rekreacyjnych

Rozwój turystyki zrównowaŜonej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2008 – 2010

Szacunkowy koszt 100 000 zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń
2. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2008

10.000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

2008

Referat Programów
Rozwojowych

3. Przetarg na realizatorów
projektu

2009

Biuro Zamówień
Publicznych

4. Realizacja projektu

2009-2010

90 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Wydział Inwestycji

Miary wykonania projektu
1.
2.
3.
4.
5.

Poprawa warunków uprawiania turystyki – budowa 2 wieŜ widokowych
Wzrost ilości turystów uprawiających czynną rekreację na terenie Gminy Prudnik
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym
Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i wczasowiczów
Zatrudnienie sezonowo 2 osób do utrzymania obiektów
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KARTA PROJEKTU – Nr 4

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny

Nazwa programu
Nazwa projektu

Rozwój bazy rekreacyjnej dla turystyki Nazwa produktu Prudnicka granica cudów
w otulinie Parku Krajobrazowego Góry turystycznego
Opawskie
Adaptacja budynku w Wieszczynie na
T-1/4/07
Numer
projektu
dom pracy twórczej - schronisko
młodzieŜowe.

Rozwój turystyki zrównowaŜonej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2007 – 2010

Szacowany koszt
realizacji projektu

1 500 000 zł

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń

2008

70 000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

2. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2008

Referat Programów
Rozwojowych

3. Przetarg na realizatorów
projektu

2008

Biuro Zamówień
Publicznych
Wydział Inwestycji

2008-2010
4. Realizacja projektu

1 430 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Miary wykonania projektu
1.
2.
3.
4.
5.

Poprawa warunków uprawiania turystyki
Wzrost ilości turystów uprawiających czynną rekreację na terenie Gminy Prudnik
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym
Zwiększenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców i wczasowiczów – powstanie do 30 miejsc noclegowych
Zatrudnienie 4 osób do utrzymania i obsługi obiektu
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KARTA PROJEKTU - Nr 5

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny

Nazwa programu
Nazwa projektu

Rozwój bazy rekreacyjnej dla turystyki Nazwa produktu Prudnicka granica cudów
w otulinie Parku Krajobrazowego Góry turystycznego
Opawskie
Wyznaczenie szlaku do Groty w Lesie
T-1/5/07
Numer
projektu
Prudnickim i jej zagospodarowanie

Rozwój turystyki zrównowaŜonej
Rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2008

szacunkowy koszt 10 000 zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Źródło
finansowania

Wykonawca

1. Wyznaczenie szlaku w
terenie
2. Oznakowanie szlaku

2008
2008

Koszt realizacji

Nadleśnictwo Prudnik
10 000zł

BudŜet gminy

Wydział Inwestycji
Biuro Promocji

Miary wykonania projektu
1.
2.
3.
4.

Poprawa warunków uprawiania turystyki
Wzrost ilości turystów uprawiających czynną rekreację na terenie Gminy Prudnik
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym
Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i wczasowiczów
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KARTA PROJEKTU Nr 6

Cel strategiczny

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Rozwój bazy dla turystyki sportowej

Nazwa programu
Nazwa projektu

Nazwa produktu
turystycznego

Na zdrowie Prudnik

Kolonijne
Centrum
Rekreacji
S-1/1/07
Numer projektu
MłodzieŜowej – Jesionowe Wzgórze

Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2007 – 2012

szacunkowy koszt 12 000 000 zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń

2007 – 2008

100 000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

2. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2008

Referat Programów
Rozwojowych

3. Przetarg na realizatorów
projektu
4. Realizacja projektu

2009

Biuro Zamówień
Publicznych
Wydział Inwestycji

2009-2012

11 900 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Miary wykonania projektu
1. Poprawa warunków uprawiania sportu hala sportowa o pow. Około 2800 m2 z pełnowymiarowym basenem
kąpielowym oraz kompleksem boisk
2. Wzrost ilości turystów uprawiających czynnie sport
3. Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze sportowym
4. Zwiększenie oferty sportowej dla mieszkańców i wczasowiczów
5. Powstanie ośrodka kolonijnego dla 100 osób – na bazie istniejącej szkoły
6. Zatrudnienie 8 osób, a w sezonie do 30 osób.
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KARTA PROJEKTU - Nr 7

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny
Rozwój bazy dla turystyki sportowej

Nazwa programu
Nazwa projektu

Nazwa produktu
turystycznego

Na zdrowie Prudnik

Ośrodek Turystyki Wyczynowej przy ul.
S-1/2/07
Numer projektu
Łuczniczej

Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2007 – 2011

szacunkowy koszt 2 060 000 zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń

2007 – 2008

60 000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

3. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2008

Referat Programów
Rozwojowych

3. Przetarg na realizatorów
projektu
4. Realizacja projektu

2008

Biuro Zamówień
Publicznych
Wydział Inwestycji

2008-2011

2 000 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Miary wykonania projektu
1.
2.
3.
4.
5.

Poprawa warunków uprawiania sportu
Wzrost ilości turystów uprawiających czynnie sport
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze sportowym
Zwiększenie oferty sportowej dla mieszkańców i wczasowiczów
Modernizacja hali sportowej przy ulicy Łuczniczej
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KARTA PROJEKTU Nr 8

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny
Rozwój bazy rekreacyjnej

Nazwa programu
Nazwa projektu

Nazwa produktu
turystycznego

Na zdrowie Prudnik

Adaptacja Łaźni Miejskiej na Centrum
S-1/3/07
Numer projektu
SPA

Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2008 – 2012

szacunkowy koszt 3 000 000zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń

2008

100 000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

4. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2009

Referat Programów
Rozwojowych

3. Przetarg na realizatorów
projektu
4. Realizacja projektu

2009

Biuro Zamówień
Publicznych
Wydział Inwestycji

2009-2011

2 900 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Miary wykonania projektu
1.
2.
3.
4.
5.

Poprawa warunków uprawiania sportu
Wzrost ilości turystów uprawiających czynnie sport
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze sportowym
Zwiększenie oferty sportowej dla mieszkańców i wczasowiczów
Zatrudnienie 10 osób do obsługi i utrzymania obiektu
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KARTA PROJEKTU Nr 9

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Cel strategiczny
Rozwój bazy rekreacyjnej

Nazwa programu
Nazwa projektu

Nazwa produktu
turystycznego

Na zdrowie Prudnik

Budowa ścieŜek zdrowia dla realizacji
R-1/1/07
Numer
projektu
programów zdrowotnych

Rozwój turystyki zrównowaŜonej

Cel realizacji
projektu

Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej

Czas realizacji
2008 – 2010

szacunkowy koszt 100 000 zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Źródło
finansowania

Wykonawca

Koszt realizacji

coi pascrueeŜsbaa
1. Oprac n p
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KARTA PROJEKTU Nr 10

Cel strategiczny

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Rozwój bazy rekreacyjnej

Nazwa programu
Nazwa projektu

Nazwa produktu
turystycznego

Przystań Prudnik

Zagospodarowanie zbiornika wodnego
R-1/2/07
Numer
projektu
przy ul. Poniatowskiego – budowa
Ośrodka

Rozwój turystyki zrównowaŜonej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2008 – 2011

szacunkowy koszt 3 100 000 zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń

2008

100 000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

6. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2008

Referat Programów
Rozwojowych

3. Przetarg na realizatorów
projektu
4. Realizacja projektu

2009

Biuro Zamówień
Publicznych
Wydział Inwestycji

2009-2011

3 000 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Miary wykonania projektu
1
2
3
4
5

Poprawa warunków uprawiania sportu
Wzrost ilości turystów uprawiających czynnie sport
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze sportowym
Zwiększenie oferty sportowej dla mieszkańców i wczasowiczów
Zatrudnienie 5 osób sezonowo do 15 do utrzymania obiektów
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KARTA PROJEKTU 11

Cel strategiczny

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
PRUDNIK
Rozwój bazy rekreacyjnej

Nazwa programu
Nazwa projektu

Nazwa produktu
turystycznego

Przystań Prudnik

Zagospodarowanie zbiornika wodnego
R-1/3/07
Numer
projektu
przy w Niemysłowicach

Rozwój turystyki zrównowaŜonej

Cel realizacji
projektu
Czas realizacji
2008 – 2011

szacunkowy koszt 2 500 000 zł
realizacji projektu

Jednostka
koordynująca

Burmistrz Prudnika

Zadania

Czas realizacji

Koszt realizacji

Wykonawca

1. Opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń

2008

100 000 zł

Źródło
finansowania
BudŜet gminy

2. ZłoŜenie wniosku o
przyznanie środków UE

2008

Referat Programów
Rozwojowych

3. Przetarg na realizatorów
projektu
4. Realizacja projektu

2009

Biuro Zamówień
Publicznych
Wydział Inwestycji

2009-2011

2 400 000 zł

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

Wydział Inwestycji,
Architekt Miejski

Miary wykonania projektu
1.
2.
3.
4.
5

Poprawa warunków uprawiania rekreacji
Wzrost ilości turystów uprawiających czynnie rekreację
Zwiększenie ilości organizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym
Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i wczasowiczów
Zatrudnienie sezonowo do 10 osób do utrzymania obiektów
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V. Rozwój bazy noclegowej i komunikacyjnej
Zagospodarowanie turystyczne Gminy Prudnik wymaga przystosowania go dla
potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego. W pojęciu tym mieści się
utworzenie

sieci

przedsiębiorstw

turystycznych,

punktów

informacji

turystycznej, wypoŜyczalni sprzętu turystycznego, placówek zapewniających
bezpieczeństwo turystów. Cele główne zagospodarowania turystycznego

to

przede wszystkim:
• zapewnianie turystom dojazdu do miejsca przeznaczenia turystyki
• zapewnienie niezbędnych warunków pobytu w hotelach , motelach
pensjonatach,

schroniskach

młodzieŜowych,

ośrodkach

kolonijnych,

kempingach, polach namiotowych itp.
Usługi transportowe naleŜące do podstawowych usług turystycznych są na
terenie gminy rozwinięte w sposób zadawalający.
Największym problemem jest stan bazy noclegowej, która na dzień dzisiejszy
jest niewystarczająca.
Gmina Prudnik wyznaczy na swym terenie miejsca na pola namiotowe, a w
placówkach szkół w Moszczance i Łące Prudnickiej prowadzone będą
schroniska młodzieŜowe. W wytypowanych obiektach oświatowych powstaną
sezonowe ośrodki kolonijne.
Rozwój tej części usług planuje się jednak oprzeć przede wszystkim o sektor
prywatny

poprzez

przedstawienie

oferty

terenów

odpowiednich

do

zagospodarowanie na cele turystyczne w tym dotyczące bazy hotelowej i
zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania miasta wskazuje się
następujące obszary Gminy Prudnik (oznaczone na mapach linią przerywaną):
1. mapa nr 1 – w rejonie ulic Powstańców Śl. - Kolejowej
2. mapa nr 2 – w rejonie ulicy Skowrońskiego
3. mapa nr 3 - w rejonie obwodnicy rondo CzyŜowice
4. mapa nr 4 - w rejonie zbiornika Niemysłowie
5. mapa nr 5 - w rejonie ulic Nyska – Ogrodowa
21

6. mapa nr 6 - w rejonie ul. Kościuszki – Piastowskiej – Szpitalnej
7. mapa nr 7 - w rejonie ulicy Asnyka
8. mapa nr 8 - w rejonie ulicy Kościuszki
9. tereny we wsiach Moszczanka i Łąka Prudnicka wg. odrębnego planu
przestrzennego zagospodarowania tych miejscowości.
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