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WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE MIASTA LUBINA DO RZĄDOWEGO PROGRAMU
OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy o podjęcie działań
mających  na  celu  przystąpienie  miasta  Lubina  do  rządowego  programu  Otwartych  Stref
Aktywności.

Uzasadnienie

Program  rozwoju  małej  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej   o  charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte  Strefy  Aktywności  (OSA) to  program,  którego  celem jest
budowa  ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielofunkcyjnych,  plenerowych  stref  aktywności,
skierowanych   do   różnych   grup  wiekowych.  Celem jest  także  stworzenie   przestrzeni
aktywności   sportowej,   sprzyjającej   międzypokoleniowej   integracji  społecznej,  która
podniesie w sposób znaczący  estetykę  przestrzeni  publicznej  i  poprawi  jakość  życia
mieszkańców   danego  obszaru.  W  ramach  programu  można  uzyskać  dofinansowanie  w
wysokości  50%-70%   na  budowę  siłowni  plenerowej,  placu  zabaw,  strefy  relaksu  itp.
Dofinansowaniem  w  ramach  Programu  zostały  objęte  zadania  inwestycyjne  dotyczące
budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

Wariant podstawowy:

 Siłownia plenerowa

 Strefa relaksu

Wariant rozszerzony:

 Siłownia plenerowa

 Strefa relaksu



 Sprawnościowy plac zabaw

Według  badań  przeprowadzonych  na  zlecenie  Ministerstwa  Sportu  i  Turystki   Polacy
oczekują  powstawania   nowoczesnych   obiektów   sportowo-rekreacyjnych   w   pobliżu
miejsca zamieszkania,  które  umożliwią  im spędzanie  czasu  w  sposób  aktywny. Miejsce te
miałyby stać się także polem integracji  społecznej  dla  użytkowników  w  różnym  wieku  i
o  zróżnicowanej  sprawności fizycznej.  Zgodnie  z  wynikami  powyższych  badań  jednym
z  najbardziej  pożądanych  przez Polaków  obiektów  są  siłownie  plenerowe.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą
ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np.
stowarzyszenia,  fundacje  czy  spółdzielnie  mieszkaniowe.  W  2018  roku  z  rządowego
programu OSA skorzystały m.in.  następujące gminy z naszego regionu: Ścinawa, Bolków,
Przemków, Chojnów, Gaworzyce, Pęcław, Wojcieszów, Mściwojów, Świerzawa.

Jednocześnie chcielibyśmy wskazać miejsce, w którym budowa otwartej  strefy aktywności
przyniosłaby  duże  korzyści  dla  lokalnej  społeczności.  Jest  to  teren  w pobliżu  osiedla  D.
Zgodnie z Uchwałą nr XLI/155/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w
sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lubina,
plan  miejscowy  nr  38.  Teren  ten  oznaczony  został  symbolem  16ZP,  co  oznacza,  że
przeznaczenie  tego  terenu  to  zieleń  urządzona,  na  której  z  powodzeniem  może  powstać
otwarta strefa aktywności.

Mając  na  uwadze  fakt,  że  Otwarte  Strefy  Aktywności  mogą  pozytywnie  wpływać  na
zacieśnianie  więzi  społecznych,  motywowanie  mieszkańców  do  aktywności  fizycznej,
przeciwdziałanie  samotności  osób  starszych  oraz  rozwój  relacji  międzypokoleniowych,
uważamy, że przystąpienie miasta Lubina do rządowego programu OSA wpłynie pozytywnie



na podniesienie komfortu życia mieszkańców.Nabór wniosków przewidziany został na okres
od 11 lutego do 1 marca 2019 r

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na 
stronie: https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-
stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-
wielopo.html
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